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NOTA DE PREMSA 

06/08/2020 

 

Denunciem que el nou govern de Roda de Ter aprova un 

increment dels seus salaris  

 

ERC Roda i dos regidors trànsfugues que formen el govern va aprovar una 

pujada dels seus salaris tot i haver criticat en reiterades ocasions els sous del 

govern anterior, i davant els vots en contra de tota la oposició  

 

El passat ple municipal l’equip de govern de Roda de Ter format per ERC Roda i 

dos regidors trànsfugues van aprovar, tot i el vot en contra de tota la oposició 

una pujada en els seus salaris, tot i la situació generada per la covid-19. 

L’actual equip de govern, tot i criticar en reiterades ocasions els salaris anteriors, 

i fer bandera d’aquest tema, va aprovar una partida salarial de 127.272€, és a 

dir, 18.182€ anuals per regidor. 

A tall d’exemple el govern de Junts per Catalunya – Roda de Ter i Independents 

pel Progrés de Roda tenien assignada una partida de 137.293€ entre 8 regidors, 
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és a dir, 17.162€ anuals per regidor, per tant el nou equip de govern ha 

aprovat un augment del 1.020€ per regidor.  

En el mateix ple el nou govern municipal va sol·licitar a l’hemicicle aprovar una 

modificació en les taxes de l’escola de música en cas de fer classes telemàtiques, 

al·legant que l’Ajuntament no gaudeix de prou “múscul financer”, però en canvi, 

sí deu gaudir de bona salut financera per aprovar un augment dels salaris. 

Cal posar de manifest que al mes de maig, amb la sortida del govern de dos 

trànsfugues es va decidir reduir la partida salarial a 99.161,20€ i tot i que els 

regidors augmentaven la seva dedicació, el sou dels sortints passava a les 

arques públiques en benefici de tot el poble, pel qual el salari mig de cada 

regidors era de 16.627€ anuals.  

Els grups de la oposició denunciem la utilització maliciosa de les xifres, i fins i 

tot de les xarxes socials municipals per afirmar que s’han reduït el sou, quan 

aquesta afirmació és falsa i són conscients d’aquesta falsedat. 

Tampoc estem d’acord en portar debat en una àrea pel qual en cap moment els 

regidors van voler entrar, com és el permís de maternitat de la primera tinent 

d’alcalde, un permís que tots els membres de la corporació defensem de forma 

unànime.  

La intervenció al ple de la regidora d’IPR Montse Garcia únicament va sol·licitar 

a l’equip de govern que expliqués qui assumiria cadascuna de les àrees de la 

primera tinent d’alcalde, per tal de poder-nos, tant els regidors com la 
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ciutadania, dirigir a la persona designada per substituir-la per a qualsevol dubte 

o consideració que pugui sortir.  

El motiu era evitar així, molestar a una persona que actualment té un permís de 

maternitat, ajudant a l’efectiva conciliació de la vida laboral i familiar d’un 

membre del nostre Consistori, tot garantint la correcte comunicació entre la 

ciutadania i els seus dirigents.  

 

Roda de Ter, 6 d’agost de 2020 


