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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 D’AGOST DE 2011. 

 
Data: 4 d’agost de 2011 
Lloc: Seu de l’Ajuntament. 
Hora: inici: 19:00h    fi: 19:50h. 
Caràcter de la sessió: extraordinari. 
 
Regidors assistents: 
Sra. Calamanda Vila Borralleras, alcaldessa, que presideix la sessió. (CiU) 
Sr. Jaume Fort Mauri (CiU) 
Sr. Pere Freixas Puigdomenech (CiU) 
Sra. Maria Carmen Mallorques Pont (CiU) 
Sr. Pere Espargaró Ricós (CiU) 
Sr. Joan Josep Pinós Martín (CiU) 
Sra. Montserrat Cots Alvarez (PSC-PM) 
Sr. Adrià Soler Escola (CUP-POBLE) 
Sra. Ingrid Ruiz Tiñena (P.P.) 
Sr. Jaime Gelada Jiménez (P.P.) 
Sr. Carles Guinart Sánchez (ICV-EUIA-E) 
Sr. Jordi Abad Tremps (GPC-F.I.C) 
Sr. Jordi Cots Domínguez (Esquerra-AIND-AM) 
 
Actua de secretari, el Sr. Miquel Sallés Puig. 
Assisteix a la sessió la interventora municipal la Sra. Sara Galbany Arrabal. 
Excusa degudament la seva assistència el Sr. Ramon Hurtado Castro, la Sra. Isabel 
Borràs Latre, el Sr. Benjamí Tous Casajuana i la Sra. Marta Cordomí Forns. 
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Ordre del dia: 

1. Determinació del nombre de regidors/es electes d’aquest ajuntament que 
exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, les seves 
retribucions, així com quanties en concepte d’assistència efectiva a les sessions 
dels òrgans col�legiats per part de la resta de membres electes, i d’altres drets 
econòmics.  

 
Sra. Vila: 
Hem acordat, abans d’iniciar el Ple pròpiament dit, llegir la declaració institucional del 
President de la Diputació de Barcelona de rebuig als atemptats d’Oslo i després fer un minut 
de silenci. Ha estat un acord a partir de converses. 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, vol expressar la seva consternació per l’execrable 
massacre que va patir el poble noruec el passat 22 de juliol, i que a dia d’avui ja ha causat 
76 víctimes, la majoria joves. 

Aquest acte sanguinari i repulsiu al cor de la capital, Oslo, representa un atemptat 
intolerable als profunds principis democràtics i de tolerància, que durant segles han 
representat el poble noruec. 

Volem fer nostres les paraules del primer ministre Stoltenberg, segons el qual «el mal pot 
matar una persona, però mai es podrà apoderar de tot un poble». 

És per això que el Ple de la Diputació de Barcelona pren els següents acords: 

Primer: Expressem la nostra més enèrgica condemna pels atemptats terroristes perpetrats a 
Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. 
També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega. 

Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i 
al violència. 
Tercer: Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social 
europeu.” 
 
I ara, farem un minut de silenci. 
Bé, que descansin en pau les víctimes i seria fabulós no haver de fer mai més actes 
d’aquest caire. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

1. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE REGIDORS/ES ELECTES D’AQUEST 
AJUNTAMENT QUE EXERCIRAN EL SEU CÀRREC AMB CARÀCTER DE 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL, LES SEVES RETRIBUCIONS, AIXÍ COM 
QUANTIES EN CONCEPTE D’ASSISTÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS 
DELS ÒRGANS COL�LEGIATS PER PART DE LA RESTA DE MEMBRES 
ELECTES, I D’ALTRES DRETS ECONÒMICS. 

Sra. Vila: 
Ara sí, anem a començar el Ple Extraordinari. Previ a començar, l’únic punt que tenim 
d’ordre del dia, donar la benvinguda a la interventora, a la Sara Galbany, que es reincorpora 
després de la seva baixa de maternitat. I excusar l’absència del Benjamí Tous, la Isabel 
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Borràs, el Ramon Hurtado i la Marta Cordomí que es trobaven fora amb compromisos que 
no han pogut canviar. 
Dit això, presenta a aquest Ple, per la seva aprovació el punt, el Sr. Pere Freixas en tant 
que regidor d’Hisenda. Pere, endavant. 
 
Sr. Freixas: 
No deixa de ser una continuació del Ple del 7 de juliol per continuar a veure si s’aprova 
d’una vegada els sous dels regidors del Govern i les assistències. 
 
[Llegeix part de la proposta] 
 

Sra. Vila: 

Moltes gràcies. És ara el torn del Sr. Jordi Cots, per Esquerra Republicana. 

 

Sr. Cots: 

Bona tarda. Com ja vaig manifestar en el Ple anterior sobre aquest punt, el tema de les 

retribucions és un tema sensible. És un tema sensible i delicat en un context de crisis i de 

cultura econòmica de crisis i de desafecció entre la ciutadania i els polítics, amb la qual 

cosa, ja vaig manifestar que, per part del nostre grup, el que demanàvem és un gest.  

Per una banda reconeixíem que la crisis, segur, i s’està manifestant aquests dies, durarà tot 

el mandat com a mínim, perquè és una crisis estructural. I per això havíem de fer gestos 

davant de la ciutadania tot i reconèixer que les retribucions que s’havien presentat no eren 

unes retribucions desmesurades, eren unes retribucions inferiors a les recomanacions de les 

Entitats Municipalistes de l’any 2007, amb el gest d’aquest 3% que vaig demanar i que en la 

proposta que s’ha presentat a Ple s’incorpora. La disminució sobre el mínim que es 

demanava a l’any 2007 de les Entitats Municipalistes és un 16% menys del que en l’any 

2007 les entitats recomanaven. Significa que ja és un gest, prou rellevant, afegir aquest 3% 

amb el que s’havia fet anteriorment perquè dona un missatge clar d’austeritat i de rigor en 

la despesa pública. 

Per aquest motiu, això, altera el sentit del meu vot, però, no podré votar a favor, perquè 

com també vaig dir, tot i que va haver-hi aquest gest i que el reconec, discrepem en tot cas 

del cartipàs municipal, que és del Govern Municipal que està format perquè a darrera del 

cartipàs hi ha unes voluntats polítiques que nosaltres no coincidim. No coincidim en que 

hagi desaparegut alguna regidoria com la de Participació Ciutadana, i alguns efectes han 

tingut amb lligada supressió o l’anunci de supressió d’algun fet rellevant al poble com a 

mostra d’entitats, o sigui, no és neutra la supressió de la regidoria: ja té efectes. 

O que el tema de la racionalització o la suma de regidories només hagi afectat a unes 

regidories determinades i no al conjunt de l’Ajuntament. 

Per aquest motiu, el posicionament meu, en representació del Grup d’Esquerra Republicana 

- Acord Independentista serà l’abstenció davant d’aquest punt. Tot i reconèixer el fet que 

era el que considerem que s’havia de fer, d’un gir davant de la ciutadania. Gràcies. 

 

Sra. Vila: 

Moltes gràcies. El torn de Gent Pel Canvi, el Sr. Jordi Abad? 

