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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
M. CONESA I PAGÉS 
 
Tts. d'Alcalde: 
C. FORTUNY I CAMARENA 
D. CALVET I VALERA 
C. BRUGAROLAS I CONDE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
 
Regidors: 
J. BARBANY I FREIXA 
E. SALAT I LLORENTE 
J. PUIGDOMÈNECH I FRANQUESA 
M. PÉREZ I MATEO 
E. ROVIRA CAMPOS 
N. GIBERT I DASCA 
I. BEA I SEGUÍ 
R. PIQUÉ I HUERTA 
D. DEFRANC I CEVALLOS 
A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 
S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 
M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 
M. INGLA I MAS 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
E. GÓMEZ I PÉREZ 
R. CASAMITJANA I ABELLÀ 
R. GUTIÉRREZ I ILLANA 
P. SOLER I ARTALEJO 
A. BENEJAM I PERETÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÈS 
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
Casa de la Vila de Sant Cugat del 
Vallès, essent les nou hores i dos 
minuts del dia vint-i-sis de juny de 
dos mil quinze, es reuneix en 
sessió extraordinària el Ple mu-
nicipal sota la Presidència de la 
Il·lma. Sra. Alcaldessa i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusada l’absència 
de la tinent d’alcalde Sra. Cristina 
Paraira. 
 

El desplegament de la 
sessió i correlativa adopció 
d'acords, es van produir en els 
següents termes: 

 
DESPATX D’OFICI 
 
 1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EN DATA 13 DE JUNY DE 2015. 
 

- APROVAR per assentiment dels 24 membres electius presents l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 13 de juny de 2015, amb la següent 
correcció d’errada material advertida per la regidora d’ERC-MES, Mireia Ingla, pel que 
fa a un error en la transcripció de la promesa del càrrec. 
 
On diu: 
 
“... per assolir una republicana justa i lliure” 
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Ha de dir: 
 
“... per assolir una República Catalana justa i lliure” 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Queda corregit i per tant, feta aquesta correcció 
entenc que si no hi ha cap altre comentari podem donar l’Acta per aprovada. Moltes 
gràcies. 

 
 2.- PROPOSTA DE DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ PARCIAL DE 
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 1369/15 SOBRE NOMENAMENT DE PERSONAL 
EVENTUAL. 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS del Decret d’Alcaldia núm. 1369/15 de 18 de 
juny de 2015 sobre nomenament provisional i temporal de personal eventual en la 
doble tipologia legal de càrrecs de confiança o assessorament especial i de directors 
de serveis complexes o àmbits de gestió, i que copiat literal és de la següent 
textualitat: 
 
“ DECRET  NÚM. 1.369/15   
 
Atès que el mandat quadriennal de la Corporació municipal  constituïda en data 
11.06.2011 ha finalitzat en data 23.05.2015 de conformitat amb allò que disposa 
l’article 42.3) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 
(LOREG) sens perjudici de la continuïtat de l’Alcaldessa-Presidenta i regidors 
membres de la Corporació com a Alcaldessa i regidors en funcions pels actes 
d’administració ordinària en el marc respectiu d’exercici de les competències 
d’atribució legal i per via delegativa fins la presa de possessió i coetània constitució del 
nou Ajuntament que ha tingut lloc el dia 13.06.2015, segons allò establert pels articles 
194.2) i 195.1) de la pròpia LOREG. 
 
Atès que en haver cessat l'anterior Corporació Municipal en data 12 de juny de 2015, 
de conformitat amb el que disposa la LOREG, de manera coetània es va produir el 
cessament automàtic dels funcionaris  eventuals en la doble tipologia de personal de 
confiança o assessorament especial i de personal directiu per a àrees o serveis 
complexos segons què determinen  l'article 104.2) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim  Local i article 306.4) en relació amb l’article 
304.2) ambdós del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 9.1) i 10.2) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals de Catalunya en tenir també la consideració de funcionaris eventuals el 
personal directiu de lliure designació. 
 
Atès que la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(EBEP) que va entrar en vigor en data 13.05.2007, en el seu article 12 limita la 
naturalesa de personal eventual al que realitza funcions qualificades com de confiança 
o assessorament especial i en l’article 13 sota la rúbrica de “Personal Directiu 
professional” permet l’establiment d’un règim jurídic específic per al mateix diferenciat 
del personal eventual i quina regulació defereix a una futura reglamentació a ésser 
dictada pel Govern central de l’Estat o pels Òrgans de Govern de les Comunitats 
Autònomes i que en Catalunya sembla podria vehicular-se a través d’una modificació 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret-legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 
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Atès que la Disposició Final Quarta, apartat 3), de l’EBEP disposa que fins tant es 
dictin les lleis de funció pública i les normes reglamentàries de desplegament, es 
mantindran en vigor en cada Administració Pública les normes vigents sobre 
ordenació, planificació i gestió de recursos humans sempre que no s’oposin a allò que 
estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i que des d’un cànon de raonabilitat en 
base al principi de seguretat jurídica i normal funcionament operatiu de les 
Administracions Públiques sembla autoritzat d’entendre que no s’ha operat o produït 
una derogació automàtica i en bloc de la vigent regulació autonòmica en matèria de 
funcionaris eventuals que comportaria un buit normatiu fins tant el legislador 
autonòmic actuï el desenvolupament legal i/o reglamentari autoritzat en la legislació 
bàsica estatal de recent  entrada en vigor. 
 
Atès que la nova creació de la figura del personal directiu professional a les 
administracions públiques per part de l’EBEP va inherentment associada a llocs de 
treball de caràcter permanent i sense poder obviar-se que els llocs de treball 
configurats en aquest ajuntament com de personal eventual en la tipologia de direcció 
d’àmbits de gestió tenen naturalesa temporal a resultes del cartipàs polític que 
s’estructura en cada mandat quadriennal i que d’altra banda, aquest personal té 
funcions en bona part d’assessorament directe de les tinències d’alcaldia que tenen 
encomanades les diverses àrees polítiques i ensems de les regidories delegades que 
es determinen en cada mandat i que durant el mateix poden produir-se eventuals 
modificacions en la designació de tinències d’alcaldia i/o regidories delegades amb la 
correlativa incidència en les direccions dels àmbits de gestió.  
 
Atès que aquesta configuració específica en la legislació catalana de règim local del 
personal directiu es troba refermada per l’art. 306.4), in fine, del Reial Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el vigent text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, que estableix de manera directa que el personal directiu ha 
de tenir la consideració de funcionari eventual i sembla autoritzat d’entendre que 
aquesta determinació entroncaria directament amb la potestat d’autoorganització 
atribuïda al municipi per l’art. 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local que versemblablement porta causa en l’art. 6.1) de la Carta 
Europea d’Autonomia Local, en establir que “sens perjudici de les disposicions més 
generals creades per la llei, les entitats locals han de poder definir per si mateixes les 
estructures administratives internes de les que pretenguin dotar-se amb la finalitat 
d’adaptar-les a les seves necessitats específiques i a fi de permetre una gestió eficaç”, 
i en aquesta línia sembla hi tindria encaix la configuració en cada mandat de 
l’estructura organitzativa dels diferents àmbits de gestió municipal en funció del 
cartipàs polític que s’aprovi a resultes de les majories de govern que el determinin, i 
en aquest sentit en la projecció aplicativa pràctica en aquest ajuntament, les 
direccions d’àmbit atribuïdes a personal eventual comporten de manera intrínseca 
l’assessorament especial a les tinències d’alcaldia que tenen atribuïdes la direcció de 
les gran àrees de gestió política i també dels regidors delegats que en el seu cas es 
trobin adscrits. 
 
