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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL 
DIA 2 DE JULIOL DE 2015 
 
 
Lliçà d’Amunt, 2 de juliol de 2015 
 
A les 18,05 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, 
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
extraordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i 
Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez 
Castilla, Joaquim Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira,  
Antoni Albaladejo i Jiménez, Mercedes Mateo Fiérrez, Miquel Ballester i Draper, 
Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts, Francisco 
Javier Millán Vidal i Manel Busquets i Mateu. Foren assistits per la Secretària 
accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor 
municipal Sr. Josep Vivancos i Monter. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior, efectuada el dia 13 de juny de 2015, aquesta fou aprovada per 
unanimitat. 
 
 
2 – DONAR COMPTE DEL DECRET DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDE 
 
Es donà compte del DECRET d’Alcaldia número 365, emès el dia 16 de juny de 2015, 
que és del següent contingut: 
 

“De conformitat al que disposen els articles 20.b i 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Que la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l’Alcalde, estigui 
integrada pels següents Regidors: 
 

- Sr. Jordi Juárez Heredia 
- Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya  
- Sra. Lourdes Estéfano Orozco  
- Sr. Albert Iglesias Boza 
- Sr. Fran Sánchez Castilla 

 
Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local: 
 
a. L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
 
b. Les següents atribucions que, mitjançant aquest Decret, li queden delegades: 
 
Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats 
pel ple; aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i dels concursos 
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de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no 
siguin fixes ni periòdiques. 
 
Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat de l’Alcalde o per infracció de les 
Ordenances Municipals, a no ser que aquestes facultats fossin atribuïdes a altres 
òrgans. 
 
Contractar obres, subministres, serveis, gestió de serveis públics, els contractes 
administratius especials i els contractes privats sempre que la seva quantia no 
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en cap cas els 6 
milions d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui 
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats 
no superi ni el percentatge indicat, referit els recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici ni la quantia assenyalada. 
 
L’adjudicació de concessions sobre béns de l’Ajuntament i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els 3 milions d’euros, així com 
l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats.  
        
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva 
contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost. 
 
Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 44 
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals.” 

 
 
3– DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE 
L’ALCALDIA 
 
Es donà compte del DECRET d’Alcaldia número 367, emès el dia 16 de juny de 2015, 
que és del següent contingut 
 

“En ús de les atribucions atorgades pels articles 43.4 i 43.5 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 56.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local 
a Catalunya, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de la Llei Reguladora de Bases de 
Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Efectuar una Delegació pels assumptes que es diran, en benefici dels 
següents Regidors: 
 
- Regidor Sr. Fran Sánchez Castilla. Delegació genèrica i extensa en Benestar i 
Família, Educació, Promoció econòmica, Turisme, Comerç i Consum.  
  
- Regidor Sr. Albert Iglesias Boza. Delegació genèrica i extensa en matèria de 
Cultura, Joventut, Cooperació, Comunicació i relacions institucionals i Medi 
Ambient. 
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Els delegats hauran d’acceptar expressament aquesta delegació i la mateixa serà 
revocable o modificable, en qualsevol moment, amb independència de la facultat 
d’advocació que es conserva pel delegant. 
 
Segon.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 44 
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 

 
 
4 – DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS TINENTS 
D’ALCLADE 
 
Es donà compte del DECRET d’Alcaldia número 366, emès el dia 16 de juny de 2015, 
que és del següent contingut: 
 

“En ús de les atribucions atorgades per l’article 23 de la Llei 7/85 Reguladora de les 
Bases de Règim Local i els articles 46 i 47 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde als Regidors, integrants de la Junta de Govern 
Local, que tot seguit s’esmenten, i per aquest ordre: 
 
 Primer: Sr. Jordi Juárez Heredia 
 Segona: Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
 Tercera: Sra. Lourdes Estéfano Orozco 
  
Segon.- Encomanar-los, en primer lloc, les funcions de substituir a l’Alcalde, per 
ordre de nomenament, en supòsits de vacant, absència o malaltia, i encarregar-los 
les següents funcions delegades: 
 
Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Juárez Heredia. Delegació genèrica i extensa en 
materia d’Hisenda, de Recursos Humans, d’Atenció al ciutadà, de Noves 
Tecnologies, de Companyies de Serveis i d’Obres i Serveis.  
 
Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya. Delegació genèrica 
i extensa en matèria de Salut pública, de Participació ciutadana i Barris i de Gent 
Gran. 
 
Tercera Tinent d’Alcalde: Sra. Lourdes Estéfano Orozco. Delegació genèrica i 
extensa en matèria d’Urbanisme, Habitatge, Infraestructures i Equipaments. 
 
Els delegats hauran d’acceptar expressament aquesta delegació i la mateixa serà 
revocable o modificable, en qualsevol moment, amb independència de la facultat 
d’advocació que es conserva pel delegant. 
 
Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article 46 
del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
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5 - DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
I DE LA DESIGNACIÓ DELS SEUS PORTAVEUS. 
 
Es dona compte dels escrits adreçats a l’Alcaldia-Presidència de la Corporació i 
presentats a la Secretaria General, mitjançant els quals es constitueixen els diferents 
Grups Polítics d’aquest Consistori, acomplint d’aquesta manera el que disposen els 
articles 24 i 25 del reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, fent constar també la 
designació dels seus portaveus, amb els respectius suplents, segons els següent 
detall: 
 
Grup Polític Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
 

- Portaveu: Ignasi Simon Ortoll 
- Suplent: Jordi Juárez Heredia 

 
Grup Polític Municipal d’Esquerra republicana de Catalunya 
 

- Portaveu: Joaquim Ferriol Tarafa 
- Suplent: Iban Martínez Asensio 

 
Grup Polític Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa 
 

- Portaveu: Francisco Manuel León Cuenca 
- Suplent: Antonio Polo Lama 

 
Grup Polític Municipal del Partit Popular 
 

- Ángela Roca Corts 
- Francisco Javier Millán Vidal 

 
Grup Polític Municipal de Convergència i Unió 
 

- Portaveu: Manel Busquets Mateu 
- Suplent:  --------------- 

 
 
6 – APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“Atès que els articles 46.2 de la Llei 7/85 de Règim Local i 78 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determinen 
que es fixi el dia i l’hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple Municipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Celebrar sessió ordinària una vegada cada dos mesos, concretament l’últim 
dijous dels mesos de gener, març, maig, setembre i novembre, i el penúltim dijous 
del mes de juliol, a la sala de plens habilitada de l’Ajuntament, a les set de la tarda. 
En el supòsit que algun d’aquests dijous fos festiu, la sessió es traslladaria al 
següent dijous.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que cada mes imparell es celebraria el 
Ple el darrer dijous, a excepció del mes de juliol que s’efectuaria el penúltim dijous. 
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Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
7 – APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DEL PLE A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Atès el que disposen els articles 22.4 i 23.2.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52.4 del Decret Llei 2/03, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local a Catalunya, on 
s’especifica que el Ple de l’Ajuntament pot delegar l’exercici de les seves 
atribucions, a l’Alcalde o bé a la Junta de Govern Local, amb excepció de les 
específicament reservades. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions 
 
- L’establiment i modificació de preus públics, conforme a l’article 47.1 de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, i 23.2 b) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local i 48.1 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local 
a Catalunya. 
 
- L’aprovació dels Plans Específics Municipals establerts en l’article 47 de la Llei de 
Protecció Civil de Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que la finalitat de la delegació era 
agilitzar la tramitació, perquè els plens s’efectuaven cada dos mesos mentre que les 
Juntes eren setmanals. Així mateix, indicà que quan es tractessin aquests punts es 
faria en sessió pública i després la Junta continuaria a porta tancada. 
 
El regidor Joaquim Ferriol explicà que ja ho havien tractar anteriorment i que, pel que 
fa als preus públics, aquests es podien preveure els que hi hauria durant l’any i 
aprovar-los en una única sessió, tot i així reconeixia que era més àgil tractar-ho en 
Junta de Govern i sol·licità que quan fossin sessions públiques de la Junta se’n donés 
suficient publicitat per a què tothom se n’assabentés, 
 
El Sr. Alcalde es comprometé que es seguiria el mateix sistema que els plens. 
 
