
1

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2015/9
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA 
Data: 29 DE JULIOL DE 2015
Horari: de 20:00 fins a 21:05 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
1.1.1. PRP2015/980   Aprovar la modificació del règim de dedicacions i el règim 
d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.  Exp.  2015/864. 
1.1.2. PRP2015/979   Establir l’assignació als grups polítics municipals. Exp. 2015/864.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria:

1. Propostes

1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
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1.1.1. PRP2015/980   Aprovar la modificació del règim de dedicacions i el règim 
d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.  Exp.  2015/864.   

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen, aprovat per la Comissió Informativa 
General: 

Vist que, en relació amb el règim de dedicacions, per acord de plenari de data 29 de juny de 
2015, es va aprovar el següent acord:

“Primer.- Aplicar el règim de dedicació exclusiva a l’alcalde de l’Ajuntament, el Sr. 
Fermí Santamaria Molero, i assignar-li una retribució anual bruta de 44.898,00 euros, a 
percebre en 14 mensualitats de 3.207,00 euros bruts cadascuna (equivalent a 2.262,98 
euros nets de cadascuna de les mensualitats ordinàries).
Segon.- Habilitar el crèdit corresponent en el pressupost del present exercici i fer 
avinent que el citat import es revisarà anualment d’acord amb les previsions de la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat.
Tercer.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de 
l’Ajuntament”.

Vist que el Sr. alcalde fou designat vicepresident tercer de la Diputació de Girona i, amb efectes 
15 de juliol de 2015, se li va atorgar un règim de dedicació exclusiva.
Vist que, en la citada data (RE núm. 2555), el Sr. alcalde va presentar una instància renunciant 
al règim de dedicació exclusiva com a l’alcalde de l’Ajuntament i a la corresponent retribució.
Vista la voluntat d’establir una única dedicació parcial, la del tinent d’alcalde Sr. Sergi Miquel 
Valentí.
Atès que els articles 75 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), 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 (TRLMRLC) i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals (ROF), estableixen que els càrrecs amb dedicació parcial podran percebre 
retribucions i han d’ésser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
Atès que l’article 75 bis de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL) determina els límits màxims totals a percebre pels regidors/es en concepte de 
retribucions i assistències.
Ateses les determinacions dels articles 43 a 46 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Vist que, en relació amb el règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, es fa necessari 
procedir a l’establiment de les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats.
Atès que l’article 75.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de  règim 
local (LRBRL), determina que els regidors/es percebran indemnitzacions per l’assistència 
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació que formin part (amb l’import 
fixat pel Ple de la Corporació).
Ateses les determinacions de l’article 45 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
S’acorda:  
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del Sr. alcalde al règim de dedicació exclusiva i a 
la corresponent retribució (RE núm. 2555, de data 15 de juliol de 2015), motiu pel qual es va 
procedir a donar-lo de baixa al règim de la Seguretat Social amb efectes de 15 de juliol de 
2015.
Segon.- Aplicar, amb efectes 30 de juliol de 2015, el règim de dedicació parcial al tinent 
d’alcalde de la Corporació, el Sr. Sergi Miquel Valentí, amb una dedicació mínima de 30 hores 
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setmanals, i assignar-li una retribució anual bruta de 28.000,00 euros, a percebre en 14 
mensualitats de 2.000,00 euros bruts cadascuna.
Tercer.- Fer avinent que a aquesta retribució s’aplicarà la retenció de l’IRPF i de la quota del 
règim de la Seguretat Social que correspongui, tot assumint la Corporació el pagament de les 
quotes empresarials de la Seguretat Social.
Quart.- Habilitar el crèdit corresponent en el pressupost del present exercici i fer avinent que el 
citat import es revisarà anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat.
Cinquè.- Establir el següent règim indemnitzacions (import brut previ a les corresponents 
retencions d’IRPF (mínim del 2%)) per als regidors/es del Consistori per a l’assistència efectiva 
als següents òrgans col·legiats: 

- Comissió Informativa General: 100,00 euros/sessió
- Ple: 150,00 euros/sessió
- Comissió de Coordinació de Govern: 200,00 euros/sessió.