 

Sr. Abad: 

Bona tarda.  
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Gent Pel Canvi, en el darrer Ple, vàrem demanar la modificació de la proposta de l’equip de 
govern. La nostra proposta de modificació es concretava en la reducció d’un 15% sobre 
totes les retribucions dels regidors i grups municipals d’aquest Ajuntament. Tot i aquesta 
proposta també dèiem: nosaltres estem oberts a altres posicionaments sempre en la línia 
d’una reducció sobre la proposta de l’equip de govern.  
Ens hagués agradat que en aquell moment i no un mes després, vostès s’haguessin agafat a 
aquesta proposta i no haguessin retirat el punt de l’ordre del dia. Però això no va ser així. 
Entenc que amb un 3% han fet un gest... petit... tard, de reducció de les retribucions però, 
finalment l’han hagut de fer i rectificar és de savis. 
El matí del darrer ple, el dia 7 de juliol i com ha llegit el Sr. Freixas, el grup municipal de 
Gent Pel Canvi varem registrar una petició en la qual manifestàvem la nostra voluntat de 
reducció d’un 15% en totes les nostres retribucions, tant del regidor com del grup 
municipal. I que aquest import es traspassés al capítol que correspongui per atendre els 
Serveis Socials i les persones grans de la nostra Vila.  
Això vol dir que, d’aprovar-se la proposta de l’equip de govern d’avui, que ja avanço 
comptarà amb el nostre suport, el Grup Municipal de Gent Pel Canvi s’haurà reduït en un 18 
% les seves retribucions.  
No estem d’acord amb aquesta petita reducció. Però el que no podem fer és anar fent Plens 
extraordinaris per intentar aprovar el cartipàs. Passem full, ara toca, començar a treballar 
coses importants per la nostra vila. Gràcies. 
 
Sra. Vila: 
Moltes gràcies. És el torn del Sr. Guinart, per Iniciativa Verds. 
 
Sr. Guinart: 
No vull reiterar el que vaig dir en l’últim Ple, que vam fer una intervenció sobre aquest 
tema, però sí que vull dir 2 temes globals que serien: 
A nosaltres ens sap greu també que aquest tema s’hagi esperat fins el mes d’agost per 
portar-lo a aprovació. Pensem que no calia endarrerir-lo tant i que es podria haver resolt 
durant el mateix mes de juliol. 
En tot cas això va ser la continuïtat d’un tema mal portat per l’equip de govern, que ja en el 
Ple del 7 de juliol hauria d’haver arribat a un acord amb tots els grups. 
El segon tema global és que pensem i penso que això ho hem de manifestar i crec que tots 
estem d’acord, que no ha de ser el propi Ajuntament, el propi Alcalde, qui es fixi el seu sou. 
Jo penso que en cap camp professional, una persona té l’atribució de macar-se el sou que 
vol guanyar durant la seva feina. No passa ni amb el President del Govern, ni passa amb 
qualsevol empresa, i en canvi aquí, comencem cada període municipal amb el primer Ple, a 
més que queda una mica estrany, que és que l’Alcalde es fixi, ell mateix o el seu grup, el 
sou que vol guanyar sense que hi hagi cap tipus de referència. Jo no dic per Cardedeu, ho 
dic en global. Penso que és un tema que s’hauria de canviar com altres tantes coses del 
món de les finances municipals.  
Respecte al tema de les retribucions, en concret d’aquest Ajuntament, ja vam dir en el seu 
moment, que pensàvem que les retribucions que es fixaven pel dia 7 de juliol no eren 
desmesurades per una població de 7.000 habitants. Pensem que no eren excessives, però sí 
que pensàvem que s’havia de fer un gest pel tema de la crisis que estem vivint i perquè hi 
ha gent que ho està passant molt malament i que a nivell d’exemplaritat s’havia de marcar 
una rebaixa significativa. Nosaltres pensàvem que havia de ser que aquesta rebaixa podria 
arribar fins el 10% perfectament, però bé en tot cas, aquest tema s’ha de liquidar. S’ha de 
resoldre, hem de tirar endavant, i nosaltres ens abstindrem en aquest punt. 
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Sra. Vila: 
Moltes gràcies. És el torn de la CUP, Sr. Adrià Soler.  
 
Sra. Ruiz: 
Disculpi... 
 
Sra. Vila:  
Ai, perdó! Del PP, Sra. Íngrid Ruiz, disculpi. 
 
 
Sra. Ruiz: 
Abans de començar la nostra intervenció, desitjaríem confirmar, segons ha llegit el Sr. 
Freixas, que donades les indicacions de Secretaria de l’Ajuntament i els problemes de caire 
tècnic que semblava que hi havia a destinar el 15% de les indemnitzacions del Sr. Gelada i 
meva, i del Grup Municipal  a Càrites Diocesana, efectivament, finalment, hem destinat el 
percentatge a la partida de Serveis Socials. Ho vull deixar en manifest per què s’havia 
publicat en premsa perquè no hi hagi malentesos.  
Dit això, el nostre grup municipal, tal com ha defensat en diverses ocasions, vol manifestar 
que no està d’acord ni en el fons ni en la forma d’aquest punt que es presenta avui a 
votació. No estem d’acord en el fons:  
Primer, perquè no considerem suficient la rebaixa proposada per l’equip de govern, que 
significa un 3% sobre el total de retribucions dels regidors.  
En segon lloc, no estem d’acord perquè el nostre grup no pot acceptar una rebaixa tan 
distant del 15% que sempre hem cregut que seria el desitjable.  
En tercer lloc, perquè entenem que, a més a més, s’ha accedit a aquesta rebaixa del 3% de 
manera forçosa, perquè no es cobren les retribucions des de juny fins que no s’aprovi el 
punt i no per convenciment de la utilitat o conveniència de fer-ho. Això em sembla bastant 
trist, la veritat.  
I tampoc estem, com dèiem, d’acord en la forma: no hi estem d’acord perquè han calgut 2 
Comissions Informatives i 2 Plens extraordinaris (i els Diners que això comporta) per arribar 
a una votació que permeti deixar aquest punt tancat.  
Aquest és el resultat de la manca de determinació i de voluntat de reconèixer la realitat per 
part de l’equip de govern, segons el nostre parer, i de la indefinició del PSC, que 
sorprenentment, després d’una primera votació en què defensava que els sous no es podien 
variar cada quatre anys però no va votar a favor de la primera congelació, que es 
proposava, sembla que ara sí que està per la retallada, segons ens van informar en les 
Comissions Informatives. Sembla que ara sí que estarà per les retallades, segons ens van 
indicar en la Comissió Informativa.  
Crec que la butxaca del contribuent agrairà que en propers acords amb CIU siguin vostès 
més resolutoris i no ens vagin costant diners.  
I en fi, com a cirera del pastís d’aquest cúmul de circumstàncies, es proposa:  
-Aquest Ple extraordinari amb un sòl punt a l’ordre del dia, quan es podria haver celebrat, 
en tot cas, un Ple ordinari a finals de juliol. 
-Un Ple que es duu a terme al mes d’agost, un mes descartat com a mes habitual de 
celebració de Plens en el propi cartipàs municipal, que acabem de votar fa unes setmanes. 
-I un Ple, amb pràcticament nul�la ressonància en mitjans de comunicació, com la televisió 
de Cardedeu o els principals diaris comarcals, que no editen fins al setembre amb motiu de 
les vacances. Cosa que ens porta a pensar que d’això d’avui es diu: “una aprovació per la 
porta del darrera”. 
Per acabar, breument, ens agradaria fer-li unes breus reflexions en xifres, que és com a 
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nosaltres ens agrada treballar al Partit Popular, que venen referides a una sèrie de titulars 
que han aparegut en premsa, avui mateix:  
Sobre l’atur: 
L’atur ha baixat menys a l’estiu i s’entreveuen noves alces.  
Sobre les empreses: 
Augmenta un 19,7% el número d’empreses que suspenen pagaments. 
Sobre les famílies: 
El número de famílies que entren en fallida augmenta un 10,4% respecte al primer 
trimestre. 
Sobre els autònoms:  
El 60% dels autònoms dubte que el seu negoci perduri en els propers 4 anys. 
Sobre el comerç: 
El comerç minorista decreix un 8,7% a Espanya, la caiguda més elevada de la UE. 
I finalment, per posar-hi el llacet final: 
El 18,4% de la població catalana ingressa menys de 640 euros al mes. 
Això són titulars, com dic, apareguts en premsa digital avui mateix.  
Considerem que hi ha situacions i moments en què no n’hi ha prou amb ser alcalde o 
alcaldessa, en aquest cas. El que el PP esperava de vostè era que, a més, fos una bona líder 
del consistori, sincerament, i que mostrés una cara positiva d’ànim als veïns que es 
solidaritzés amb la seva situació. Però Sra. Vila, qui no s’arremanga les mànigues i no deixa 
de mirar cap a una altra banda enlloc de mirar el terra que trepitja i donar exemple als que 
dirigeix, difícilment aconseguirà ser-ho. En aquest sentit, lamentem dir-li que ens ha 
decebut profundament. Votarem en contra de l’aprovació. 
Gràcies.  
 