Atès que en la línia esmentada, les estructures directives concretades en els àmbits 
de gestió són llocs estratègics o nuclears derivats de la supraesmentada potestat 
d’autoorganització que és una projecció puntual de l’autonomia local 
constitucionalment garantida i protegida especialment per la supraesmentada Carta 
Europea d’Autonomia Local i, d’altra banda, la legislació bàsica de règim local, pel que 
fa a aquesta matèria únicament transposa les determinacions de l’EBEP referents al 
personal directiu professional quan regula en el Títol X el règim d’organització dels 
municipis de gran població, en establir l’art. 130.3) que el nomenament dels 
coordinadors generals i dels directors generals haurà d’efectuar-se entre funcionaris 
de carrera de l’Estat, de les Comunitat Autònomes, de les Entitats Locals, o dels 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a Cossos o Escales 



                   
                   SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  26.06.15                    pàg. 4 

 
ESBORRANY ACTA 

classificats en el subgrup A1, llevat que el Reglament Orgànic Municipal permeti que, 
en atenció a les característiques específiques de les funcions d’aquests òrgans 
directius, el seu titular no reuneixi dita condició de funcionari de carrera, sense que 
s’estableixi una determinació anàloga pels municipis de règim comú entre els quals 
s’hi troba inclòs aquest municipi. 
 
Atès que en aquest ajuntament els llocs reservats a personal eventual en la tipologia 
de direccions d’àmbit no tenen com fou abans assenyalat caràcter permanent ni 
comporten actuacions de col·laboració professional que es projectin en les funcions 
normals de l’administració pública sinó que s’insereixen en funcions d’assessorament 
estratègic als òrgans polítics pel que fa als diferents àmbits de gestió, sense entrar en 
funcions pròpies d’administració com ho palesa el fet que no poden formar part de les 
meses de contractació. 
 
Atès que el dret autonòmic català pel que fa de manera concreta a la regulació de 
personal eventual en la doble tipologia de personal d’estricte confiança o 
assessorament especial i de personal directiu per àrees o serveis complexes 
establerta en l’art. 9, apartats a) i b), del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, en 
relació amb els articles 304 i 305 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el vigent text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, no han estat 
objecte de derogació expressa ni tampoc declarada la seva inconstitucionalitat i que 
d’altra banda existeixen diversos pronunciaments de Tribunals Superiors de Justícia 
que acullen la possibilitat de que el personal eventual pugui tenir funcions directives 
en un ajuntament de règim comú en el marc d’un organigrama de suport al voltant de 
la figura de l’alcaldia i en seu del  principi d’autoorganització, com una de les 
justificacions objectives de la permanència excepcional i transitòria de la figura del 
personal eventual per a l’exercici de funcions directives en els municipis de règim 
comú, havent-se pronunciat en aquest sentit els Tribunals Superiors de Justícia 
d’Andalusia en Sentència de 26 de desembre de 2012, de les Illes Canàries/Tenerife 
en Sentència de 29 d’abril de 2014, i el Tribunal Superior de Justítica del País Basc en 
sentència núm. 69/2014, en relació amb l’Ajuntament de Santurtzi, sens perjudici que   
siguin en tot cas exigibles els requisits de titulació superior d’aquest personal així com 
l’acreditació d’experiència en gestió local, tot això en el marc dels principis 
constitucionals de mèrit i capacitat per accés a càrrecs i funcions públiques. 
 
Atès que la previsió de la LOREG en allò que fa a disposar la continuïtat en funcions 
per als actes d’administració ordinària de l’Alcalde i regidors amb posterioritat al 
cessament del seu mandat sembla extensible per connexió o conseqüència i sense 
violència conceptual als funcionaris eventuals en la doble tipologia actual de personal 
de confiança o assessorament especial i de personal directiu d’àrees o serveis 
complexos que abastaria de manera respectiva en el primer cas als caps de gabinet i 
secretaries particulars i en el segon a Gerència i Directors d’Àmbits de Gestió en la 
mesura que en tots els casos dita continuïtat provisional en funcions es causalitza en 
ordre a garantir la gestió del dia a dia i correlativa adequada prestació dels serveis 
municipals i resta d’actuacions d’interès públic, havent en conseqüència romangut tot 
aquest personal en funcions durant el període comprès des de 24 de maig fins el dia 
12 de juny actual, en que s’ha produït el seu cessament definitiu de manera coetània 
al de la Corporació municipal que va aprovar els llocs de treball i els corresponents 
nomenaments, ja fos segons els casos per Decret d’Alcaldia o acord plenari. 
 
Atès que per les mateixes raons supraesmentades concorre en la línia indicada la 
conveniència i necessitat de  mantenir sense  solució de continuïtat el 
desenvolupament de les funcions del personal eventual amb caràcter provisional a 
resultes de l’estructuració orgànico-funcional que es determini en el confegiment i 
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aprovació del nou Cartipàs Municipal, i sens perjudici de la viabilitat de cessament 
puntual d’aquest personal en qualsevol moment anterior. 
 
Atès per últim que, si bé de conformitat amb els preceptes legals  supraesmentats en 
relació amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, el nombre, característiques i retribucions del personal eventual, ha  
d'ésser determinat pel Ple a l'inici de cada mandat, esdevé possible d'ésser efectuats 
nomenaments amb caràcter provisional, a reserva de  la configuració dels 
corresponents llocs de treball de confiança o assessorament especial i de personal 
directiu per a àrees o serveis complexos que sigui establerta pel Ple municipal 
extraordinari de Cartipàs Municipal, tot corresponent a dit òrgan col·legiat fins tant es 
desplegui l’EBEP el nomenament del personal directiu a proposta de l’Alcaldia segons 
allò que determina l’article 306.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s áprova el text refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya.  
 
En exercici de les funcions de direcció de l’Administració Municipal atribuïdes a 
l’Alcaldia per l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local i en ordre a garantir l’adequat funcionament dels serveis municipals, 
esdevé convenient i necessari el supraesmentat manteniment amb caràcter de 
provisionalitat de l’adscripció en funcions de confiança o assessorament especial i de 
funcions  tècnico-directives del corresponent personal. 
 
En virtut de l'anterior, 
 
 RESOLC: 
 
1r.- NOMENAR amb caràcter provisional i efectes retroactius de 13.06.15 i a reserva 
de la determinació pel Ple municipal del nombre,  característiques i retribucions del 
personal eventual, i correlativa configuració dels corresponents llocs de treball, tant de 
personal de confiança o assessorament especial com de personal directiu amb 
consideració de funcionaris eventuals, en concordança amb les delegacions de 
serveis i estructuració que sigui aprovada de les Comissions Informatives municipals, 
a les següents persones amb les mateixes retribucions aprovades en la determinació 
del quadre de llocs de treball de personal eventual, en sessió extraordinària del Ple 
municipal d’11 de juliol de 2011 i modificacions parcials aprovades en sessions 
plenàries de 18 de juliol de 2011 i 18 de novembre de 2013, amb el règim de dedicació 
atribuït als corresponents llocs de treball configurats i dotats en l’anterior mandat 
2011-2015, amb el dret legal de percepció dels triennis meritats, en els casos que les 
persones nomenades procedeixin de la plantilla municipal, ja sigui com a funcionaris 
de carrera o personal en règim de dret laboral: 
 
I- PERSONAL DE CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL 
 
- Cap de Secretaria d’Alcaldia, Mercè Abadia i Asín, amb una dedicació plena i 

retribució bruta en còmput anual de 45.961,16 €. 
 
- Cap de Gabinet d’Alcaldia, Ramón Luque i Sánchez, amb una dedicació exclusiva i 

retribució bruta en còmput anual de 75.593’42 €. 
 
- Adjunta al Cap del Gabinet d’Alcaldia, Mireia Fons i Reverte, amb dedicació 

exclusiva i retribució bruta en còmput anual de 48.000 €. 
 
- Secretari grup CiU a Robert Martínez Rodríguez, amb una dedicació plena i 

retribució bruta en còmput anual de 26.440’12 €. 
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- Secretària grup CiU a Sandra Patrícia Martínez Polanco, amb una dedicació parcial 
del 50% i retribució bruta en còmput anual de 13.220’06 €. 

 
- Secretària grup CiU a Gemma Rocamora Marín, amb una dedicació parcial del 50% i 

retribució bruta en còmput anual de 13.220’06 €. 
 
- Secretari grup PP a Juan Ramon Brustenga Martínez, amb una dedicació plena i 

retribució bruta en còmput anual de 26.440’12 €. 
 