Sisè.- Determinar que, als efectes de guanyar operativitat en el seu abonament, es farà un 
pagament mensual, amb caràcter de bestreta, derivat de dividir per 12 la previsió 
d’indemnitzacions màximes per assistència als òrgans col·legiats que, d’acord amb el cartipàs, 
es preveu en tant anual a les següents quantitats:

- Regidors/es membres de la Comissió de Coordinació de Govern: 10.200,00 euros,
- Regidors no membres de la Comissió de Coordinació de Govern: 3.000,00 euros, 

fent avinent que, al final de l’any natural, o quan cessi un regidor/a, es procedirà a 
la regularització d’aquestes bestretes en funció de les assistències efectives als 
referits òrgans col·legiats, igualment que al final del mandat (juny de 2019).

Setè.- Fixar en 10.200,00 euros el llindar anual màxim a cobrar per qualsevol regidor/a en 
concepte de les citades indemnitzacions per les assistències efectives realitzades.    
Vuitè.- Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat 
de poder fer efectives les indemnitzacions previstes en aquest acord.
Novè.- Aplicar les esmentades indemnitzacions amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. Per 
aquest motiu els límits establerts en el punt segon es calcularan al 50% per al període d’1 de 
juliol de 2015 a 31 de desembre de 2015.
Desè.- Fer avinent que tots els imports d’indemnitzacions citats es revisaran anualment d’acord 
amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal funcionari.
Onzè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que a l’últim Ple,  quan es va parlar del cartipàs, 
aquest punt es va treure de l’ordre del dia a l’espera de poder aclarir  quina seria finalment la 
dedicació de l’alcalde,  ja que deixarà l’exclusiva a l’Ajuntament per tenir-ne una de parcial a la 
Diputació.
Aquest tema estava pendent de confirmació, motiu pel qual es va treure de l’ordre del dia tot el 
relacionat amb les indemnitzacions dels regidors i dels grups municipals, amb el compromís de 
fer un Ple extraordinari per tractar aquest tema.
No s’ha fet abans perquè per temes de vacances no hi podia ser tothom i també perquè fins al 
dia 15 de juliol no es va aprovar el cartipàs de la Diputació.
A continuació passa a explicar la proposta i diu que per un costat s’accepta la renúncia de 
l’alcalde a la dedicació assignada i se’n fixa una de nova parcial a favor del Sr. Sergi Miquel, 
amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals i amb una retribució anual bruta de 28.000 
euros. 
També es fixa el règim d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. Aquest tema 
sempre genera molt de debat i discussió, però ha de dir que ell defensa avui, abans i en els 
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propers anys que la dedicació tant dels regidors de l’equip de govern com de l’oposició que 
tenen dedicació parcial o exclusiva ha de ser adequada a la responsabilitat que tenen. 
Si es vol comparar si és molt o poc es poden mirar les poblacions de l’entorn. En aquest sentit 
és una evidència que s’està força per sota de les poblacions equivalents i la proposta que es fa 
va en aquesta doble línia, per una banda situar-nos en un marge equivalent a les poblacions 
semblants a Llagostera, malgrat que es continua estant per sota i per altra banda que segueixi 
la normativa i que no superi els límits previstos a la llei, fent-ho sempre per assistències 
efectives a òrgans col·legiats.
En aquest sentit es fixa per assistir a la Comissió Informativa General 100 euros per sessió, al 
Ple 150 euros per sessió, a la Comissió de Coordinació de Govern 200 euros per sessió, amb 
uns topalls màxims,  que a la pràctica si es fessin més de dotze plens a l’any no es percebria 
cap més indemnització. 
En el cas dels regidors que tenen delegació i que formen part de la Comissió de Coordinació de 
Govern, hi ha un topall anual de 10.200 euros, amb independència de les reunions que 
poguessin superar aquest import. 
A la pràctica,  es tradueix en 850 euros en el cas d’un regidor que tingui delegacions de govern 
i 250 euros en el cas d’un regidor de l’oposició i que no formi part de la Comissió de 
Coordinació de Govern. 
Tot això suposa un estalvi d’un 9% anual, respecte del cost que hi havia fins ara, atès que la 
dedicació de l’alcalde superava l’import que es fixa ara. S’està parlant de 28.000 euros contra 
44.000 euros de l’anterior legislatura i aquest cost també té una reducció a la Seguretat Social, 
passant d’11.938,94  euros al mes a 10.877,66 euros, que representa un estalvi de 1.061 
euros, que al cap de l’any són 12.735,36 euros. 
Creu que aquesta fórmula és òptima i permet fer dues coses,una,  situar un nivell 
d’indemnització als regidors d’acord amb la dedicació i la responsabilitat que tenen,  i l’altra 
generar un estalvi perquè la dedicació de l’alcalde era una quantia que ara serà inferior, perquè 
ara serà parcial, un 80% de la jornada. 