Sra. Vila: 
Moltes gràcies. Sr. Adrià Soler, si us plau? 
 
Sr. Adrià: 
Bona tarda.  
A veure, primer de tot, dir que som conscients que el què ha fet l’equip de govern és un 
esforç i és un esforç que agraïm, que en cap cas, és el mateix esforç que es pugui fer des 
d’altres partits polítics, pel que fa a les retribucions per les assistències als Plens, sinó que 
és un esforç més gran, donat que l’equip de govern ja venia d’uns sous i per tant, es tracta 
de retallar uns imports que ja s’estaven cobrant. Per tant, agraïm aquest esforç. Tot i que 
és petit, tot i que som conscients de que és una gota en mig d’un oceà; calen aquests 
esforços. El que passa és que ens estem quedant, potser, curts.  
És el moment ara, de repensar l’Administració i crec que tots plegats ens hem de 
conscienciar de que l’Administració, a partir de fa 2 anys o 3 cap endavant ha canviat, tenim 
un altre tipus d’Administració i hem de començar per canviar les mentalitats. Primer de tot, 
la de tots els polítics. I després, la de tots els administrats. I l’Administració ha de ser i ha 
de caminar cap a una altra banda i això que hem fet o que anem a fer avui, potser, és un 
primer pas, però molt petit. Sinó ens posem a fer aquests canvis serà Europa qui ens 
obligarà a fer-los més tard o més d’hora i, segurament, serà amb el vot en contra, serà amb 
tot el recel de Partit Popular i Partit Socialista Obrer Espanyol, que són els que d’alguna 
manera o d’altra ens han acabat portant a on ens han portat amb la seva mentalitat 
constant de baralles, i de no entendre, a on hem anat a parar per culpa de tot plegat.  
Per tant, comencem des d’aquí. Per què no comencem des de Cardedeu? I comencem a 
repensar l’Administració, d’una manera o d’una altra, abans que ens obligui Europa a fer-
ho? Per què no comencem a mancomunar alguns dels serveis? Per què no comencem a 
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treballar amb altres Ajuntaments abans de que Europa ens obligui a ajuntar-nos amb 
l’ajuntament que ells decideixin sense més?.  
Nosaltres ens abstindrem perquè ja hem dit és un petit gest, tot i que creiem que fa falta 
molts més, però com que el reconeixem, doncs, ens abstindrem en aquesta votació. 
 
Sra. Vila: 
Moltes gràcies. Sra. Cots, si us plau, el seu torn. 
 
Sra. Cots: 
Bé, nosaltres ens reiterem amb el que vam dir al Ple del juliol, estem convençuts que 
l’alcaldessa i els regidors han de tenir un sou, en funció de la dedicació i de la 
responsabilitat que assumeixen i aquest sou ha de venir marcat per criteris objectius que 
podrien ser molt bé, el nombre d’habitants i el pressupost de l’Ajuntament. I que això, no 
pot ser que cada 4 anys, en el primer Ple que hi ha en un mandat es parli dels sous dels 
polítics. Hauria de venir marcat per una normativa, per una norma superior.  
En tot cas, els que es van proposar l’altre dia i aquests que es proposen avui estan per sota 
de les recomanacions de les Entitats Municipalistes. Pensem que és una proposta gens 
desproporcionada. I per tant, tenint en compte, a més a més, el compromís de l’equip de 
govern de que no hi haurà càrrecs de confiança, nosaltres votarem a favor. 
I nosaltres votarem a favor avui, Sra. Ruiz, perquè l’altre dia vam acabar dient que 
haguéssim preferit que aquest Ple, aquest punt de l’ordre del dia, hagués estat consensuat 
amb la resta de grups. Si més no, arribar a determinats acords. Això no es va arribar, 
vostès saben perfectament que, entenem nosaltres, que l’equip de govern aquest punt no el 
va saber portar, prèviament, suficientment bé. Havia d’haver convocat una Junta de 
Portaveus per saber, exactament, quines eren les propostes dels diferents grups i a partir 
d’aquesta reunió, fer aquesta reducció que s’ha fet avui, fer-la ja en l’anterior Ple.  
I això és una feina que ha de fer l’equip de govern. En cap cas se li pot dir al responsable 
d’un altre partit polític que està a l’oposició que és feina seva, no ho és. 
Per tant, la proposta d’avui té un consens més ampli i per tant, nosaltres votarem a favor. I 
demanem també, a l’equip de govern, que per temes d’aquests pensin que no estan en 
majoria i per tant, cal consensuar prèviament: hi tenim informatives, Comissions 
Informatives, hi tenim Juntes de Portaveus, que ens han de servir per arribar a punts 
d’acord, no per convertir el Ple com vostè mateixa va dir, Sra. Alcaldessa, en un mercadeig. 
 
Sra. Vila: 
Pere? 
 
