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Nota de premsa 

               
 
Ple extraordinari de l’Ajuntament de Roda de Ter 
celebrat el 4 d’agost de 2020 
 

 

En el sisè punt de l’ordre del dia del ple es va aprovar el règim retributiu dels 

membres de la corporació. 

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va explicar que el nou règim 

retributiu contempla una distribució diferent de la dedicació i el sou dels 

regidors i l’alcalde, i que suposa un cost menor que el generat per l’anterior 

equip de govern. 

 

 
Una imatge del ple extraordinari del 4 d’agost de 2020 a la sala de plens de l’Ajuntament de Roda de Ter, amb 

aforament limitat de públic. 
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El passat 4 d’agost, l’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar un ple extraordinari a 

la sala de plens del consistori rodenc, amb mesures de protecció sanitària i amb 

aforament limitat de públic a la sala per causa de la COVID-19. 

 

El ple va aprovar per unanimitat l’acord relatiu als dies festius per a l’any 2021: les 

dues festes locals a Roda de Ter seran el 23 de maig (segona Pasqua) i el 23 de 

setembre (Festa Major). 

 

En el segon punt del ple es va aprovar per unanimitat l’acord relatiu a la xifra de 

població a 1 de gener de 2020, que és de 6.486 habitants. 

 

En el tercer punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat la proposta d’acord 

relativa a l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de jardineria, 

fitosanitaris i manteniment dels parcs infantils. L’Ajuntament de Roda de Ter ha vist 

la necessitat de contractar els serveis de conservació i manteniment de les zones 

verdes, equipaments municipals i espais lliures i la conservació i manteniment dels 

jocs infantils dels municipi. En aquest punt també es va aprovar l’acord relatiu a la 

licitació del servei i els plecs de clàusules que regiran el contracte. La corporació 

va aprovar la designació dels membres de la mesa de contractació i la publicació 

de la seva composició en el perfil del contractant. 

 

El ple també va aprovar, amb 12 vots a favor, la inadmissió a tràmit —per 

improcedent— del recurs potestatiu de reposició interposat contra l’aprovació 

definitiva del pressupost general de la corporació per a l’any 2020. En la votació 

d’aquest punt de l’ordre del dia la regidora Marina Quintana es va absentar de la 

sala per parentiu amb la persona que va interposar el recurs potestatiu.  
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En el cinquè punt de l’ordre del ple es va aprovar inicialment, per majoria absoluta, 

la modificació de l’ordenança fiscal 39 relativa a la taxa per a la prestació de serveis 

educatius a l’Escola de Música El Faristol. L’Ajuntament de Roda de Ter fa aquesta 

modificació en previsió d’un hipotètic nou confinament, durant el curs escolar 2020-

21 causat per un rebrot de la COVID-19 i per poder continuar oferint als seus 

alumnes els serveis educatius a través de mitjans telemàtics. En cas de formació 

semi-presencial, s’aprova la reducció de la quota (no matrícula anual) d’un 20% 

sobre la quota mensual i d’un 40% sobre la quota mensual en cas de formació 

totalment no presencial.  

Aquest punt va ser aprovat amb 5 vots a favor d’ERC i 2 vots a favor dels dos 

regidors no-adscrits, Joan Moreno i Marina Quintana, que formen part de l’equip 

de govern; els 5 regidors d’IPR hi va votar en contra i el regidor de JuntsxRoda-

PDeCat es va abstenir. 

 

El ple va aprovar per majoria absoluta el règim retributiu, la dedicació dels membres 

de la corporació i les indemnitzacions per assistència. Recordem que Roger 

Corominas i Berloso va ser nomenat nou alcalde del consistori rodenc en el ple 

celebrat el 8 de juliol de 2020. Un cop establert el nou cartipàs municipal, cal que 

el ple acordi el règim retributiu i les corresponents indemnitzacions per assistència 

dels nous membres de l’equip de govern.  