El regidor Manel Busquets digué que el seu grup votaria en contra, perquè en un 
govern de minories, que era més feble, les decisions les haurien de prendre entre tots. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (6) i 
PP (2), amb l’abstenció dels grups d’ERC (6) i ICV-EUiA (2), i el vot en contra del grup 
de CIU (1). 
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8 – CONSTITUCIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 
Es donà compte de la següent proposta d’acord: 
 

“Atès els articles 123 i següents, 127 i 134 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i l’article 20.1.c de la Llei 
7/1985, de 25 d’abril, de Bases de Règim Local. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Crear tres comissions informatives permanents, quina denominació, 
composició i règim de sessions, serà la següent: 
 
1.- Comissió Informativa d’Hisenda, integrada per un representant de cada grup 
polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees 
d’establiment  d’impostos i tributs, pressupostos i, en general, ingressos i despeses 
municipals; la qual celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el 
penúltim dijous de mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.  
 
2.- Comissió Informativa d’Urbanisme, integrada per un representant de cada grup 
polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de 
planejament urbanístic i relatives a la concessió de llicències d’obres; la qual 
celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el penúltim dijous de mes, 
a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous.  
 
3.- Comissió Informativa de Temes Sectorials, integrada per un representant de 
cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les 
àrees de barris, participació ciutadana, esports, govern, cultura, joventut, 
ensenyament, benestar social, medi ambient, sanitat, i foment econòmic; la qual 
celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el penúltim dijous del mes, 
a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous. 
 
Les anteriors convocatòries es traslladaran al dia anterior hàbil, si el prefixat fos 
festiu. Durant el mes d’agost no s’efectuaran convocatòries de sessions.  
  
Segon: L’Alcalde és el President de les comissions informatives, tot i que pot 
delegar la seva presència efectiva en qualsevol membre de la corporació.  
 
Tercer: S’estableix el sistema de vot ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Quart.- Que cada grup polític municipal, designi el seu representant a les diferents 
comissions. 

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde comentà que servien per tractar els temes del Ple, 
però també s’hi tractaven altres temes, i s’havien organitzat en tres grans àrees. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que hi havia dues qüestions, el primer que serien 
cada dos mesos si hi havia temes pel al Ple, i el segon que medi ambient no estava en 
la comissió d’urbanisme, sinó en la de temes sectorials. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups del PSC (6), 
ERC (6), PP (2) i CIU (1). S’abstingué de votar el grup d’ICV-EUiA (2). 
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9 – CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Atesa l’obligatorietat de la constitució de la Comissió Especial de Comptes, que 
haurà d’estar integrada per membres de tots els grups polítics que formen la 
Corporació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que la Comissió Especial de Comptes estigui integrada per un Regidor de 
cada grup polític, que actuarà amb la utilització del sistema de vot ponderat, d’acord 
amb el que estableix l’article 58.3 del Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local 
a Catalunya. 
 
Segon.- Que cada grup polític municipal, designi el seu representant a la Comissió 
Especial de Comptes.” 

 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
10 - NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ALTRES 
ORGANISMES 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt forma part d’altres Organismes de Règim 
Local o està representat en altres Institucions. 
 
Atès que amb la constitució de la nova Corporació Local és necessari tornar a 
designar els representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en aquestes Entitats. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la 
Mancomunitat de la Vall del Tenes, als Srs. Ignasi Simon Ortoll, Joaquim Ferriol 
Tarafa i Francisco Manuel León Cuenca. 
 
Segon.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell 
Escolar Municipal als Srs. Ignasi Simon Ortoll i Fran Sánchez Castilla.  
 
Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar 
de l’Escola Lliçà d’Amunt, al Sr. Fran Sánchez Castilla.  
 
Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar 
de l’Escola Martí i Pol, al Sr. Fran Sánchez Castilla. 
 
Cinquè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar 
de l’Institut de Lliçà, al Sr. Fran Sánchez Castilla.  
 
Sisè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar de 
l’Institut Hipàtia d’Alexandria, al Sr. Fran Sánchez Castilla. 
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Setè: Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell Escolar de 
l’Escola Rosa Oriol, al Sr. Fran Sánchez Castilla. 
 
Vuitè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell de 
participació de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna, al Sr. Fran Sánchez 
Castilla. 
 
Novè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consell de 
participació de l’Escola Bressol Municipal de Palaudàries, al Sr. Fran Sánchez 
Castilla. 
 
Desè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Agrupació de 
Defensa Forestal L’Alzina, al Sr. Albert Iglesias Boza. 
 
Onzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs al Sr. Manel Busquets Mateu. 
 
Dotzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament al Sr. Albert Iglesias Boza. 
 
Tretzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, al Sr. Antonio Polo Lama. 
 
Catorzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Associació 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, al Sra. Míriam Remolà Elvira. 
 
Quinzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consorci per a 
la Gestió de Residus del Vallès Oriental, al Sr. Iban Martínez Asensio. 
 
Setzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà al Sr. Ignasi Simon Ortoll i suplent al 
Sr. Miquel Ballester i Draper. 
 
Dissetè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a l’Eix C-17  al Sr. 
Ignasi Simón Ortoll. 
 
Divuitè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al Consorci 
Localret al Sr. Francisco Javier Millán Vidal. 

 
Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde explicà que aquests nomenaments s’havien 
consensuat amb la resta de grups respectant la proporcionalitat de regidors. 
 
El regidor Joaquim Ferriol desitjà que aquest acord inaugurés una manera diferent de 
treballar en l’Ajuntament, i estava content, tot i les dificultats, d’haver arribat a un acord 
amb tots els grups municipals, ja que amb un govern en minoria la força del Ple era 
més gran. 
 
El regidor Francisco León manifestà la seva conformitat amb l’acord i esperà que 
signifiqués una manera de treballar diferent en la qual els governants haurien de donar 
compte a la resta de l’Ajuntament. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
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11 - DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“De conformitat amb allò disposat en la legislació aplicable, que assenyala les 
retribucions i indemnitzacions per als membres de les Corporacions, article 75 i 
concordants de la Llei de Bases de Règim Local, proposo al Ple de l’Ajuntament, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Destinar a la retribució dels càrrecs electes locals, durant l’any 2015, la 
quantitat màxima de 216.000 euros. 
 
Segon.- Establir per al càrrec d’Alcalde una retribució anual bruta de 50.000 euros, 
distribuïts en 14 pagues, amb dret a ser donat d’alta al Règim General de la 
Seguretat Social i amb assumpció també del pagament de les quotes empresarials 
corresponents. 
 
Tercer.- Establir que els següents regidors amb delegació de funcions tindran una 
dedicació parcial i per tant, seran donats d’alta a la Seguretat Social amb les 
dedicacions i retribucions que tot seguit es relacionen: 
 

- Jordi Juárez Heredia amb una dedicació de 22’5 hores setmanals i una retribució de 
24.000 euros bruts a l'any. 
 

- Albert Iglesias Boza amb una dedicació de 22’5 hores setmanals i una retribució de 
24.000 euros bruts a l'any. 
 

- Fran Sánchez Castilla amb una dedicació de 22’5 hores setmanals i una retribució 
de 24.000 euros bruts a l'any. 
 

- Maria del Mar Pedrerol Villarroya amb una dedicació de 15 hores setmanals i una 
retribució de 16.000 euros bruts a l'any. 
 

- Lourdes Estéfano Orozco amb una dedicació de 15 hores setmanals i una retribució 
de 16.000 euros bruts a l'any. 
 
Quart.- La resta de membres que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran 
per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i 
Comissions Informatives, la quantitat de 100 euros per sessió. 
 
Cinquè.- Qualsevol membre de la Corporació que circumstancialment hagi 
d’efectuar alguna gestió fora del terme municipal, tindrà dret a rebre una 
indemnització per cobrir les despeses que efectivament es justifiquin. 
 
Sisè.- Establir per als grups polítics municipals, les següents assignacions: 
 
Per cada grup: 350 euros cada mes. 
Per cada regidor: 100 euros cada mes.” 

 
Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde explicà que els regidors de l’equip de govern 
tindrien un sou diferent segons la dedicació que hi tinguessin, que l’Alcalde era l’únic 
amb dedicació exclusiva i que cobraria 50.000 euros, que era el màxim que establia la 
LRSAL. Pel que feia a al resta de regidors digué que es faria la proporció en relació a 
40.000 euros d’una jornada completa. Quant a la indemnització als membres de la 
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corporació, que feia 12 anys que no es modificava el preu per assistència a òrgans 
col·legiats que estava fixat en 60  euros, manifestà que a la junta de portaveus s’havia 
arribat a l’acord de pujar-lo a 100 euros. En quant a les assignacions per a grups 
polítics s’estava pagant 120 € des de feia dotze anys i hi havia la reivindicació 
d’augmentar-lo ja que aquest import afectava al finançament dels partits que tenien 
menys representació i per a poder millorar la situació s’havia proposat a la Junta de 
Portaveus el pagament de 400€, però finalment s’havia acordat proposar al Ple que 
per a cada grup es paguessin 350 € i per cada regidor 100€ mensuals. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que votaria en contra per una qüestió de 
confiança, que no tenien vers l’equip de govern i no se li podia donar per avançada. 
 