Sr. Freixas: 
Jo el que voldria és aclarir com ha anat la història dels sous dels regidors de l’Ajuntament. 
Aquí vam sortir al maig del 2007, amb el que deien les Entitats Municipalistes, 
concretament l’ACM i la Federació Catalana de Municipis coincidien llavors, el mínim que 
proposàvem era 61.346,17 a l’any. Nosaltres aquí vam determinar rebaixar un 10% d’aquell 
mínim que hi havia en aquells moments, del mínim de les Entitats Municipalistes, no el que 
cobrava l’alcaldessa en aquí, abans que nosaltres. O sigui no té res a veure una cosa amb 
l’altra i això consta en l’acta del 17 de juliol del 2007, en la pàgina 7, que ho diu clarament: 
hi ha 2 intervencions de l’alcalde Masferrer i del regidor Miquel Pujadas, que es va 
manifestar en aquest sentit. 
Per tant, vam sortir d’un sou de l’alcalde del  2006 de 56.832,16. El 2007... Ai, perdó! El 
2006 no era nostre, era el govern anterior.  
El 2007 vam sortir de 55.211,48.  
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El 2008, quan les coses anaven bé, hi va haver un increment del 2% a tothom, a empleats i 
al govern també, tots els regidors electes de tot arreu s’ho van aplicar, que era el que es 
podia fer com a màxim, i es va incrementar i va quedar en 56.315,70. Això també consta. 
2009, es va congelar. Es va incrementar el 2% als empleats de l’Administració, però en els 
regidors es va congelar el sou i va quedar en 56.315,70. 
El 2010, quan hi va haver el Decret, Zapatero, que dèiem que anava entre un 1 i un 7% en 
el personal de l’Administració, aquí es va decidir, no era vinculant pels membres electes 
això, però es va decidir un 7%. Aquest tant per cent de rebaixa suposaven 52.373,60, que 
és el sou de l’alcaldia. 
I el 2011, ara, doncs hem rebaixat un 3%, que queda en 50.802,37. 
Vol dir, que des del 2007 fins a avui, agafant els mínims del que hi havia en aquell moment 
en l’Entitat Municipalista, que eren 61.346,00, avui són 61.600, doncs aquí s’ha rebaixat un 
18% el sou. O sigui el gest s’ha anat fent any darrera any. I això és el que volia exposar. 
 
Sra. Vila: 
Per part d’Esquerra, vol afegir algun argument a la segona ronda? 
 
Sr. Cots: 
No, no, reitero amb el que ja vaig manifestar en el Ple anterior i el que he manifestat 
anteriorment, que convé i que també s’ha dit en d’altres intervencions, la crisis econòmica 
ens està afectant a tots i no és de curta durada. Estem en aquests dies, inclús, immersos en 
situacions que cada dia quan ens llevem veiem, avia’m com acabarem. Com acabarem i si 
ens intervindran les finances de l’Estat o no. Amb la qual cosa hem d’actuar amb 
transparència, amb rigor amb la despesa pública i un, encara que sigui, un exemple o una 
part petita, és el tema de les retribucions. I doncs, el gest el valorem i penso que, aquesta 
línia d’austeritat i de rigor amb la despesa pública s’ha d’anar ampliant a tota la gestió 
perquè com deia algun altre regidor si no es fa, ens ho faran. I val més que en tot cas, que 
nosaltres prenguem bona nota i fer gestos, i les actuacions que no siguin només gestos, que 
almenys, per part nostra, no ens quedem en el camí. 
Res més. 
 
Sra. Vila: 
Moltes gràcies. Sr. Abad, per Gent Pel Canvi? 
 
Sr. Abad: 
Nosaltres som conscients que no és cap barbaritat els sous que cobren els nostres regidors 
del govern, som els primers que ho diem i ho vam dir en el darrer Ple. Nosaltres 
demanàvem un gest. En aquell moment, en el Ple del mes passat, no va ser possible; en 
aquest ha estat, doncs endavant. Gràcies. 
 
Sra. Vila: 
Sr. Guinart, per Iniciativa Verds? 
 
Sr. Guinart: 
Bé, en tot cas dir que la situació en cada moment és la que és i ens hem d’adequar a ella, 
no?  
A l’any 2007 eren unes condicions, al 2008 unes altres... Ara, estem en temps  d’unes 
altres, molt, molt diferents. Tenim també, una manca d’ingressos; tenim un dèficit que 
arrosseguem també, que l’hem d’anar netejant mica en mica... Per tant, aquestes 
quantitats que penso jo, que fixant-les ja són Municipalistes, ja ho vaig dir l’últim dia, penso 
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que són excessives. Penso que són excessives tant unes com d’altres, guanyar aquestes 
quantitats. I jo penso que haurem de continuar ajustant-les a la baixa. 
També, cal dir que jo entenc, que aquest acord que es fa avui, pot tenir certa 
provisionalitat, en tant en quant, nosaltres mateixos s’ha reconegut que la majoria que no 
teniu, que la continueu buscant, pot ser, que es vagi variant aquest acord amb el pas dels 
mesos. O sigui, que penso que és un acord, purament provisional, a part d’estiuenc, és 
provisional. Gràcies. 
 
Sra. Vila: 
Sra. Ruiz? 
 
Sra. Ruiz 
Coincidim amb l’anàlisi que fa  el Sr. Guinart en quant a que la situació és i seguirà essent, 
molt probablement greu, i que hauríem d’intentar d’estalviar d’allà d’on puguem, començant 
per nosaltres mateixos, tal com nosaltres hem fet. Però, si més no, la majoria ha decidit 
aprovar aquest punt i l’aprovarà. 
A la Sra. Cots, si em permet, li voldria dir que la felicito molt de que sigui vostè tant 
vehement en les seves crítiques a l’alcaldia com fins ara ho ha estat amb la resta de grups 
de l’oposició, perquè és una bona notícia, perquè al fi ho veiem. 
I al senyor regidor de la CUP, comentar-li que, el nostre partit ha estat en l’oposició en 
molts dels Parlaments autonòmics i en el Congrés dels Diputats de Madrid exercint oposició, 
vostè això en diu, barallar-se, i nosaltres és el mandat legal que tenim i és la tasca que ens 
han encomanat els ciutadans i és el que estem fent. Gràcies. 
 
Sra. Vila:  
Sr. Adrià Soler? 
 
Sr. Soler: 
Sí, només dir que parlava d’actituds, que crec que no s’ha entès ni s’entendrà i costarà molt 
d’arribar a aquest concepte. Res més. 
 
Sra. Vila: 
Sra. Cots? 
 
Sra. Cots: 
Bé, tots coincidim en que és una situació, que la situació que vivim és una situació canviant 
i que ja veurem i fins i tot en el Ple, ja veurem que passaran en els Pressupostos del 2012. 
Potser haurà d’haver una reducció important. Vull dir que, això també quedarà sobre la 
taula. De moment, aprovem això. 
En tot cas, continuo dient que hi ha temes que s’han de portar des de les Informatives, com 
he dit abans, i també des de les Juntes de Portaveus. I ens vam voler estalviar el Ple 
ordinari de Juliol, que sempre s’havia fet haguéssim pogut fer el Ple ordinari de Juliol i els 
meus companys haguessin pogut estar aquí avui. I aprofitar el Ple ordinari, no només, per 
aprovar les retribucions dels càrrecs electes sinó també, per omplir de contingut els 
Patronats i els Consells, que fins el setembre, estaran totalment vuits. La qual cosa, per 
nosaltres, tenint en compte que vostès són una majoria minoritària, ho diré d’aquesta 
manera, doncs, valdria la pena que aquests organismes s’haguessin omplert de contingut, 
ja des del juliol. 
 