- Secretari grup PSC a Jaume Cases Mas, amb una dedicació parcial del 80% i 

retribució bruta en còmput anual de 21.152’10 €. 
 
- Secretària grup PSC a Cristina Pérez Gómez, amb una dedicació parcial del 20% i 

retribució bruta en còmput anual de 5.288’02 €. 
 
- Secretari grup d’ICV-EUiA a Marta Cels Casella, amb una dedicació plena i retribució 

bruta en còmput anual de 26.440’12 €. 
 
- Secretari grup de la CUP a Jordi López Solera, amb una dedicació parcial de 50% 

i retribució bruta en còmput anual de 13.220’06 €. 
 

- Secretari grup de la CUP a Aniol Pros Tàrrega, amb una dedicació parcial de 50% 
i retribució bruta en còmput anual de 13.220’06 €. 

 
II- PERSONAL DIRECTIU D’ÀREES O SERVEIS COMPLEXOS 
 
- Gerent Municipal: Carme Oliver i Riera, amb dedicació plena i retribució bruta en 

còmput anual de 83.277’04 €. 
 
- Director de Recursos Humans i Serveis Logístics: Gustau Folch i Elosua, amb 

dedicació plena i retribució bruta en còmput anual de 61.000 €. 
 
- Directora d’Informació i Comunicació: Mònica Lablanca i García, amb dedicació 

plena i retribució bruta en còmput anual de 61.000 €. 
 
- Director d’Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana: Víctor Martínez del Rey, 

amb dedicació plena i retribució bruta en còmput anual de 80.000 €. 
 
- Directora d’Àmbit de Gestió de Governança i Economia: Eva Borràs i Balcells, amb 

dedicació plena i retribució bruta en còmput anual de 80.000 €. 
 
- Director d’Àmbit de Gestió de Serveis a les Persones: Xavier Fornells i Sala, amb 

dedicació plena i retribució bruta en còmput anual de 80.000 €. 
 
- Director d’Obres als Districtes: Francesc Serra i Ferrer, amb dedicació plena i 

retribució bruta en còmput anual de 61.000 €. 
 
- Assessora de Medi Ambient: Gemma López i Vañó, amb dedicació plena i retribució 

bruta en còmput anual de 61.000 €. 
 
- Assessora de Polítiques Socials: Cristina Recasens i Vert, amb dedicació plena i 

retribució bruta en còmput anual de 61.000 €. 
 
- Director d’Esports: Xavier Codina i Grossmann, amb dedicació plena i retribució 

bruta en còmput anual de 61.000 €. 
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- Director de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat: Josep 
Ramon Palou i Tugues, amb dedicació plena i retribució bruta en còmput anual de 
65.942’02 €. 

 
2n.- DETERMINAR la subjecció dels corresponents nomenaments, no sols al 
condicionament genèric establert en els articles 304 i 306 del vigent Text Refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sinó ensems a l'específic derivat de la provisionalitat, 
en els termes de l'apartat anterior i a més pel que fa al personal directiu a allò que 
pugui resultar del desplegament de l’article 13 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut de l’Empleat Públic quant a la designació en base a principis de mèrit i 
capacitat així com a criteris d’idoneïtat i mitjançant procediments que garanteixin la 
publicitat i concurrència.   
 
3r.- DEIXAR CONSTANCIA que la relació de treball establerta mitjançant aquests 
nomenaments entre les persones designades i la Corporació Municipal és de caràcter 
administratiu amb íntegra aplicació del règim jurídic del personal eventual. 
 
4t.- DONAR COMPTE dels presents nomenaments al Ple Municipal   que haurà de 
determinar el nombre, característiques i retribució del personal eventual dins de 
l’actual mandat i aprovar els nomenaments de personal directiu dels corresponents 
àmbits de gestió a proposta de l’Alcaldia, llevat que abans s’hagués produït el 
desenvolupament normatiu de l’Estatut bàsic de l’empleat públic amb atribució a 
l’Alcaldia de la competència pel nomenament de directius professionals com a càrrecs 
de lliure designació en base als principis de mèrit, capacitat i concurrència pública en 
els termes i seguint el procediment establert en l’article 13 i concordants del susdit 
Estatut bàsic. 
 
5è.- NOTIFICAR el present Decret en la part corresponent al personal designat en els 
termes establerts als articles 58 i 59 de la Llei bàsica estatal 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. “ 
 
 2n.- RATIFICAR amb efectes retroactius de 13 de juny de 2015 el nomenament 
de personal eventual, pel que fa de manera única a la tipologia  de personal directiu 
d’àrees o serveis complexes, prevista en l’art. 9.1.b) del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, del Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, en 
relació amb l’art. 306.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
vigent text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i que atribueix a 
competència del Ple el nomenament de personal directiu a proposta de l’alcaldia 
mentre que l’art. 304.2) de la pròpia llei disposa com competència de l’alcaldia el 
nomenament del personal eventual circumscrit als càrrecs de confiança o 
assessorament especial de manera anàloga al que determina l’art. 104.2) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Exposaré breument aquest punt, perquè d’una 
banda és una dació de compte, però d’altra banda, sí que és una ratificació que cal 
votar. M’ho indicava ara el Secretari. Concretament és el “Decret pont”, el decret pont 
del personal eventual i els càrrecs de confiança fins que no tinguéssim configurada 
l’escaleta d’organització que aprovem i portem avui en el plenari municipal. Per tant, 
perquè l’Ajuntament hagi pogut funcionar des del dia 13 fins a data d’avui, l’Alcaldia va 
fer un decret de pròrroga d’aquestes persones que havien estat nomenades amb 
anterioritat, fa 4 anys, i per tant, fins a data d’avui, en les que algunes quedarien 
ratificades en la seva continuació i d’altres quedarien cessades. Per tant, els 
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demanaria en primer lloc si hi ha algun comentari a la dació de compte, i en segon 
lloc, els demanaré la votació de la ratificació. Hi ha algun Grup que vulgui fer algun 
aclariment o prendre la paraula? Gràcies, doncs els demano la ratificació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      20 (CiU, CUP, C’s, ICV-EUiA i PP) 
Vots en contra:    0  
Abstencions:       4 (ERC i PSC) 
 

3.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓNS D’ALCALDIA NÚMS. 1.360/15 I 
1.370/15 SOBRE COMPOSICIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL, NOMENAMENT DE 
TINÈNCIES D’ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES AMB ATRIBUCIÓ D’ÀREES 
DE RESPONSABILITAT POLÍTICA. 
 