El Sr. David Parron diu que quan es va deixar aquest tema sobre la taula a l’anterior Ple,  hi 
havia coses que ja s’havien discutit a l’hora de preparar-lo.
Hi havia aspectes,  tant del present punt com del proper que es discutirà, en què no hi estaven 
d’acord i que,  un cop es deixaven sobre la taula, apart  de les dedicacions exclusives i parcials,  
i havent mostrat la seva disconformitat de com es fixaven les indemnitzacions i les assignacions 
als grups,  creia que la voluntat de l’equip de govern era negociar o arribar a una mena de 
voluntat d’acord i aquesta voluntat no hi ha estat. 
Si es preveia una dedicació parcial de l’alcalde a la Diputació,  creu que hauria estat millor  una 
reducció de la despesa de les retribucions als membres de l’equip de govern majors. 
El seu grup no creu que sigui positiu que l’alcalde tingui una dedicació exclusiva a la Diputació 
de Girona, ja que pensa que afectarà el funcionament de l’Ajuntament, potser hauria estat 
millor una dedicació parcial. 
Tampoc creuen encertat, veient les responsabilitats que té l’equip de govern, que tothom cobri 
per igual la indemnització, ja que qui més responsabilitats té hauria de tenir dret a una major 
retribució. 
Aquest estalvi del sou de l’alcalde més les indemnitzacions que s’han deixat de pagar dels dos 
regidors de  menys d’aquest mandat, però amb l’increment per indemnització del grup de 
regidors,  creu que és una manera  de compensar, o sigui agafar el total del que hi havia, 
reduir-ho i compensar  tothom de la mateixa manera. 
La dedicació parcial de 30 hores que ara s’aprovarà, la troben excessiva  per les 
responsabilitats que tindrà aquest regidor.  
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El Sr. Antoni Navarro  diu que també esperaven que aquest ajornament servís per poder tenir 
una trobada i pactar una proposta comuna, entre d’altres coses perquè sinó s’entra en una 
guerra de xifres que la gent es perd i s’avorreix.
Espera que les properes vegades que s’hagi de parlar de números,  i ara vindran les 
ordenances i els pressupostos, hi hagi la voluntat de diàleg i transparència per part de l’equip 
de govern.
Considera que el tema dels sous/retribucions dels regidors és prou important per la situació 
econòmica en què es troba l’Ajuntament i aquesta crisi no s’acaba, precisament per això el seu 
grup polític ho va portar en el programa electoral i li va dedicar prou temps en explicar la seva 
proposta.
Amb el silenci mostrat pel grup de CiU que es presentava, i si no s’entrava en aquesta 
discussió,   era  perquè es mantenien d’alguna manera en els criteris de l’anterior mandat.                  
La sorpresa ha estat veure aquest canvi, que no hi estan d’acord. S’està parlant d’un estalvi de 
1.069,44 euros mensuals. S’està comparant la situació actual amb l’anterior mandat, atès que 
hi ha dos regidors que passen  de 850 que cobrarien si fossin 11 regidors a 250, és a  dir  600 
euros de menys. 
Queda clar que amb la proposta que es porta a aprovació no s’està estalviant. L’estalvi es 
produeix perquè hi ha una dedicació de l’alcalde que s’ha canviat i perquè s’han canviat 
regidors que cobraven  com a equip de govern  i ara  com a oposició. 
Per tant, no és cert que hi hagi aquest estalvi i segurament en una reunió de junta de 
portantveus,  que potser s’hauran de plantejar que existeixi  veient el que acaba de passar, 
segurament això s’hagués arreglat.  
El seu grup manté la proposta que hi havia al programa electoral i només podrien acceptar 
unes retribucions de 2.300 euros i pot ser amb la proposta que avui es porta a aprovació, 
només hi hauria d’haver un canvi  i és que l’alcalde,  com en altres ocasions han fet altres 
membres de la Diputació,   renunciés a cobrar que s’ha de fer per llei sinó a totes les 
retribucions per assistències a plens.  
Si això es fes s’estalviarien  9.283 euros mensuals i,  per tant, el seu grup proposa,  per tal de 
poder-ho acceptar i votar-hi favorablement,  que hi hagi aquest canvi i que l’alcalde renunciï a 
qualsevol mena de retribució.  