Sra. Vila: 
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Bé, en tot cas, per la nostra part afegir que, certament compartim la gravetat de la situació. 
La necessitat de tenir gestos solidaris, d’ajudar el qui té a qui no té. Però clar, el que no 
compartim és la proporcionalitat. Quan una persona dedica una petita part de la seva 
jornada al poble de Cardedeu, perquè el poble així li ha donat aquesta posició, i a més a 
més, té una altra feina. No pot comparar el sacrifici que demana d’un 5, un 10 o un 15%, 
com una altra persona que dedica una gran part de la seva jornada a l’Ajuntament. El 
sacrifici l’hem de fer tots i per un igual. I el sacrifici, la voluntat, la dedicació, diguem-li com 
vulguem, perquè les paraules podem posar les que vulguem, la realitat és que aquí hi ha 6 
persones que estem treballant i tirem endavant, agilitzant els processos administratius, 
intentant contestar amb rapidesa, intentant baixar la despesa tant com es pot.  
Hi ha  6 persones que estem cobrint la feina que, fins fa pocs mesos, feia 12 persones. Això 
també implica dedicació, implica esforç, implica mullar-se i arremangar-se.  
Val a dir, que en 4 anys, el pressupost d’aquest municipi, ha baixat un 35%. Això no és fàcil 
i s’ha fet. I s’ha fet i es continuarà fent per allò que hem sentit a dir moltes vegades: 
“l’austeritat i el rigor és un deure en qualsevol gestió pública”. En totes, sempre. 
És cert que estem en època de canvis. A mi m’agrada molt que mirem problema per 
problema, sé que hi ha molts problemes, però estem en un època de canvis de paràmetres. 
Una època a on potser abans, el que aspiràvem mirar endeutar-nos per 25 anys, perquè era 
el que s’havia posat de moda o per no sé pas per quants anys, i avui dia hem de baixar molt 
el nostre nivell i hem de viure d’una manera molt més racional. I una cosa val a dir: 
mentrestant la Unió Europea començava a fer ajustos seriosos, jo en parlava de quan els 
docents, d’un tram d’Alemanya, els hi van posar 3 hores més de classe, en el curs 2006-
2007, com estaven ells. Però Alemanya hi va fer deures i avui ja se’n comença a sortir. Aquí 
no ens ho crèiem que hi havia crisis i així estem. Estem en la situació que tots plegats 
sabem; i mancomunar, evidentment, és una gestió que estem intentant fer. Estem parlant 
amb ajuntaments veïns i per exemple, un dels encàrrecs que estan fent les tècniques 
d’ensenyament, estan mirant quina part del nostre pressupost d’ensenyament, per posar un 
exemple, hi ha una part, que potser ens la volia pagar algun municipi del costat, i  estem 
buscant la manera de mancomunar de que cadascú pagui el just allò que li toca. I això amb 
d’altres serveis podria posar per exemple. 
És cert que en el darrer Ple vam fer una Comissió Informativa, i també és cert, que com a 
Alcaldessa i Presidenta d’aquest Ple, he aprés la lliçó: els errors ens han de servir per 
aprendre. I vaig aprendre l’altre dia i vaig veure que, realment, hagués estat útil una Junta 
de Portaveus. No sé si del tot. Perquè el dijous al migdia hi havia qui em va dir que 
s’abstindria i després a la tarda va votar en contra. Però evidentment, en la vida de tot el 
que ens passa, hem d’aprendre. És la nostra obligació i la meva obligació com a Alcaldessa, 
buscar el funcionament més eficaç més àgil d’aquesta casa a servei de la nostra gent i 
buscar que el què ens va passar el Ple del 7 de juliol, no ens torni a passar.  
Evidentment, agraeixo a tota la gent que ha anat preguntant i s’ha anat interessant i ens ha 
dit: bé, i així com esteu i com deixeu d’estar? I ara és el moment de portar el punt a 
votació, Sr. Secretari. Gràcies. 
 
Sr. Sallés: 
Una qüestió prèvia, Sra. Alcaldessa. L’acord que s’ha d’adoptar és una reproducció del que 
es va fer, més o menys, al 2007. Anteriorment, sempre s’havia posat i això és un error, 
però suposo que hem tingut tots, que ningú s’ha donat compte i ara, quan el regidor, el Sr. 
Freixas ho ha explicat, he repassat un moment l’acord i no consta. 
Sempre s’havia acomodat els preus que s’acordaven automàticament al que deia els 
Pressupostos Generals de l’Estat, pel tema dels funcionaris en quant a augments. Es seguia 
el mateix criteri. En aquest cas, no diu res però en canvi, es seguia fent igualment. Per 
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esvair qualsevol dubte, si està curada o no, crec que seria bo posar-ho tant en les 
assignacions dels grups, a totes les quantitats que anualment es seguiran fins que hagi, si 
és que ha de portar algun conflicte, o s’ha de fer una altra ronda. Però posar que aquesta 
quantitat s’adequaria al que digui la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat anualment per 
la funció pública. Si li sembla? Ho dic perquè rectificarem. Ho dic per esvair qualsevol dubte 
sigui l’hora d’aplicar-ho o no.  
 
Sra. Vila: 
Algú vol fer una intervenció respecte aquest fer constar que complirem el que diu la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat? 
 
Sr. Sallés:  
A veure, l’última vegada, una cosa és el que sempre es posava cada vegada que la funció 
pública s’augmentava un 2 o un 3 o un 1, en fi el que sigui, s’augmentava automàticament 
perquè sinó teòricament es modificava. O sigui, no es podia modificar l’acord adoptat pel 
propi Ple: fixava una quantitat. Això anava essent sempre, fins que l’any passat, en virtut 
del Reial Decret de Llei el 8/2010, el que feia tot el tema de la famosa crisis, de les 
retribucions, a tot això es va desmuntar perquè el que feia era no aplicava un percentatge 
en funcionaris, deia que s’havia de fer un 5% de mitjana, però el que fixava eren les 
diferents quanties o diferents conceptes de les retribucions: el sou base, els triennis, 
complement específic, complement de destinació, doncs, fixar ja unes quantitats. I per això 
es va haver de fer un acord exprés, reduint el que la Corporació va considerar convenient i 
es va modificar. És l’únic cas que s’ha variat d’alguna manera. Però sempre teníem aquella 
qüestió del dubte de si li era d’aplicació o no li era, una llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat, quan a les variacions automàtiques que hi havia en aquestes quanties.  
Per això, quan més fàcil i més clar per tots, és que si es posen en l’acord ja esvaïm 
qualsevol dubte que seguirem, en principi, els mateixos percentatge que hi hagin. 
 
Sr. Guinart: 
La llei diu que no hi ha cap tipus de límit per l’Ajuntament. Ella podia fixar-se el sou que 
volgués, si tingués una majoria absoluta, com altres ajuntaments del voltant ho han fet, i és 
vergonyós, en aquest cas. Però si, tant això, com els sous de la gent del govern, com del 
regidors de l’oposició o les dietes o el que sigui, ho fixa cada ajuntament: per què ho hem 
de vincular a Pressupostos Generals d’Estat, que això, no volen parlar de res d’això?  
 
Sr. Sallés: 
D’acord? O sigui, per no agafar IPC, el que es fa s’assimila en el tema de la funció pública. 
Per tant, és una qüestió només d’actualització de preus sinó hauríem de tornar de passar 
aquí, s’aprova un 1%, un 0,5%... O sigui, si ara, amb aquestes quantitats hi hagut el que hi 
ha hagut, doncs, senzillament és fer una actuació automàtica. Que per altra part, sempre 
s’havia fet. 
 
Sra. Vila: 
Si us plau, demano al públic, ordre perquè sinó no podem seguir el debat. Gràcies. 
 
Sr. Guinart: 
No, comentava això, que la tendència serà a disminuir. Per tant, aquí haurem de ser 
nosaltres mateixos, en funció de la situació econòmica de cada ajuntament, la que apliqui 
les mesures que calgui. Llavors, no veig per què ara ens hem de lligar a uns Pressupostos 
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General de l’Estat, que ja d’entrada, ens han dit què fem el que vulguem a cada 
ajuntament. 
 