 1r.- RESTAR ASSABENTATS de Resolució d’Alcaldia-Presidència núm. 
1.360/15, de data 16 de juny, concernent a delegació interorgànica de competències i 
a l’estructuració del Cartipàs municipal de la següent textualitat literal:  
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 2n.- RESTAR ASSABENTATS de Resolució d’Alcaldia-Presidència núm. 
1.370/15 de data 18 de juny, concernent a unes rectificacions del Decret 1360/15 de la 
següent textualitat literal: 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, aquest punt és una dació de compte i és 
l’explicació del Cartipàs. Com saben, aquesta és una competència de l’Alcaldia i el 
que em correspon avui és justificar el per què de la creació de les 5 Tinències 
d’Alcaldia que composen també la Junta de Govern Local. Com saben, aquest 
Ajuntament ha vingut organitzat ja amb 5 Àrees, però en aquest cas nosaltres hem 
volgut donar pes específic amb una Tinència d’Alcaldia, que és la de Cultura, que 
abans no existia, i que l’hem recuperada en aquest mandat. Per tant, el que era 
anteriorment la Tinència d’Alcaldia de Seguretat Ciutadana i Participació Ciutadana, 
queda reassignada o queden redistribuïdes les seves competències en l’Àrea 
d’Alcaldia, i en canvi es genera una Tinència d’Alcaldia nova que és precisament la de 
Cultura i Coneixement. El nostre objectiu és que aquest Ajuntament, que és un 
Ajuntament ja amb un pes específic, necessita d’aquesta estructura per a poder 
funcionar amb normalitat. És un Ajuntament que té moltíssima activitat: d’una banda, 
nosaltres amb l’Àrea de Presidència i Serveis Urbans volem veure com podem 
millorar tota la informació del manteniment urbà de cara al ciutadà, que aquest ciutadà 
sigui més coneixedor del funcionament habitual de l’àrea, per això aquesta primera 
Tinència d’Alcaldia; com deia, aquesta segona Tinència d’Alcaldia en relació a Cultura 
i Coneixement; en tercer lloc, la Tinència d’Alcaldia relacionada amb l’Urbanisme, amb 
la mobilitat, amb tot el que és la planificació del territori; una quarta Tinència 
d’Alcaldia, que seria la més interna a nivell del Pressupost, dels Recursos Humans, 
que correspondria al Tinent d’Alcalde Carles Brugarolas; i finalment, la Tinència 
d’Alcaldia que aglutinaria els serveis d’atenció a les persones, els serveis socials, i 
també la qualitat de vida i l’Àrea d’esports. Ara, com saben, la Junta de Govern queda 
composada pels cinc Tinents d’Alcalde i les assignacions de les àrees de 
responsabilitat política correspondrien a aquesta configuració d’equips de Tinent 
d’Alcalde i Regidor, que poden prestar els serveis a la ciutat i atendre al ciutadà d’una 
manera eficaç i eficient. Per tant, hauríem donat compte del què són aquestes 
Resolucions d’Alcaldia que configuren el Cartipàs, i per tant, la proposta política 
d’organització d’aquest Govern. 
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. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Nosaltres més que res és per donar testimoni de que no estem d’acord amb aquesta 
organització, que vostè va plantejar com Alcaldessa. És una organització legítima, 
però entenem com a Grup que és una organització, és un Cartipàs -el que serien les 5 
Tinències d’Alcaldia i les 5 delegacions- sobredimensionat. Entenem que la nostra 
ciutat no té aquestes necessitats i que per tant, hauríem d’haver aprimat el que serien 
les Tinències d’Alcaldia, fer una reducció i sí augmentar el que són les regidories 
delegades. En aquest sentit, tampoc entenem molt bé que l’Àrea de Seguretat i 
Prevenció no tingui una regidoria delegada específica. Entenem que les seves 
atribucions com Alcaldessa i en altres administracions poden provocar determinats 
buits, no de responsabilitat, sinó de presa de decisió immediata com necessita 
aquesta àrea, que seria un dels punts, i un altre dels punts que estaríem en desacord 
és l’àrea d’Ocupació, que des del nostre punt de vista hauria de passar a Benestar o 
el que en diríem nosaltres, Polítiques Socials, perquè és el que realment hi ha. Creiem 
que la visió de l’ocupació des del món empresarial és una i la visió de l’ocupació des 
del món social al que estem avocats en aquests moments determinaria i, sobretot, li 
donaria una dimensió molt més realista del que necessitem a la nostra ciutat en 
termes d’ocupació. Per tant, no estem d’acord amb aquest Cartipàs, és la seva 
organització i en volíem deixar constància. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, nosaltres tampoc creiem que en aquests moments 5 Tinències d’Alcaldia 
siguin necessàries. Això ja s’ha dit i ens sembla que amb 3 i una altra redistribució de 
les àrees seria correcte. No obstant, volem fer constar que hi ha dues observacions 
que en el seu moment ja les vaig comentar, però m’agradaria comentar-les aquí, per a 
nosaltres hi ha dues àrees que són cabdals, una és la de Medi Ambient, Sostenibilitat i 
l’altra és la de Participació, i aquestes dues àrees estan en mans d’una sola persona, 
de la qual en absolut dubtem de la seva capacitat de treball, però pensem que són 
dues àrees molt importants, i que requereixen d’un esforç, totes dues, especialment la 
de Participació, tots els Grups d’aquí hem fet èmfasi en que s’havia de millorar o de 
modificar i per tant, creiem que cal calçar-se perquè això donarà molta feina. Una altra 
cosa que volíem deixar clar, suposo que està clar, almenys jo ho he interpretat així, 
que les delegacions que es fan a la Junta de Govern són les delegacions d’Alcaldia 
que passen a la Junta de Govern, en cap cas és cap delegació del Ple que passa a la 
Junta de Govern. Ho hem entès bé d’aquesta manera? I d’altra banda, el que sí que 
estaríem d’acord, en part, és amb la redistribució del que s’ha fet a les diferents àrees 
amb una sola objecció, que és la d’habitatge, que nosaltres considerem que hauria 
d’estar a Serveis a les Persones i no a Territori. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Hola, 
buenos días a todos. Bueno, nosotros somos nuevos en esto pero nos gustaría hacer 
una reflexión: en cuanto al número de Tenientes de Alcalde de Sant Cugat, ciudades 
como Madrid tienen 3 Tenientes de Alcalde, Barcelona 4, y Pozuelo de Alarcón, si no 
le gusta, tiene 3, cuando también gobierna con mayoría el Partido Popular. 
Entendemos que es sobredimensionar la estructura del Ayuntamiento tener 5 
Tenientes de Alcalde cuando otras ciudades con mayor población tienen menos 
gente. Tampoco entendemos como si el Ayuntamiento apuesta por un modelo 
gerencial, lo que tenemos es una duplicación de un sistema político también, con unos 
más que generosos salarios. Entonces, si apuestan por un sistema gerencial, 
deberían apostar por esto y tener políticos simplemente que se dediquen a hacer su 
trabajo. Cinco Tenientes de Alcalde es excesivo e implica un coste importante para las 
arcas del Ayuntamiento. No consideramos que sea positivo. Gracias. 
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Bé, 
nosaltres diguéssim que insistim en la reflexió que fem des de fa ja 4 anys. Pensem 
que l’estructura de 5 Tinències d’Alcaldia està sobredimensionada i en general 
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l’estructura de l’Ajuntament està sobredimensionada pel que fa a la doble estructura 
gerencial i política. Simplement apuntar aquesta reflexió, la duplicitat de càrrecs, la 
duplicitat de funcions i les funcions duplicades que evidentment nosaltres pensem que 
han de tendir a sintetitzar-se, a fer-se més senzilles i a ser unívoques. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Nosaltres com saben aquesta configuració la 
portem des de la màxima transparència, des de la màxima responsabilitat i per 
assegurar l’eficàcia i eficiència dels serveis municipals. Considerem que està 
absolutament justificada i de fet crec que no només els hi hem expressat als diferents 
Grups municipals sinó que també ho expressem a nivell de ciutadania. Les Tinències 
d’Alcaldia, el que fan és una funció d’ordenar també cada Àrea i de dirigir cada Àrea, i 
evidentment necessiten un suport directiu. El nostre Ajuntament és un ajuntament que 
té un Capítol I molt discret comparat amb altres ajuntaments. Jo no sé els exemples 
que han posat els diferents Grups i concretament el Grup de C’s, no sé quina plantilla 
de personal té Pozuelo de Alarcón, ni sé quina plantilla de personal tenen ni el pes 
d’aquesta plantilla sobre el Pressupost. L’Ajuntament de Sant Cugat, el pes de la 
nostra plantilla és del 29% sobre el Pressupost, no arriba al 30% del Pressupost, això 
fa que hi hagi d’haver un esforç més gran i una implicació més gran de l’estructura 
política i també de l’estructura directiva. Hem estat responsables en la contractació 
dels recursos humans, hem fet contenció en la contractació dels recursos humans, i 
l’exigència que tenim també, pensem que és l’adequada. També creiem que en el què 
és la configuració dels diferents ajuntaments, pensem que és més transparent poder 
presentar aquesta estructura i per tant, nomenar el quadre directiu cada 4 anys i per 
tant, si hi ha un canvi polític que qui vingui de nou pugui també nomenar els seus 
quadres, que no tenir una estructura interna que no et permet orientar les polítiques 
com més adequat li sembla a l’equip de govern. Per tant, nosaltres creiem que amb 
aquesta estructura podem funcionar bé, creiem que era important poder posar en el 
focus la Tinència d’Alcaldia de Cultura, una Tinència d’Alcaldia que no teníem fins ara 
i per tant, fem aquesta aposta i esperem que la ciutadania l’entengui i la trobi o 
consideri adequada. Moltes gràcies. Atès que és una dació de compte no hi ha 
votació. Passem al punt quart de l’Ordre del Dia. 
 