El Sr. Ramon Soler respon que s’han dit coses que no són certes. A la Comissió Informativa, 
que serveix per tractar els temes que van al Ple,  hi havia dos representants del grup d’ERC a 
qui va donar els números per poder-ho estudiar i parlar-ne, sense haver rebut cap resposta.   
Es poden discutir moltes coses, però transparència n’hi ha hagut des del primer moment. 
Els temes dels sous sempre són discutibles. Aquesta proposta es basa en la proposta que va 
fer ERC en el seu programa, on deia que un ajuntament es pot governar amb set regidors. Si 
fos així vol dir que sobren un 30% dels que hi ha ara i,  per tant, ERC en comptes de tres 
només en podria tenir un i AxLL cap. El Ple de l’Ajuntament,  que són tretze regidors,  s’ha de 
considerar en el seu conjunt, i si només s’hagués de governar amb set seria menystenir la 
representativitat de la gent de Llagostera. Si s’apliquessin aquestes representativitats hauria de 
ser tant pels que governen com pels que estan a l’oposició i això no ho comparteix l’equip de 
govern. 
El que s’ha dit abans de fixar retribucions en funció de la representativitat, això malauradament 
no es pot fer, atès que la normativa estableix que tant l’alcalde com el regidor de l’equip de 
govern o un tinent d’alcalde han de percebre la mateixa quantia.
L’única solució seria  posar dedicacions parcials amb alguns costos afegits de Seguretat Social, 
que a la pràctica és inviable.
Pel que fa a la dedicació de l’alcalde, ha de dir que no fa horari d’oficina, atès que rep gent a 
les tardes, als vespres o els caps de setmana i el seu horari és més del 100%, per tant, és un 
error comparar-ho amb les jornades laborals que hi ha a l’Ajuntament. 



6

Tampoc comparteix el fet que es valori si la persona que tindrà dedicació parcial té més o 
menys responsabilitats perquè aquestes responsabilitats estan distribuïdes a aquest efecte. 
Porta àrees prou importants i amb prou dedicació perquè no es pugui posar en dubte i repeteix 
que no s’està parlant d’un horari d’oficina, perquè a les 3 de la tarda no es deixa de ser regidor, 
ni els de l’equip de govern ni els de l’oposició.  
Pel que fa a l’estalvi i els topalls: possiblement no sàpiga entendre els números que va fer ERC 
en el seu programa electoral, entre d’altres coses perquè es calculava una depesa sense tenir 
en compte la Seguretat Social,  que és un cost afegit,  i el topall de 9.300 euros no el va saber 
veure, però en qualsevol dels casos és un tema de filosofia. Els regidors de l’Ajuntament 
perceben uns diners en funció d’unes responsabilitats i si es compara amb un regidor, per 
exemple de Cassà de la Selva, governat per ERC,  cobra més que un de Llagostera i també el 
seu alcalde i el mateix passa amb la Bisbal.
Segons el càlculs que ha fet, que són una mica inferiors als fets pel Sr. Navarro, s’estalvien 
com a mínim 12.735 euros a l’any, que representen més de 50.000 euros en una legislatura, 
estalvi prou important i efectiu, que en números rodons és un 9% de menys. 