Sra. Vila: 
Si us sembla, fem una roda i en tot cas després aclarim els detalls, mentrestant ens ho fa el 
Sr. Secretari. I dir que si seguim els Pressupostos General de l’Estat, és com fer una 
reducció del Plan Zapatero, és una decisió. 
Sr. Cots, vostè volia fer alguna intervenció? Gràcies. 
 
Sr. Cots: 
Justament, com el que estem determinant aquí, no són les retribucions dels funcionaris sinó 
són els representants polítics, i ja que tenim un marge d’autonomia i estem en una situació 
excepcional, tot i que habitualment s’hagués pogut fer de forma automàtica amb referència 
al que en una altra administració ens és ordenada, jo penso, que estem en una conjuntura 
deixa’ns-ho en les nostres mans d’actuar en cada moment com creiem que hem d’actuar. 
Amb d’altres paraules: si en el moment d’aprovar els pressupostos de cada any, s’acorda 
incrementar o no incrementar, doncs, fer-ho en aquell moment. Jo penso que és la forma 
que inclús nosaltres, puguem tenir un marge de poder marcar el nostre perfil davant de la 
situació actual. I ho dic com a situació excepcional, que estem en una conjuntura 
excepcional. Jo entenc que el què es feia habitualment fins ara, era l’ordinari i no era cap 
cosa d’altre mon. Llavors, jo seria del parer de deixar-ho com està sense lligar-ho a 
referències d’altres administracions perquè no som empleats públics, no som representants 
dels ciutadans de Cardedeu.  
 
Sra. Vila: 
Sr. Abad, si us plau. 
 
Sr. Abad: 
Nosaltres també estaríem d’acord amb el Jordi Cots, de deixar-ho tal com està. 
 
Sra. Vila: 
Moltes gràcies. Volen afegir alguna qüestió? Carles? Per seguir l’ordre. Íngrid? 
 
Sra. Ruiz: 
Estaríem d’acord també, amb els comentaris del Sr. Cots, del regidor Cots, i considerem que 
tampoc estan al punt del dia. Llavors no cal que perdrem més temps amb això. En tot cas 
que s’inclogui en un altre Ple i es decideixi sobre el tema. D’acord? Gràcies. 
 
Sra. Vila: 
Sr. Adrià? Hem dit que si algú volia, ja que hi havia aquest aclariment, i hem dit que obrim 
un torn. Sr. Adrià? 
 
Sr. Soler:  
Sí, breument, jo sí que estaria d’acord en incloure-ho. Bàsicament perquè crec que 
tornarem a entrar d’aquí uns mesos en una discussió que serà estèril i que en canvi, si 
queda ja reflectit ara, ja ho tindrem reflectit. Tenint en compte que, a més a més, serà una 
gran rebaixa i nosaltres estarem aquí, discutint sobre l’IPC, no l’IPC. I no serà l’IPC el que 
s’haurà d’aplicar sinó serà una gran rebaixa, i nosaltres només sabrem discutir sobre l’IPC. 
Ja ens vindria aquesta rebaixa donada, crec jo i crec que seria important. 
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Sra. Vila: 
Sra. Cots, vol afegir alguna cosa més? 
 
Sra. Cots: 
Sí, jo penso que el que aprovem avui és provisional, com he dit abans. I aleshores, estarà 
en funció del pressupost. Per tant, no cal afegir-ho. Altres vegades sí que s’havia fet però, 
jo penso que no cal, aquesta vegada, donada la situació econòmica en la qual estem. I no 
cal, en tot cas, serà en el mateix discutir els pressupostos, no cal afegir-ho com un punt 
més a l’Ordre del dia, sinó que sortirà en els mateixos pressupostos. 
Sí, pot ser exactament igual, quan es discuteix els pressupostos, igual que discuteixes la 
partida de Serveis Socials; discuteixes la dels càrrecs electes i ja està. Ja veurem si es 
disminueix en funció de com vagin els ingressos o si queda igual. Penso jo. 
 
Sr. Sallés: 
Una cosa és que es pugui discutir la partida, la quantitat, l’altre és l’assignació concreta, és 
la que és. Cada vegada s’haurà d’acordar modificar-la amb independència que es posi en la 
partida el que s’hagi de posar. Això és el que li deia que no. O sigui, no és automàtic, per 
dir-ho d’alguna manera, que poses una partida i automàticament queda modificat això.  
 
Sra. Vila: 
En tot cas Sr. Secretari, portem el punt a aprovació, tal com estava i ja està. Ara sigui el 
que sigui ens hem d’adequar a la realitat, i l’ha explicat molt bé el Sr. Freixas. Endavant, Sr. 
Secretari. 
 
Sr. Sallés: 
En qualsevol cas, tota la part expositiva és la que el Sr. Freixas, d’alguna manera ha 
resumit, en el que es justificava el dret del regidor a poder tenir en dedicació exclusiva i 
parcial, les retribucions, ser retribuït i estar donat d’alta de la Seguretat Social. 
Per un altre costat, el dret a les indemnitzacions per assistència.  
I, hi ha les 3 manifestacions del:  
Sr. Freixas, que renuncia al 100% de l’assignació o retribució que li pugui correspondre. 
La manifestació del Sr. Jordi Abad Tremps, en nom i representació propi i de la Gent Pel 
Canvi, que també renuncia tant al 15% de la seva assignació, com del grup municipal.  
I el mateix pels senyors, regidors, Sra. Índrid Ruiz Tiñena i Sr. Jaime Gelada Jimenez, que 
també renuncien en aquest 15%.  
 
Posada a votació pel Sr. Secretari de la Corporació, el Ple de l’Ajuntament, per 8 vots a favor 
de la Sra. Vila, Sr. Fort, Sr. Freixas, Sra. Mallorques, Sr. Espargaró, Sr. Pinós, Sra. Cots i el Sr. 
Abad; 2 vots en contra de la Sra. Ruiz i del Sr. Gelada; i 3 abstencions del Sr. Soler, Sr. 
Guinart i el Sr. Cots; la proposta que es detalla a continuació queda aprovada. 
 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 11 de juny de 2011, de conformitat amb el 

que disposen els arts. 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim 

Electoral General, va elegir a la Regidora Sra. Calamanda Vila Borralleras, Alcaldessa 

President a d’aquest Ajuntament, el qual,  prèvia acceptació i promesa del càrrec en la 

fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcaldessa Presidenta.  

Vist que l’art. 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril en la seva redacció donada per la Llei 

11/1999, de 21 d’abril, “reguladora de les Bases del Règim Local” va ser parcialment 
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modificada per la llei 14/2000 de 29 de desembre de “Medidas Fiscales, Administrativas y 

de Orden Social”, que va introduir un modificació substancial en relació al sistema de drets 

econòmics dels membres electes de les corporacions locals, en el sentit de que des de l’1 de 

gener de 2001, s’estableixen tres sistemes de drets econòmics dels membres electes de les 

corporacions locals: 

 a)  els membres electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, 

tindran dret a percebre retribucions (sou) i a ésser donats d’alta al règim de la 

seguretat social per totes les contingències; les seves retribucions podran ser 

diferents en proporció al seu grau de responsabilitat i dedicació. 

b) els membres de les corporacions locals que exerceixin el seu càrrec amb 

dedicació parcial, tindran dret a percebre retribucions (sou) però en proporció al 

temps de dedicació a la corporació i sempre i quan desenvolupin determinades 

funcions  (de presidència, vicepresidència d’òrgans col�legiats, o ostentin delegacions 

o desenvolupin responsabilitats que així ho requereixin); també tindran dret a ésser 

donats d’alta al règim de la segureta social en proporció directa al temps de la seva 

dedicació a la corporació i es requerirà prèvia o simultàniament la compatibilitat amb 

el seu treball habitual;  

c) la resta de membres electes que no exerceixin el seu càrrec ni amb 

dedicació exclusiva ni parcial, només tindran dret a percebre les quantitats que 

aprovi el Ple corporatiu en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans 

col�legiats de la Corporació. 