4.- DACIÓ DE COMPTE DE CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS I DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS. 
 
 - RESTAR ASSABENTATS de la formal constitució dels diversos grups polítics 
municipals amb la correlativa designació comunicada per escrit a Secretaria General 
dels Portaveus dels mateixos, tot això de conformitat amb allò que disposen l’article 
50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el vigent text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 12.3) del Reglament Orgànic 
Municipal.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: En aquest punt donem compte de la creació de 7 
Grups polítics municipals amb el corresponent portaveu que cada Grup ha designat. 
Suposo que no hi ha..., sí? Hi ha intervenció en aquest punt? Sr. Soler, té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
Òbviament no és per estar-hi en contra, sinó senzillament per a deixar constància, de 
que hi ha hagut algun tipus de sospita que els Grups que només hem obtingut un 
regidor no ens podíem constituir com a Grup polític i que per tant, ha estat una 
negociació política i m’agradaria que quedés constància i si fos així que el Secretari 
determinés què és el què diu el ROM, ja que no ha estat fruit d’una negociació política 
sinó del que diu l’article de la Llei de Bases de Règim Local i del que diu el nostre 
ROM. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, em sembla que ningú li ha qüestionat, Sr. 

Soler. Doncs en queda constància. Moltes gràcies. Passem a les mocions d’Alcaldia. 
El punt 5 de l’Ordre del Dia. 
 
MOCIONS D’ALCALDIA 
  

5.- MOCIÓ SOBRE RÈGIM DE SESSIONS DELS PLENS MUNICIPALS 
ORDINARIS I DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL. 
 
 De conformitat amb allò que preveuen l'article 98.a) 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, en relació amb l'article 38 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, 
aquesta Alcaldia sotmet a l'aprovació del Ple municipal la següent proposta: 
 
- REGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES 
 
A- Ajuntament Ple. 
 
Periodicitat: mensual 
Dia: tercer dilluns de cada mes 
Hora: 19 h.  
 
B- Junta de Govern Local. 
 
Periodicitat: setmanal 
Dia: dimarts  
Hora: 9,30 h. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: La proposta que els fem és de continuïtat i per 
tant, de l’Ajuntament en Ple reunit cada tercer dilluns de mes a les 7 de la tarda i la 
Junta de Govern Local setmanalment els dimarts a les 9:30 del matí. Si hi ha cap 
comentari els demanaria el vot favorable a aquesta proposta. Sí, Sra. Ingla, té la 
paraula. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sí, 
moltes gràcies, nosaltres evidentment res a dir respecte als horaris dels Plens, tot i 
que en algun moment sí que ens havíem plantejat la possibilitat d’estructurar-ho d’una 
altra manera per facilitar més, diguéssim, a la ciutadania l’assistir-hi, però també el 
poder entendre i poder seguir els Plens que estaríem tots d’acord que hi ha vegades 
que resulten una mica feixucs per tothom i destacar un cop més el nostre interès en 
que les audiències públiques puguin ser més llargues, crec que som molts els Grups 
que durant aquesta campanya hem coincidit amb aquesta necessitat, és un dels 
moments on els representants polítics tenim l’oportunitat d’estar cara a cara amb la 
ciutadania i de donar-los un “micro” i de poder respondre i fer-ho tot d’una forma molt 
directa, molt immediata i jo crec que això és fonamental per allò que hem dit moltes 
vegades de recuperar la confiança en els nostres representants. Per tant, nosaltres 
insistirem en que això pugui ser així. Així com també que quedi constància també en 
el web de l’Ajuntament de les relacions d’aquesta audiència pública i també animem al 
Cugat.cat, el nostre mitjà públic local, que també consideri la possibilitat d’informar 
sobre l’audiència pública. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
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(El present punt de l’Ordre del Dia queda aprovat per assentiment dels 24 
membres electius presents) 
 

6.- MOCIÓ SOBRE DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES, 
RÈGIM DE DEDICACIÓ I ECONÒMIC DELS LLOCS DE TREBALL ATRIBUÏTS AL 
PERSONAL EVENTUAL EN LA SEVA DOBLE TIPOLOGIA DE CÀRRECS DE 
CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL I DE  PERSONAL DIRECTIU 
D’ÀREES O SERVEIS COMPLEXES. 
 
 Els articles 104.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i 304.1) 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, preceptuen que el 
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel 
Ple de cada Corporació en començar el mandat. 
 
 A través de Resolució d'Alcaldia núm. 1.360/15, de data 16 de juny de 2015, ha 
estat estructurat el nou Cartipàs Municipal amb la corresponent delimitació de  les 
diverses Àrees de responsabilitats polítiques atribuïdes a Tinents d'Alcalde i Regidors-
Delegats. 
 
 En base a l'anterior, se sotmet al Ple municipal la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
 
 1r.- APROVAR, de conformitat amb l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, la creació i determinació del règim dels 
següents llocs de treball, reservats a personal eventual per a desenvolupar funcions 
atribuïdes a càrrecs de confiança o d’assessorament especial i personal directiu per 
àrees o serveis complexos, en els termes previstos pel Decret Autonòmic 214/1990, 
de 30 de juliol, amb el règim de dedicació i retribucions que es relacionen (*): 
 
(*) Revisió salarial anual segons pacte condicions treball personal Ajuntament per 
assimilació a règim estatutari funcionaris carrera ex article 305.1) Llei municipal 
Catalunya. 
 
A)  Càrrecs de confiança o d’assessorament especial 
 
Àmbit d’Alcaldia-Presidència i altres 
 
Denominació lloc       Règim dedicació    Règim retributiu (**) 
 
Cap de Gabinet d’Alcaldia   Exclusiva 75.593,42 €  
Cap de Protocol           “  48.000,00 € 
Cap de Secretaria d’Alcaldia          “  45.961,16 € 
Cap de Premsa i Comunicació         “  61.000,00 € 
 
(**) Brut anual 
 
Àmbit grups polítics municipals 
 
Denominació lloc     Règim dedicació   Règim retributiu (**) 
 
Secretaria grup municipal CiU    Jornada completa 26.440,12 € 
Secretaria grup municipal CiU  “  26.440,12 € 
Secretaria grup municipal CUP “  26.440,12 € 
Secretaria grup municipal C’s  “  26.440,12 € 
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Secretaria grup municipal ERC-MES “  26.440,12 € 
Secretaria grup municipal ICV-EUiA “  26.440,12 €   
Secretaria grup municipal PSC “  26.440,12 € 
Secretaria grup municipal PP  “  26.440,12 € 
  
(**) Brut anual 
 
B) Personal Directiu d’Àmbits Municipals de Gestió 
 
Denominació lloc   Règim dedicació Règim retributiu (**) 
 
Gerent/a  ...............................................        Exclusiva  83.277,04 € 
Director/a d’Àmbit de Gestió de 
Qualitat Urbana (1) ................ ...............             “  70.000,00 €  
Director/a d’Àmbit de Gestió de 
Cultura, Coneixement i Promoció de la 
Ciutat  (1) .......................... ..................     “  70.000,00 € 
Director/a d’Àmbit de Gestió  
d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge (1) ....     “  70.000,00 € 
Director/a d’Àmbit de Gestió d’Hisenda, 
Ocupació i Recursos Humans (1) ..........     “  70.000,00 € 
Director/a d’Àmbit de Gestió de 
Benestar i Ciutadania (1) ......................     “  70.000,00 € 
Sots Director/a d’Innovació ..... ................     “  61.000.00 € 
Sots Director/a de Districtes .....................     “   61.000,00 € 
Director/a OAMCC .................................     “  65.942,02 € 
 
(1) Amb dependència funcional i orgànica de Gerència 
 
(**) Brut anual 
 
 2n.- ATRIBUIR per via de nomenament acumulatiu, la Gerència de l’Institut de 
Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) a la 
mateixa persona que proveeixi el lloc directiu de Gerent de l’Ajuntament, tot això de 
conformitat amb l’art. 22.2) dels Estatuts de l’IGEPESI; DEIXAR CONSTÀNCIA que la 
present acumulació de funcions s’efectua sense meritament de retribució econòmica 
addicional.  
 