El Sr. alcalde vol fer un aclariment i és que quan es parla de dedicació exclusiva, que la gent 
entengui que es treu tota la càrrega sobre l’Ajuntament de Llagostera i passa a la Diputació, 
però en Fermí Santamaria arriba a les 8 cada dia a l’Ajuntament, se’n va a la Diputació fins a 
2/4 de 12,  torna cap a Llagostera  fins a les 3 o quarts de quatre i també a la tarda rep gent a 
l’Ajuntament. Es continuen fent “els cafès amb l’alcalde” i a casa seva també hi ha gent que hi 
va per exposar-li els seus problemes i neguits, que per suposat també són atesos. 
Per tant, no abandona ni de bon tros l’Alcaldia de Llagostera, l’ única cosa que passarà és que 
tindrà algun esmorzar de menys, però com que és una feina que la fa amb molt de gust, val la 
pena sacrificar-se.  

El Sr. David Parron diu que ja s’imagina que la dedicació exclusiva no implica deixar 
l’Ajuntament. 
Entén que la dedicació exclusiva a una administració vol dir que s’hi dedica un 80 o un 90%  
del temps. 
El motiu pel qual ell no va poder assistir a la Comissió Informativa és perquè era fora del país 
per temes laborals, però pensava que aquests números quan anessin a l’esmentada comissió 
ja haurien estat més o menys donats per definitius i s’esperava que aquesta discussió s’hagués 
fet abans,  i més quan l’equip de govern era sabedor que no s’hi estava d’acord. 
Per acabar, considera que tant les feines que fan els regidors de l’equip de govern com de 
l’oposició han d’estar retribuïdes, això mai ho han posat en dubte. El que posen en dubte és 
l’estalvi,  que podria haver estat major. 

El Sr. Antoni Navarro demana el suficient temps per explicar-se, igual que l’ha tingut el 
portantveu de l’equip de govern, que ha sobrepassat el temps estipulat. 
Sobre la no assistència a la Comissió Informativa, en el seu moment va dir que tenia planificat 
de marxar, per tant, no estava treballant, sinó que estava de vacances, el Sr. alcalde recordarà 
que ja ho va comentar.                                    
Té plena confiança amb els companys del seu grup,  que varen entendre perfectament els 
números i els hi varen explicar.
El Sr. Soler li ha comentat a dalt si tenia algun dubte i la paraula dubte vol dir que si alguna 
cosa no s’entén ja s’explicarà. Les paraules a vegades deixen clar quina és la intencionalitat i 
no hi havia cap intenció de modificar res.   
S’ha dit que hi ha modificacions,  però és que ja vénen donades per llei. No es podia haver fet 
cap altra cosa que eliminar  la dedicació exclusiva de l’alcalde, per tant, evidentment que hi ha 
hagut modificacions i si no és això els canvis són els mateixos que abans, o sigui 850 euros per 
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regidor, abans en cobraven 750 alguns i 600 d’altres, per tant, vol dir que és una puja del 13% i 
del 40% i l’equip de govern  passa de 225 a 250.
Independentment de la situació que hi hagi en altres ajuntaments, creu que una puja del 40% 
d’alguns regidors en la situació econòmica actual, prefereix no dir l’adjectiu.
El seu grup manté el que deien en el seu programa electoral i el que ha dit el Sr. Soler,  que si 
hi hauria menys regidors en el Ple, demana que es torni a llegir el programa,  perquè no 
s’estava parlant d’això, sinó de les retribucions.
La seva proposta,  que era de 9.300 euros,  es manté,  i la donarà al sr. Secretari perquè consti 
en acta, no es compatibilitza la Seguretat Social, mai s’ha fet, ni en el programa ni ara. 
Quan es parla d’exemples, no pot dir noms per la llei de protecció de dades, però l’alcalde de 
Banyoles, vicepresident de la Diputació, segons ha sortit a la premsa, renunciava, així com 
l’alcalde de Riudarenes. Però el Sr. Ramon Soler no hi renunciava i cobrava per assistència a 
la Diputació 40.000 euros i de l’Ajuntament continuava  cobrant el sou, que és legal, eh !   
Senzillament, el que diuen és que es pot mantenir el topall de 9.300 euros o senzillament 
renunciar, ells ja estan disposats a cobrar els 225 euros que cobraven abans, o fins i tot 200, 
per tal de quadrar-ho. 
Però no es pot dir que s’està estalviant, ans al contrari, l’estalvi és producte d’un alcalde que en 
aquests moments té dedicació exclusiva a l’Ajuntament i d’una sèrie de regidors que abans 
cobraven com a equip de govern i ara com a oposició. 