Vist que l’art. 75.4. de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció 

donada per la Llei 14/2000 reconeix el dret de tots els membres de les corporacions locals, 

exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, a percebre indemnitzacions 

per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec, prèvia la seva 

justificació documental. 

Vist que l’art. 75.5 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció 

donada per la Llei 14/2000 atorga al Ple Corporatiu, a proposta de l’Alcaldia, la facultat de 

determinar la relació de càrrecs de la corporació que podran exercir el mateix amb caràcter 

de dedicació exclusiva o parcial, les quanties brutes anuals de retribucions a percebre pels 

mateixos, així com les quanties econòmiques en concepte d’assistència efectiva a les 

sessions dels òrgans col�legiats per a la resta de regidors que no exerceixin el seu càrrec 

amb dedicació efectiva o parcial. 

Atès que actualment no existeix cap límit amb caràcter general establert Llei, sobre la 

quantia màxima global a percebre pels membres electes de les Corporacions Locals, en 

concepte de retribucions o drets econòmics en concepte d’assistència i sens perjudici que 

l’esmentat límit pugui ser establert en un futur en les Lleis Generals de pressupostos de 

l’Estat, d’acord amb la previsió establerta en l’article 75 de la Llei 7/1985 de  d’abril en la 

seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; per la Llei 14/2000 de 29 de 

desembre i la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

Atès que l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el “Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya” estableix: d’una banda, que els 

membres de les corporacions locals podran percebre indemnitzacions en la quantia i amb les 

condicions que acordi el Ple de la Corporació i d’altre banda, que els membres de les 
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corporacions locals han de percebre les retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho 

realitzi en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’ésser donats d’alta al règim general 

de la Seguretat Social, assumint el pagament de les quotes empresarials les corporacions 

locals. 

Atès que l’art. 75, apartats e i 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,  reguladora de les bases del 

règim local, assenyalen que el Ple Municipal, a proposta del seu president, determinarà les 

quanties per assistència i despeses ocasionals; i que només els membres que no exerceixin 

el seu càrrec de regidor o regidora amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial,  podran 

percebre quanties econòmiques en concepte d’assistència als òrgans col�legiats dels quans 

siguin membres de ple dret, dins la quantia que fixi el Ple Municipal. 

Atès que, d’acord amb els canvis legislatius esmentats, el Reglament Orgànic de la 

Corporació, estableix, al seu article 84 que les retribucions dels regidors seran fixades pel 

Ple i es liquidaran en forma idèntica a la prevista per als funcionaris públics, i que els 

regidors/res amb dedicació parcial o exclusiva, poden percebre indemnitzacions en la 

quantia i condicions que acordi el Ple. 

Atès que a conseqüència l’entrada en vigor del Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual 

s’adopten les mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, el Ple de 

l’Ajuntament, a la sessió del dia 29 de juny de 2010 es van disminuir les retribucions dels 

càrrecs electes, les quals són les que es tenen en consideració per a posteriors 

determinacions. 

Atès que, tot i que no existeixen límits màxims en relació a les retribucions màximes que 

hauran de percebre els regidors amb dedicació exclusiva i/o parcial excepte els que 

determina la Llei 53/1984 en relació als càrrecs electes que a la vegada presten el seu 

servei a l’Administració, però si que existeixen criteris orientadors d’aquestes retribucions, 

elaborats per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 

partint de criteris de població del municipi, i tenint en compte l’aplicació del RD llei 8/2010, 

de 20 de maig. 

Atès que totes dues associacions de municipis recomanen establir a partir de la retribució de 

l’Alcalde/ssa la retribució de la resta de membres del govern municipal, d’acord amb la seva 

efectiva dedicació i responsabilitats que assumeixin en cada moment. 

Vist que és voluntat d’aquest govern no esgotar els límits establerts per les dues 

associacions de municipis de Catalunya, així com mantenir els criteris i retribucions 

aprovades pel Ple de la Corporació en la sessió del dia 29 de juny de 2010. 

Vistos l’informe de la Secretaria General i de la Intervenció municipal. 

Vist que per part del Regidor Sr. Pere Freixas Puigdomènech, segons escrit de 25 de juliol 

de 2011, s’ha manifestat a l’Alcaldia, el seu desig de renunciar íntegrament al cobrament de 

les retribucions que s’estableixin per membres electes d’aquesta Corporació, així com a les 

indemnitzacions que li puguin correspondre per assistència als òrgans col.legiats que en 

forma part, manifestant la seva voluntat, en la mesura que sigui possible, que la retribució 

que li pugui correspondre com a membre del govern de Cardedeu, es traspassi del Capítol I 

al Capítol IV, per atendre les necessitats dels Serveis Socials, no per contractacions de 

personal. 
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Vist que per part del Regidor Sr. Jordi Abad Tremps, en nom propi i també en representació 

del grup municipal de “Gent pel Canvi”, segons escrit de 7 de juliol de 2011, s’ha manifestat 

a l’Alcaldia, el seu desig de renunciar al 15 % de les assignacions que li puguin correspondre 

per assistència als òrgans del qual en formi part com a regidor, així com al 15 % de les 

assignacions que correspongui al grup municipal, manifestant la seva voluntat, que les 

quanties deixades de percebre, es traspassi al capítol que correspongui per atendre 

necessitats dels Serveis Socials i les persones grans de la nostra Vila. 

Vist que per part dels Regidors Sra. Ingrid Ruiz Tiñena i Sr. Jaime Gelada Jimenez, en nom 

propi i també en representació del grup municipal Popular, en escrit de 28 de juliol de 2011, 

s’ha manifestat a l’Alcaldia, el seu desig de renunciar a 15 % tant de les assignacions que li 

puguin correspondre per assistència als òrgans del qual en formi part com a regidor, així 

com al 15 % de les assignacions que correspongui al grup municipal, manifestant la seva 

voluntat, que les quanties deixades de percebre, es traspassin  es traspassi al capítol i 

partides corresponents a Serveis Socials durant la totalitat de la legislatura 2011 – 2015. 