 3r.- ASSUMIR COMPROMÍS d'incorporar en la part que pugui esdevenir 
necessària les dotacions econòmiques complementàries en el Pressupost Municipal 
General a través d'expedient de modificació de crèdit en els termes previstos a l'article 
177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Com els comentava anteriorment, la nostra 
organització parteix d’un sistema gerencial, i per tant, aquest sistema gerencial es 
dota de la figura de la Gerència més una figura directiva. Un dels principis que 
nosaltres hem mirat d’aplicar al llarg d’aquests anys és que aquests directius/ves 
públiques fossin en primer lloc de dins la casa, per tant, un dels objectius és que 
aquest personal eventual sigui en primer lloc personal de dins la casa. En el cas que a 
dins la casa no trobem els perfils oportuns o més adients el que es fa precisament és 
buscar-los a fora a través d’un procés de selecció. Per tant, la proposta que nosaltres 
els faríem avui és una proposta, d’una banda, de contenció i reducció d’aquest 
personal eventual. Recordin que la Llei de racionalització de l’Administració Local dóna 
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com a màxim 25 càrrecs eventuals en aquest Consistori, d’aquests 25 càrrecs 
eventuals n’hi ha 8 que corresponen a les Secretaries dels Grups municipals, i la resta 
podrien ser nomenats a proposta de l’Alcaldia i sempre que s’hagin aprovat per aquest 
plenari. La nostra idea, evidentment, no és esgotar aquests 25 i bàsicament aquí el 
que els proposaria és que dins el què és l’Àrea d’Alcaldia, les 3 persones que es 
proposa ser nomenades com a Cap de Gabinet d’Alcaldia, Cap de Protocol, Cap de 
Secretaria d’Alcaldia, són totes personal intern de la casa. El Cap de Premsa i 
Comunicació es configura en una sola Direcció la premsa i la comunicació, la qual 
cosa el que fem és sumar dues direccions que abans estaven separades a través 
d’una persona, en aquest cas es proposa una persona externa i pel que fa al que són 
les Direccions, com saben, hem proposat 5 Direccions i 2 Sotsdireccions a les àrees 
més complexes. Per tant, la Gerència; 5 Direccions: 1 Direcció d’Àmbit de Gestió de 
Qualitat Urbana, 1 Direcció d’Àmbit de Gestió de Cultura, Coneixement i Promoció de 
la Ciutat, 1 Direcció d’Àmbit de Gestió d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, 1 Direcció 
d’Àmbit de Gestió d’Hisenda, Ocupació i Recursos Humans i 1 Direcció d’Àmbit de 
Gestió de Benestar i Ciutadania; 2 Sotsdireccions: 1 Sotsdirecció d’Innovació i 1 
Sotsdirecció de Districtes, i evidentment el Director del Teatre Auditori. Aquesta és la 
proposta que els fem, que com saben, suposa un estalvi important respecte la 
proposta anterior i per tant, una proposta de congelació de sous, de retribucions i una 
proposta de reducció dels càrrecs de confiança.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Sí 
home, és obvi que tal com ho explicava la Sra. Alcaldessa hi ha una rebaixa d’algunes 
de les direccions. Sembla a primera vista que hi ha un aprimament d’aquest cost, allò 
que els demanàvem nosaltres també d’aprimar aquest cost polític. Hi ha alguns 
augments de retribucions que no entenem i tampoc no ve al cas, però podria ser el 
Cap de Premsa i Comunicació que rep una retribució superior a l’anterior mandat. Hi 
ha Directors d’Àmbit, hi ha una figura nova que és la Sotsdirecció d’Àmbit que és 
equiparable econòmicament al que eren abans els Directors de Serveis. Però tot i així, 
com ha dit vostè, hi ha una rebaixa respecte al personal contractat i respecte a l’estalvi 
acumulat del que seria aquest nou organigrama direccional. Tot i així tampoc no ens 
diu res que les persones formin part de la casa, perquè aquestes persones també 
tindrien una altra retribució inferior en el seu lloc de treball de la casa, per tant, tampoc 
no és que sigui cap excusa que siguin de la casa. I el que sí que a nosaltres ens 
agradaria és seguir inspeccionant, perquè anem millorant mica en mica, segurament 
el proper mandat encara podrem aprimar molt més algunes de les àrees que nosaltres 
creiem que, és aquesta paraula que es diu, que estan sobredimensionades. Tot i així, 
nosaltres li avancem la nostra abstenció en aquest punt, ja que hem vist que hi ha un 
determinat esforç i a més hi ha un estalvi econòmic. 
 

. REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Bé, en principi diria les coses negatives que veiem en aquest punt i és perquè 
evidentment l’estructura que està presentada no respon al nostre model. Vàrem dir 
també en el seu moment que nosaltres apostàvem quant als Secretaris dels Grups 
municipals que n’hi hagués un per cadascun. Això tampoc finalment ha arribat a ser 
així. Hi ha una reducció que considerem que gairebé bordeja l’11% en la despesa dels 
càrrecs i que aquesta reducció és inferior, diríem, al que nosaltres voldríem. Tampoc 
trobem molt raonable que cada àmbit tingui un Director/a amb dedicació exclusiva 
quan pensem que la direcció política la porta el propi regidor i la part, diríem, de la 
quotidianitat la porten els tècnics. També fer constar que hi ha només dos regidors 
que tenen dedicació parcial quan tots els demés la tenen exclusiva. No obstant això, 
nosaltres reconeixem l’estalvi donat per l’eliminació del Coordinador d’Entitats 
Esportives, que lògicament ha passat a ser regidor. No hem sabut trobar en el 2011 la 
remuneració que tenia el Cap de Comunicació, però assumim que l’adjudicació 
d’aquest càrrec al Cap de Premsa no suma més del que sumaven els dos individuals, 
ho assumim així. D’acord? Per tant, també estem d’acord en la reducció d’eventuals i 
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estem d’acord també en que la meitat d’ells siguin de la casa, aquesta era una de les 
nostres peticions. I també estem d’acord que en aquests moments disposem almenys 
d’alguns dels currículums de les persones que hi són. Per tant, valorant aquests 
aspectes en contra i els a favor, nosaltres farem una abstenció en aquest punt, 
entenent, evidentment, que no és un xec en blanc, sinó que és un punt de partida per 
continuar introduint coses que considerem oportunes.  
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: Sí, 
nosaltres en aquest punt també ens abstindrem i una mica seguint aquesta línia 
celebrar que hagi augmentat el percentatge de gent de la casa en ocupar aquests 
càrrecs. Nosaltres també manifestem la nostra preferència respecte que aquest 
percentatge anés augmentant cada vegada més i, per tant, això entenc que significa 
treballar amb aquesta previsió a mig o llarg termini si ens plantegéssim d’aquí a un 
temps, jo crec que aquest hauria de ser un compromís que hauríem de fer tots, 
perquè és la millor manera del que seria entendre que és acostar la promoció de la 
gent de la casa i també per part de la ciutadania s’entendria molt millor. Celebrem 
també que se’ns hagin facilitat els currículums de les persones que ocuparan aquests 
càrrecs, no tant és un tema de fiscalització sinó d’acreditació i, per tant, aquí jo crec 
que fins i tot ells mateixos han d’estar contents de saber que aquestes són les aptituds 
i les característiques per les quals se’ls ha contractat i també l’única cosa que 
nosaltres volíem insistir en que els Secretaris dels Grups municipals haguéssim 
preferit que fossin un per Grup municipal, en el seu dia ja ho vàrem dir, per tant, 
equilibrant una cosa i l’altra és per això que ens abstindrem. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Buenas. 
Nosotros no vamos a repetir el tema de la duplicidad de la gerencia, del sistema 
gerencial y el sistema político. Yo no veo realmente las reducciones de costes, porque 
estoy viendo aquí proporcionalmente ustedes han reducido en el equipo de Gobierno 
un 5,25%, el tema de dinero y sin embargo es un 20% la que han perdido, han perdido 
4 concejales. Entonces, no entiendo que sea proporcional esta reducción de dinero. 
Entiendo también que este esfuerzo que ustedes han hecho no se debe a la voluntad 
de Convergencia sino básicamente a la Ley de Racionalización que les obliga a ello. 
Aun así se han mantenido en los topes salariales posibles. Creo recordar también que 
ustedes tienen 8 personas que trabajan a tiempo completo, cuando lo máximo que 
podían tener es 9. O sea, que tampoco es que se hayan extralimitado en este sentido. 
En cuanto a los currículos, no hemos recibido todos, hemos estado revisando también 
en empresas del Sector Privado, pues Michael Page, Ramstad, Page Personnel, 
entonces la verdad es que entendemos que hemos calculado que ustedes están 
sobrevalorando los puestos de trabajo entre un 30 y un 60% de salario sobre el 
sistema público que hay actualmente, el sistema privado, perdón, que hay en el 
mercado. Por tanto, si quieren yo les facilito la documentación para que le echen un 
vistazo. Por tanto, nosotros votaremos en contra.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Bé, 
pel que fa al tema dels costos de l’aprimament és cert que no ha sigut un aprimament 
proporcional, sinó que hi ha hagut una pèrdua de representació, per tant, aquest 
aprimament diguéssim que era lògic. Com sempre, no compartim el model pel que fa 
a la doble estructura gerencial i política, en tant que ja existeixen els càrrecs polítics 
que tenen la dedicació exclusiva i per tant, aquesta doble estructura mai combregarà 
amb el nostre model. Tot i així, en alguns dels elements que vostès apuntaven, pel 
que fa a l’aprimament d’algunes figures, a nosaltres ens suscita la reflexió si aquestes 
figures ara s’han pogut retallar ens suscita la reflexió lògica de que fa 4 anys potser no 
eren del tot necessàries o completament innecessàries amb alguns dels càrrecs que 
fa 4 anys existien i enguany no existeixen dins el Cartipàs. Pel que fa als Secretaris 
per Grup, doncs també una reflexió: fa 4 anys des de Convergència al·legaven el 
poder tenir 2 secretaris per poder fer front al fet de tenir 15 regidors i enguany que són 
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11 continuen amb els 2 assessors. La nostra proposta era que hi hagués un assessor 
per Grup, per tant, en aquest sentit tampoc no estem satisfets i finalment pel que fa al 
temps i les formes del coneixement, de les competències de les persones que 
proposen per aquests càrrecs de bastanta responsabilitat dins de l’estructura 
municipal, ens hagués agradat que haguessin complert temps i formes, nosaltres hem 
rebut tard i no tots els currículums de les persones proposades i, per tant, no podem 
sinó votar en contra d’aquesta assignació, evidentment no és res personal ni en contra 
de les persones en concret que es proposen, sinó pel coneixement que pensem i per 
un exercici de transparència que havíem de conèixer l’oposició, quines competències 
tenien aquestes persones que opositaven a aquest lloc. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, nosaltres en tot cas per aclarir, efectivament li 
confirmo el Cap de Premsa cobrava 48.000 euros, el Cap de Comunicació 61.000 i en 
aquest moment s’assumeixen les dues funcions i queda en un únic sou que no 
supera, evidentment, la suma de tots dos. Per tant, hi haurà Cap de Premsa i 
Comunicació. Nosaltres hem fet un esforç, és a dir, jo el que no puc acceptar és que 
diguin que aquestes funcions o aquests càrrecs no desenvolupaven funcions 
necessàries en l’anterior mandat, no és cert. Sí que eren necessàries, però hem fet un 
esforç perquè entenem que vostès també ens el van demanar i, per tant, també 
entenem quina és la situació que tenim en aquest moment. Això voldrà dir tensionar 
en algunes àrees també les estructures dels Caps de Servei, però ens veiem amb 
capacitat per a poder-ho fer. D’altra banda, nosaltres el que intentem és garantir el 
mèrit i capacitat de les persones que assumiran aquestes tasques de Direcció, i si 
aquest mèrit i capacitat el poden donar persones de dins de l’estructura, de dins de 
l’organització, doncs millor que millor. Ara bé, hem de tenir en compte que deixem 
buits llocs de Cap de Servei o de Cap de Secció, que potser ens haurem de plantejar 
de cobrir per no deixar l’estructura descoberta. I per altra banda, jo voldria en aquest 
cas agrair el fet de les abstencions perquè entenc que es veu l’esforç que s’ha volgut 
fer des de l’equip de Govern, però també comentar que la Llei de Racionalització el 
que ens diu a nivell de regidors és que podem tenir fins a 15 dedicacions exclusives. 
Llavors, miri’s bé la Llei, que ho diu així, la Llei de Racionalització d’Administració 
Local diu que seria possible tenir fins a 15 dedicacions exclusives, cosa que 
evidentment no hem fet ni pretenem. Per tant, la llei ens deixa uns marges que 
nosaltres no esgotem en cap cas. Per tant, amb això també hem de ser seriosos. Per 
tant, els sembla que passem a la votació d’aquesta moció? Sr. Ciprián, digui. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Por 
alusiones. Hombre, es difícil que ustedes cojan 15 cuando son 11. Entonces, a no ser 
que vayan a coger a alguien de nosotros y le hagan Teniente de Alcalde dudo mucho 
que puedan llegar a los 15.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Ciprián, podríem arribar a 11 i no ho fem. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Creo que 
tienen duplicidades también algunos de los concejales. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: No, no, no. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Vale, 
entonces me equivoco. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Només 
per un concepte. No cal que siguin tots de l’equip de Govern, els de l’oposició també 
poden tenir dedicació exclusiva si s’hagués arribat a un acord, ho dic perquè som 25. 
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. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, senyors, senyores, els sembla si passem a la 
votació? 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      10 (CiU) 
Vots en contra:    7 (CUP i C’s) 
Abstencions:       7 (ERC, ICV-EUiA, PSC i PP) 
 
 7.- MOCIÓ SOBRE APROVACIÓ REGLAMENTÀRIA DE QUADRE 
ECONÒMIC DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS A MEMBRES DEL 
CONSISTORI I GRUPS MUNICIPALS I DETERMINACIÓ A EFECTES ECONÒMICS 
DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ A LES ÀREES DE RESPONSABILITAT POLÍTICA. 
 
 De conformitat amb allò que determinen els articles 73.3) i 75 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en matèria de retribucions per 
l’exercici del càrrec de Regidor amb dedicació parcial o exclusiva, assignació de 
dotació econòmica als grups polítics municipals, percepció d’assistències per 
concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats i indemnitzacions 
compensatòries de les despeses derivades de l'exercici del càrrec, es sotmet al Ple la 
següent: 
 

PROPOSTA D'ACORDS 
 
 1r.- APROVAR, a l'empara d'allò que estableixen els articles 73.3) i 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 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, i article 32, apartats 8 a 10, del vigent Reglament Orgànic 
Municipal, la determinació del quadre de percepcions econòmiques dels Regidors pels 
conceptes de retribució en règim de dedicació exclusiva o parcial, assistències per 
concurrència efectiva a sessions i indemnitzacions per les despeses derivades de 
l’exercici del càrrec segons les normes d’aplicació general en les administracions 
públiques:  
 
QUADRE DE PERCEPCIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES DEL 
CONSISTORI: 
 
A) Alcaldia-Presidència: 
 
En règim de dedicació exclusiva: 75.000,00 € ( brut anual) 
 
B) Tinències d’Alcaldia: 
 
En règim de dedicació exclusiva: 60.744,32 € ( brut anual) 
En règim de dedicació parcial: 52.777,00 € (brut anual) 
 
C) Regidories delegades: 
 
C.1) En règim de dedicació exclusiva: 47.529,00 € (brut anual) 
C.2) En règim de dedicació parcial: 28.430,47 € (brut anual) 
C.3) En règim de dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions: 59.795,19 € 
(brut anual)  
 
D) Regidors oposició: 
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Establir que les dietes per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de 
la Corporació corresponen a tots els regidors/es, excepte als que desenvolupin el seu 
càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. Les dietes es percebran per 
assistència a cada sessió dels òrgans que s’assenyalen a continuació: 
 
a) Assistència a Plens: 500 € 
b) Assistència a Plens extraordinaris: 540€ 
c) Assistència a Comissions informatives: 470 € 
d) Assistència a la Comissió Informativa especial de Comptes: 300 € 
e) Assistència a Junta de Portaveus: 350 € 
 
El nombre màxim d’assistències a les comissions informatives que es poden percebre 
es fixa en 2. 
 