El Sr. Alcalde contestà que li sabia greu que es votés en contra, atès que tothom tenia 
dret a rebre una assignació, i pel que feia a la confiança indicà que aquesta anava 
sempre en dues direccions. 
 
El regidor Francisco León manifestà que votaria en contra per una qüestió de 
confiança encara que era veritat que s’havien acordat aquests imports. 
 
La regidora Ángela Roca manifestà que el seu grup votaria a favor perquè volia donar 
els cent dies de gràcia que s’havia de donar a tothom. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que el seu grup votaria en contra, però no tant 
per un tema de sous sinó perquè quan s’havia parlat amb els diferents grups polítics 
de l’augment a 400 euros tots havien estat d’acord de rebaixar-ho a 350 i 100 euros, i 
ara no entenia perquè no s’aprovaven, per tant ell voldria que es tronés a la proposta 
inicial de 400 i 120 €, i així sí que hi votaria a favor. 
 
El Sr. Alcalde manifestà que la seva proposta inicial a la Junta de Portaveus era de 
400 i 120 euros i s’havia modificat per tal d’arribar a un acord, però si aquest no havia 
estat possible, mantindria la proposta inicial. 
 
El regidor Joaquim Ferriol digué que pels mateixos motius ell votaria en contra, perquè 
li semblava exagerat que els grups grans arribessin a guanyar 1.120 euros mensuals 
per grup. 
 
El senyor Alcalde va voler puntualitzar que en comparació amb altres municipis de la 
mateixa mida, s’estava a la mitja, que es portava setze anys de congelació i que 
l’Ajuntament tenia capacitat per assumir-ho. 
 
El regidor Francisco León mantingué el vot en contra del seu grup municipal i la 
regidora Ángela Roca el favorable. 
 
Per tant la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels grups PSC (6), PP (2) i 
CIU (1), i el vot en contra dels grups d’ERC (6) i ICV-EUIA (2), amb el redactat 
següent: 
 

“Primer.- Destinar a la retribució dels càrrecs electes locals, durant l’any 2015, la 
quantitat màxima de 216.000 euros. 
 
Segon.- Establir per al càrrec d’Alcalde una retribució anual bruta de 50.000 euros, 
distribuïts en 14 pagues, amb dret a ser donat d’alta al Règim General de la 
Seguretat Social i amb assumpció també del pagament de les quotes empresarials 
corresponents. 
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Tercer.- Establir que els següents regidors amb delegació de funcions tindran una 
dedicació parcial i per tant, seran donats d’alta a la Seguretat Social amb les 
dedicacions i retribucions que tot seguit es relacionen: 
 

- Jordi Juárez Heredia amb una dedicació de 22’5 hores setmanals i una retribució de 
24.000 euros bruts a l'any. 
 

- Albert Iglesias Boza amb una dedicació de 22’5 hores setmanals i una retribució de 
24.000 euros bruts a l'any. 
 

- Fran Sánchez Castilla amb una dedicació de 22’5 hores setmanals i una retribució 
de 24.000 euros bruts a l'any. 
 

- Maria del Mar Pedrerol Villarroya amb una dedicació de 15 hores setmanals i una 
retribució de 16.000 euros bruts a l'any. 
 

- Lourdes Estéfano Orozco amb una dedicació de 15 hores setmanals i una retribució 
de 16.000 euros bruts a l'any. 
 
Quart.- La resta de membres que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran 
per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i 
Comissions Informatives, la quantitat de 100 euros per sessió. 
 
Cinquè.- Qualsevol membre de la Corporació que circumstancialment hagi 
d’efectuar alguna gestió fora del terme municipal, tindrà dret a rebre una 
indemnització per cobrir les despeses que efectivament es justifiquin. 
 
Sisè.- Establir per als grups polítics municipals, les següents assignacions: 
 
Per cada grup: 400 euros cada mes. 
Per cada regidor: 120 euros cada mes. “ 

 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència dóna per 
acabada la sessió, essent les 19,40 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària que ho certifica. 
 
 

 L’ALCALDE                       LA SECRETÀRIA ACCTAL. 
 