De conformitat amb els articles 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 75 de la mateixa Llei, en la 

seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 

articles 52 i 166 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, el Ple municipal adopta els següents acords: 

Primer.- Fixar en un, el nombre d’electes que durant aquest mandat, podran exercir el 

càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, i en concret, el càrrec d’Alcalde/ssa, i en cinc, el 

nombre d’electes que durant aquest mandat podran exercir el càrrec amb caràcter de 

dedicació parcial, d’acord amb la següent relació: 

Càrrec electe 
Règim de 

dedicació 
Hores 

Percentatge de 

dedicació 

Percentatge 

sobre el sou de 

l’Alcalde 

Alcaldessa (Calamanda 

Vila Borralleras) 
Exclusiva 40 100 % 100 % 

1a Tinença d’ Alcalde 

(Jaume Fort Mauri) 
Parcial 37,80 94,50 % 

60 % 

(proporcional: 

56,70 %) 

2on.Tinença d’Alcaldia 

(Pere Freixas 

Puigdomenech) 

Parcial 33,48 83,70 % 

60 % 

(proporcional: 

50,22 %) 

3er.Tinent d’Alcalde 

(Pere Espargaró Ricós 
Parcial 26,40 66 % 

60 % 

(proporcional: 

39,60 %) 

Regidora (Ma. Carmen 

Mallorques) 
Parcial 23,10 57,75 % 

60 % 

(proporcional 

34,65 %) 

Regidor (Joan Josep 

Pinós) 
Parcial 14 35 % 

60 % 

(proporcional 

21 %) 
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Segon.- Acordar que, als membres electes de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec 

en règim de dedicació exclusiva i/o parcial, se’ls assignaran les retribucions brutes anuals 

que a continuació es determinen: 

a) L’alcalde-ssa president-a (dedicació exclusiva): 50.802,37 euros bruts anuals. 

b) El/La primer/a tinent d’Alcalde:  (dedicació parcial): 28.805,00 euros bruts anuals, 

amb una dedicació de 37,80 hores setmanals. 

c) El/La segon/a tinent d’Alcalde:  (dedicació parcial): 25.512,90 euros bruts anuals, 

amb una dedicació de 33,48 hores setmanals. No obstant això, es fa constar que el 

regidor Sr. Pere Freixas Puigdomènech, renuncia expressament a aquesta retribució, 

amb la finalitat personalment manifestada. 

d) El/La tercer/a tinent d’Alcalde:  (dedicació parcial): 20.117,72 euros bruts anuals, 

amb una dedicació de 26,40 hores setmanals.  

e) Membres de l’equip de govern amb dedicació parcial de 23,10 hores setmanals: 

17.602,90 euros bruts anuals. 

f) Membres de l’equip de govern amb dedicació parcial de 14 hores setmanals: 

10.668,56 euros bruts anuals. 

La dedicació parcial i l’exclusiva comporta l’alta en el règim general de la Seguretat 

Social assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Tanmateix 

aquestes retribucions tindran a tots els efectes la consideració de rendiments de treball.  

Tercer.- En el supòsit de personal al servei de l’Administració i dels ens, organismes i 

empreses dependents, es comunicarà a aquella el règim de dedicació parcial i la 

dedicació als efectes previstos a l’art. 5.2 de la Llei 53/1984 (redactat d’acord amb l’art. 

39 de la Llei 14/2000 de 29 de desembre de Mesures fiscals, administratives i d’ordre 

social, BOE 30 de desembre). 

Així mateix, atès que cal tenir en compte el que determina l’art. 7.1 de la llei 53/1984 

prèviament esmentada, als efectes dels topalls màxims de les retribucions dels membres 

de la Corporació als que els hi sigui d’aplicació aquesta norma. 

Quart.- Fixar, com a assignacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 

col�legiats de la Corporació que percebran tots els regidors, excepte els que prestin 

serveis en règim de dedicació exclusiva o parcial es determinen en: 

- Assistència a Plens: 151,82 euros/sessió. 

- Assistència a Comissions Informatives de Ple: 59,81 €/sessió. 

- Assistència a Comissions Informatives de l’Àrea: 36,80 euros/sessió. 

- Assistència a Juntes de Govern local: 151,82 euros/sessió. 

Aquestes assignacions tindran a tots els efectes la consideració de rendiments de treball.  

No obstant això, es fa constar que el regidor Sr. Jordi Abad Tremps, renuncia 

expressament a un 15 % de les assignacions que li puguin correspondre per aquests 

conceptes, amb la finalitat personalment manifestada. 

Igualment, es fa constar que els regidors Sra. Ingrid Ruiz Tiñena i Sr. Jaime Gelada 

Jimenez, renuncien expressament a 15 % de les assignacions que li puguin correspondre 

per aquests conceptes, amb la finalitat personalment manifestada. 
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Cinquè.- Fixar, com a règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació, el 

següent: 

a) Amb caràcter general, els membres de la Corporació tindran dret a percebre les 

quantitats autoritzades en cada cas per l’Alcaldia com a indemnitzacions per les 

despeses ocasionades motivades per l’exercici del seu càrrec, les quals hauran de 

justificar-se documentalment. 

b) Prèvia justificació documental, els membres de la Corporació tindran dret a percebre 

en concepte d’indemnització, les quantitats què li hagin estat deduïdes, en el seu 

cas, de les seves retribucions habituals com a conseqüència de l’absència del seu lloc 

de treball amb ocasió de l’exercici de les gestions necessàries inherents al seu 

càrrec. 

c) Els membres de la corporació, amb ocasió de desplaçaments fora de la població 

motivats per l’exercici del seu càrrec, percebran com a indemnització per utilització 

de vehicle particular la quantitat fixada per aquest concepte en cada moment per al 

personal al servei d’aquesta. 

d) Es fa constar expressament que el Sr. Pere Freixas Puigdomènech, renuncia 

expressament a aquestes indemnitzacions. 

e) Les indemnitzacions que superin als màxims legalment establerts tindran a tots els 

efectes la consideració de rendiments del treball. 

Sisè.- Establir, amb efectes del dia 20 de juny de 2011, data màxima de constitució dels 

Grups Municipals, d’acord amb el que disposa l’art. 32è.1 del Reglament Orgànic 

Municipal, a favor dels diferents Grups Municipals, les assignacions següents: 

a) 66,40 euros al mes per cada Grup Municipal. 

b) 113,83 euros al mes per cada Regidor de cada Grup Municipal 

No obstant això, es fa constar que el regidor Sr. Jordi Abad Tremps, en nom i 

representació del grup municipal “Gent Pel Canvi” renuncia expressament a un 15 % 

d’aquestes assignacions, amb la finalitat personalment manifestada. 

Tanmateix, es fa constar que la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena, en  nom i representació del 

grup municipal Popular renuncia expressament a un 15 % d’aquestes assignacions, amb 

la finalitat personalment manifestada. 

Setè.- L’efectivitat d’aquest acord, pel que fa a les retribucions dels regidors, s’atindrà a 

les següents regles d’acord amb el que disposa l’art. 57 i concordants de la Llei 30/1992 

de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener: 

a) Respecte de l’alcaldessa, des de la data de presa de possessió del seu càrrec, és a 

dir, l’11 de juny de 2011. 

b) Respecte dels regidors amb dedicació parcial, serà des de la data de signatura del 

Decret d’alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i 

atribució de responsabilitats als regidors de govern, és a dir, l’11 de juny de 2011. 

c) Respecte a les assignacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 

col�legiats de la Corporació, la data de constitució de la Corporació, és a dir, l’11 de 

juny de 2011.  

Vuitè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 

la Corporació. 
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Novè.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats i als Departament de Recursos 

Humans i Serveis Econòmics.” 

 
Sra. Vila: 
En tot cas, per la meva part, sí agrair a tothom que ha fet un esforç amb el canvi de 
posicions. Entenc que això és treballar per la millora continua, que és la voluntat que vam 
expressar molts de nosaltres, en la constitució de la Corporació de l’11 de juny. I convidar a 
tothom a participar de la nostra Festa Major i desitjar bon estiu a tothom. Moltes gràcies.  
 

 

 

En no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta 
que signa la presidenta, juntament amb mi, el secretari. 