El Sr. Ramon Soler pregunta si la suma del cost dels regidors de l’equip de govern i de 
l’oposició, sense comptar la Segureta Social,  no supera els 9.300 euros, hi votaran a favor ? 

El Sr. Antoni Navarro respon que sí. 

Continua el Sr. Soler dient que si suma el cost dels regidors que composen l’Ajuntament sense 
la Seguretat Social són 9.133,33 euros i en el programa electoral d’ERC es parla de 9.300 
euros.  

El Sr. Navarro diu que el cost mensual de l’any 2015 és de 10.869 euros, sí o no ? 

Respon el Sr. Soler que no, perquè s’hi compta la Seguretat Social i el Sr. Navarro acaba de 
dir que no la comptarà.  
Aquest sistema el que farà serà estalviar al cap de la legislatura més de 51.000 euros i a la 
pràctica s’està reduint el cost en 20.000 euros de més perquè,  si s’agafa la dedicació parcial 
que hi ha,  que és de 30 hores sobre 37,5, que representa un 80% i el topall que marca la 
normativa d’acord amb el que hi ha ara a Llagostera són 45.000 euros i d’entrada ja hi ha 
15.000 euros que no s’hi posen, quan es podria fer.  
Des del primer dia es va posar a disposició dels regidors. Es poden dir moltes coses,  però 
manca de transparència, no. S’està discutint un tema sensible,  que  aixeca passions i que es 
molt fàcil fer-ne demagògia, però al final la conclusió és molt senzilla: s’estalviaran 51.000 
euros en el mandat i si Llagostera es compara amb la resta de poblacions pròximes i amb 
semblant nombre de població, s’està per sota i amb una dedicació parcial, que la llei permet 
tenir les que es vulgui i sense cap dedicació exclusiva.
Al final el que valorarà la gent no és el cost, sinó el retorn que tingui la feina feta pels regidors, 
tant de l’equip de govern com de l’oposició.

S’aprova per majoria absoluta ( vots favorables de 8 regidors de CiU, en contra dels 3 
regidors d’ERC i 1 d’AxLL i l’abstenció del regidor de CiU Sr. Sergi Miquel).

1.1.2. PRP2015/979   Establir assignació als grups polítics municipals. Exp. 2015/864.   
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, es fa necessari procedir a 
l’establiment de l’assignació econòmica a favor dels Grups politics municipals.
Atès que l’article 73.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL) estableix que el Ple podrà assignar als Grups polítics municipals una dotació 
econòmica que constarà d’un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, 
en funció del nombre de regidors/es de cadascun d’ells.
S’acorda:
Primer.- Establir una assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels Grups polítics 
municipals que constarà de:
Component fix: 37,00 € per grup
Component variable: 35,00 € per regidor/a.
Conseqüentment, el Grup municipal de CiU rebrà 352,00 euros mensuals, el Grup municipal 
d’ERC-AM percebrà 142,00 euros mensuals, i el Grup municipal d’ALL-E percebrà 72,00 euros 
mensuals.
Segon.- Fer constar que aquestes assignacions no podran destinar-se al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, ni a l’adquisició de 
béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Tercer.- Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat 
de poder fer efectives les assignacions econòmiques previstes en aquest acord.
Quart.- Aplicar les esmentades assignacions econòmiques amb efectes del dia 1 de juliol de 
2015, les quals s’abonaran mensualment als comptes corrents que hagin designat els grups 
municipals.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.” 