El ple va aprovar per majoria absoluta establir dues dedicacions parcials d’un 50% 

de la jornada ordinària de treball, amb retribucions anuals de 19.845 € bruts 

cadascuna, que es pagaran en dotze mensualitats a l’alcalde, Roger Corominas, i 

a la primera tinent d’alcalde, Roser Montané, per a la qual es farà efectiva aquesta 

dedicació i retribució quan finalitzi el seu permís per maternitat.  
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També es van establir cinc dedicacions parcials, que són les següents: 

 

Joan Moreno. Serveis, Medi Ambient i Governació. Temps parcial 30% de jornada.  

Retribucio: 11.907 €. 

Núria Arrebola. Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Salut. Temps parcial 30% de 

jornada. Retribució: 11.907 €. 

Roger Canadell. Cultura i participació ciutadana. Temps parcial 30% de jornada.  

Retribució: 11.905 €. 

Marina Quintana. Educació i Igualtat. Temps parcial 20% de jornada. Retribució: 8.375 €. 

Toni Mas. Acció social i Esports. Temps parcial 30% de jornada. Retribució: 11.907 € 

 

En total són 95.693 € del pressupost municipal que es destinen a la retribució i 

indemnització per assistència, la qual cosa suposa un cost menor en relació a 

l’anterior equip de govern, que havia aprovat retribucions i indemnitzacions que 

pujaven 109.785 € anuals. 

 

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va explicar que “els costos d’aquest 

equip de govern són menors que el de l’equip de govern anterior”. Corominas va 

explicar que s’ha fet una redistribució diferent i s’ha augmentat la dedicació dels 

regidors. Per exemple, el sou que cobrava l’anterior alcalde s’ha repartit ara entre 

l’actual alcalde i la primera tinent a l’alcaldia. Pel que fa a la resta de membres de 

l’equip de govern, la seva dedicació s’ha establert en un 30%, excepte la de la 

regidora Marina Quintana que continua essent del 20%.  
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Des dels grups municipals d’IPR i JuntsxRoda-PDeCat, a l’oposició, van justificar 

el seu vot en contra en considerar que l’equip de govern s’augmenta la dedicació i 

el sou. L’alcalde va insistir en el fet que “els costos són menors, vostès eren 8 

regidors i nosaltres som 7. El que s’ha fet és una redistribució diferent dels sous i 

de la dedicació”. Segons IPR, l’alcalde hauria de dedicar la seva jornada sencera 

a l’Ajuntament per la responsabilitat que comporta. 

 

Des de l’IPR es va retreure a la regidora Roser Montané que, tot i estar de permís 

de maternitat, assumís la responsabilitat d’una primera tinença d’alcaldia i una 

dedicació del 50%. Montané va dir “m’agradaria poder viure en un món on fos 

possible ser mare i estar a la política” i va explicar que la legislació actual no 

contempla que ella pugui delegar el vot ni que pugui votar telemàticament i es veu 

obligada a assistir als plens. Montané va agrair el suport dels seus companys de 

l’equip de govern, els quals “supleixen les hores que jo no puc ser a l’ajuntament”. 

L’alcalde i la mateixa regidora van recordar que Montané no cobrarà el règim 

retributiu que li és assignat fins que finalitzi el seu permís de maternitat el proper 

mes de setembre.  

 

Aquest punt va ser aprovat amb 5 vots a favor d’ERC i 2 vots a favor dels dos 

regidors no-adscrits, Joan Moreno i Marina Quintana, que formen part de l’equip 

de govern; i 5 vots en contra d’IPR i 1 vot en contra de JuntsxRoda-PDeCat, a 

l’oposició. 
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L’alcalde va aixecar la sessió i es va donar pas a les preguntes del públic que 

s’havien fet arribar al ple mitjançant correu electrònic, i també a les preguntes del 

públic assistent presencialment a la sala de plens. 

 

Ajuntament de Roda de Ter 

5 d’agost de 2020 