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler diu que el que es proposa és fixar també les assignacions als grups 
polítics, tal com marca la normativa. Es fixa una quantitat fixa per grup i una de variable per 
regidor i el que s’ha fet és recuperar una mica una proposta que ja venia d’anteriors mandats 
per intentar que la representativitat que hi ha al Ple s’acosti més al que perceben cada un dels 
grups en funció de  la seva presència en el plenari. 
S’està tornant endarrera i és que en un moment on hi havia molts grups en el plenari, 
concretament cinc, fa dos mandats,  es va canviar el sistema i beneficiava els grups minoritaris. 
A l’anterior mandat es va mantenir.
El sistema que es vol aplicar ara recupera la filosofia inicial perquè es vol intentar que hi hagi 
una proporcionalitat en funció de la participació dels grups al plenari. 
El grup de CiU,  que suposa el 69,23% del plenari,  percebrà un 62,19 de les despeses 
destinades al grups. ERC,  que és el 23,08,   percebrà un  25,09% i ALL-E,  que representa un   
7,69%,  percebrà un 12,72%. 
A la pràctica,  vol dir que proporcionalment el grup de CiU està un 7% per sota, ERC un 2,01% 
per sobre i ALL-E un 5,03 %, també per sobre. 
Suposarà que el grup de CiU percebrà 352 euros, ERC 142 i ALL-E 72.    

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que l’avantatge que tenen els números és que s’hi pot 
jugar. 
El Sr. Soler ha explicat la seva versió i ara ell explicarà la seva i que cadascú es quedi amb la 
que vulgui. 
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La veritat és que,  si s’hagués mantingut la mateixa assignació als grups municipals, que eren 
55 euros per grup i 31 euros per regidor, la realitat és que del mandat passat a aquest, CiU 
passaria de 396 euros a 334 i ara en cobrarà 352; ERC passaria de 86 a 148 i el seu grup es 
quedaria amb els 86 euros.
Amb aquesta nova proposta que fa l’equip de govern,  el grup de CiU puja un 5,4%, ERC un 
4,2% menys i ALL-E un 19,4% menys. 
Per tant, de cap manera poden estar a favor d’aquest joc,  encara que s’intenti argumentar de 
les maneres més estranyes.
Quan es fa referència que es va canviar l’any 2007 quan hi havia cinc grups perquè les 
diferències no fossin tan grans, es venia  d’un anterior mandant on només hi havia dos grups, 
un amb 7 regidors i l’altre amb sis i les diferències, si no ho recorda malament, eren d’uns 20 o 
30 euros entre l’un i l’altre. 
D’aquesta forma el que s’està fent és perjudicar els grups de l’oposició d’una manera brutal 
atès que perden un 20%, cosa amb què estan totalment en desacord, i demana que  quedi com 
estava,  perquè aquesta proposta és una presa de pèl.  

El Sr. Antoni Navarro manifesta que està radicalment d’acord amb la intervenció del Sr. 
Parron perquè s’ha jugat amb els números a conveniència de l’equip de govern perquè reduir el 
nombre de regidors i cobrar el mateix, la cosa d’entrada ja trontolla. 
Ara amb regidors de menys, CiU cobrarà 352 euros i abans en cobrava 334.    
Amb els números es poden fer miracles i hi ha gent que en sap fer. 
L’assignació de grups és per tal que els que formen part de l’Ajuntament tinguin prou recursos 
per fer la política comunicativa que creguin necessària per preparar futures conteses electorals, 
no perquè els regidors tinguin un plus salarial. 
Per demostrar això a la seva web posaran quines són les despeses que hi ha hagut en aquesta 
darrera contesa electoral, que el seu grup encara se’n podria sortir però no així ALL-E.  
Creu que això no es pot fer perquè hi ha d’haver un mínim i demana,  igual que ha fet el Sr. 
Parron,  que es retorni al sistema antic perquè es pugui assegurar que un grup municipal pugui 
fer la  tasca que li pertoca de manera digna. 
 
El Sr. Ramon Soler respon que li varen explicar que a la vida hi ha veritats, mitges veritats, 
mentides i estadístiques i segurament això és el que està sortint avui.
Estem parlant d’una diferència de 18 euros  en el cas de CiU,  de menys 6 en el cas d’ERC i de 
menys 14 en el cas d’ALL-E, pel que fa a la variació que hi ha respecte a l’anterior mandat.  
Bàsicament, aquest sistema és el que va instaurar l’Entesa en el seu dia. CiU tenia una sobre-
representació d’un 0,48% i l’Entesa a la inversa un menys 0,48.
En el sistema de l’any 2007, CiU perdia un 6,8% i la resta de grups guanyaven un 1,2%.
L’any 2011va perjudicar encara més l’equip de govern perquè tenia un 15% de la seva 
representació en el Ple, mentre que la resta de grups tenien un 7,45% i no ho varen voler 
canviar. 
Per acabar, ha de dir que a proporció és més semblant al que hi havia l’any 2003, malgrat que 
continua ponderant més a favor dels grups minoritaris que als majoritaris.
No està fent volar coloms, està fent un repàs pràctic al que hi ha hagut i a partir d’aquí, pot 
agradar més o menys, és evident, però insisteix que aquest sistema pondera a favor dels que 
tenen menys representativitat en el plenari respecte als que en tenen més. 

El Sr. David Parron diu que el seu grup passa de percebre  86 a 72 euros, que representa 
gairebé un 20% de menys,  que representa molt. 
La proporcionalitat ha de ser progressiva, no pas fer una aplicació aritmètica.
Quan el Sr. Soler compara la proposta que es fa ara, que efectivament és molt similar a la del 
2003, però abans hi havia dos grups, un amb set regidors i l’altre amb sis, amb una diferència 
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de 20 o 40 euros entre ells i ara no,  perquè entre el grup més gran i el més petit són 5 vegades 
més. Per tant, aquesta igualtat no hi és per enlloc. 

El Sr. Antoni Navarro diu que l’assignació és per dues variables, o sigui per grup i per regidor. 
Al grup d’ALL-E se li rebaixen 14 euros i a aquest pas haurà de plegar.
A la llarga són 700 euros en un mandat,  que poden ajudar a fer una campanya o una 
determinada política comunicativa.
Aquest sistema creu que és injust principalment per a ALL-E, encara que per al seu grup  
tampoc hi està acord, atès que  fer una rebaixa d’un 17%, encara que siguin 12 euros,  és 
absolutament demencial i demana que es reconsideri i es torni al sistema antic i recalca que 
l’assignació als grups polítics és per fer una determinada feina que  necessita suport econòmic. 

El Sr. Ramon Soler diu que s’estan donant voltes tota l’estona i al final s’està parlant d’un 
sistema per assignar unes aportacions als grups d’acord al que marca la normativa i els 
paràmetres que fixa,  que són per grup i per regidor, però la proporció és,  la que és per això 
està defensant que hi hagi un cert equilibri en funció de la representativitat i no hi ha una altra 
manera i demana que si algun regidor de l’oposició la té, estarà encantat de discutir-la.
Només hi hauria un cert equilibri si no hi hagués cap assignació als grups i anés proporcional al 
nombre de regidors, però la llei marca que n’hi ha d’haver un fixa i una de variable i,  per tant,  
no hi ha una altra manera de fer-ho.

El Sr. Antoni Navarro respon que,  en relació a fer propostes perquè l’equip de govern les 
estudiï, ha de dir que li va comentar al Sr. Soler que es tornés al sistema antic i així del que es 
queixa ja no tindria sentit. 

El Sr. Ramon Soler respon que el que ell va dir és que es fes una proposta que fos més 
proporcional i no se n’ha presentat cap. 

S’aprova per majoria absoluta ( vots favorables dels 9 regidors de CiU i en contra dels 3 
regidors d’ERC i 1 d’AxLL). 

I no havent-hi més temes per tractar, a les nou del vespre i cinc minuts  s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico.