A aquest efecte la secretària dels òrgans anteriors trametrà a la Intervenció municipal i 
a la secció de nòmines la relació certificada dels membres assistents a cada sessió. 
 
E) Grups polítics municipals 
 
E.1) Component fix idèntic per tots els grups: 9.000 €/any. 
E.2) Component variable: 6.000 €/any/Regidor. 
 
 2n.- DETERMINAR, amb caràcter genèric pel càrrec d'Alcaldia-Presidència, en 
concepte de retribució en règim de dedicació exclusiva, l'import de 75.000 € (brut 
anual), i quina efectivitat operaria de modus automàtic en el moment que el titular del 
càrrec el passés a desenvolupar en el susdit règim i termes previstos a l'article 75.1) 
de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora del Règim Local. 
 
 3r.- APROVAR les percepcions i assignacions de referència, en tot cas, amb 
efectes des del dia 12.06.15 pel que fa a l’Alcaldia-Presidència i respecte a les 
Tinències d’Alcaldia i Regidories Delegades amb efectes de data 16.06.15 
corresponent al Decret d’Alcaldia núm. 1.360/15 d’estructuració del cartipàs municipal. 
 
 4t.- ASSUMIR COMPROMÍS d’incorporar les dotacions econòmiques 
complementàries en els termes i quantia que pugui esdevenir necessari en el 
Pressupost Municipal General a través d’expedient de modificació de crèdit segons 
allò que preveu l’article 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LES ÀREES DE 
RESPONSABILITAT POLÍTICA 
 
 - APROVAR, a efectes econòmics, el règim de dedicació per a les següents 
Àrees de responsabilitat política: 
 
A) Tinències d’Alcaldia: 
 
Àrees en règim de dedicació exclusiva:  
 
- Àrea de Presidència i Serveis Urbans 
- Àrea de Cultura, Coneixement i Promoció de la Ciutat 
- Àrea d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge 
- Àrea d’Economia, Empresa, Ocupació i Recursos Humans 
- Àrea de Benestar i Ciutadania 
 
B) Regidories delegades: 
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B.1) En règim de dedicació exclusiva: 
 
- Regidoria Delegada d’Educació, Universitat i Família 
- Regidoria Delegada d’Esports i Joventut 
 
B.2) En règim de dedicació parcial: 
 
- Regidoria Delegada de Medi Ambient  
- Regidoria Delegada de Comerç 
 
B.3) En règim de dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions: 
 
- Regidoria Delegada de Comunicació, Informació, Innovació i Govern Obert 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Bé, en aquest punt aprovem els emoluments que 
percebrem tots els regidors i regidores i l’Alcaldia, que estem aquí representats. Com 
saben, aquests emoluments també venen fixats amb uns topalls per part de la Llei de 
Racionalització de l’Administració Local i per això adaptem aquests emoluments a 
aquesta legislació. Així doncs, es fixa un règim de dedicació exclusiva per l’Alcaldia, 
que és de 75.000 euros/bruts anuals i en conseqüència totes les retribucions de les 
Tinències d’Alcaldia, les regidories delegades i les dietes dels regidors de l’oposició. 
També es fixa pels Grups polítics municipals quines són les assignacions 
econòmiques d’aquests Grups polítics, tenint en compte també el què fixa la Llei de 
Racionalització de l’Administració Local. Fixin-se, com saben, que s’ha prioritzat la 
congelació i per tant, que no anéssim a augmentar la despesa, sinó a reduir-la en 
relació a les dedicacions o a l’aprovació que teníem amb anterioritat. Per tant, aquest 
és un punt que posem també sobre la taula per poder discutir, si s’escau, en aquest 
plenari. 
 

. REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
Este punto, me referiré concretamente a las Comisiones Informativas, a la distribución 
de las diferentes áreas en Comisiones Informativas que se ha establecido, puesto que 
antes eran 6, ahora pasarán a ser 8, y para los Grupos municipales compuestos por 
una sola persona, como es el caso del Partido Popular y del PSC, va a ser una 
dificultad poder asistir a las 8 Comisiones Informativas, puesto que tenemos otras 
ocupaciones de forma personal que harán difícil que podamos asistir, a menos que se 
estipule que las Comisiones Informativas se han de hacer en 2 días o en 3 días y 
juntarlas todas mucho, pues no va a ser fácil. Y eso, creemos que responde a alguna 
petición de algún otro Grupo que ha formulado por su interés personal de que haya 
más Comisiones Informativas, cuando en realidad no es necesario, o sea, con las 
Comisiones Informativas que teníamos era perfectamente posible abarcar todas las 
materias que tiene el Ayuntamiento. Entonces, por eso va a ser una dificultad y 
responde, únicamente entendemos, a que algún Grupo municipal quiere dar funciones 
a todos sus concejales, por un tema estrictamente de emolumentos, por una cuestión 
puramente económica, y creemos que no es de recibo pues tomar este camino y 
después, por otra parte, estar criticando lo que cobran o dejan de cobrar los cargos 
directivos.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Bon 
dia de nou. És evident que hi ha hagut una congelació de la situació anterior, respecte 
a l’anterior mandat. Podríem estar parlant també de la dedicació parcial d’alguns dels 
regidors de l’equip de Govern, podríem parlar de les retribucions també de l’oposició, 
creiem que estem avançant bé, el què passa és que no creiem que s’hagi explotat 
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correctament el què seria la retribució dels Grups, sobretot de l’oposició. Jo crec que 
ens hi estem acostant, estem fent algun tipus d’esforç, com a mínim normalitzar les 
percepcions a través de les dietes que rebien els diferents Grups municipals, bé, els 
regidors de l’oposició. El nostre Grup lamenta la manca de sensibilitat tant per part de 
l’equip de Govern, com per part d’altres Grups d’aquest Consistori, la manca de 
sensibilitat i de solidaritat del treball dels Grups que som petits, més petits en nombre, 
no en tradició i li hem de reconèixer Sra. Alcaldessa, que vostè ha guanyat, vostè ha 
aconseguit trencar una suposada acció unitària que havíem de fer, almenys des d’un 
inici com es va dir en la presa de possessió, unitat d’acció sobretot per part de partits 
de l’Esquerra, ha estat hàbil, li he de reconèixer, la negociació “tête a tête” amb els 
diferents Grups municipals, ha trencat aquesta unitat d’acció i aquesta voluntat d’anar 
tots a una per intentar assolir-ho, ara que podíem fer-ho, no ho hem fet. I en aquesta 
negociació el nostre Grup sempre ha posat per davant aspectes programàtics, 
aspectes per millorar la ciutat i aspectes per tirar endavant una organització i hem 
deixat de banda el que serien les retribucions pecuniàries, ho hem dit, i hem dit que no 
ens importava el tema de les dietes dels regidors de l’oposició. No obstant no ha estat 
així..., ho entenem que no ha estat així per part d’altres Grups de l’oposició i ens ha 
donat la percepció, parlant amb ells, i parlant amb tots plegats, d’un “què hi ha de lo 
meu” o de “quin serà el plat de llenties que m’he de menjar” i això ens ha condicionat 
el que serà el punt núm. 8, que és la creació de més Comissions Informatives per tal 
d’arribar al mínim de compensació pecuniària de dietes, i això és lamentable, és 
lamentable perquè dificultarà el treball dels Grups més petits d’aquest Consistori, no 
tan sols del Partit Popular ni del nostre, sinó també d’Iniciativa, que haurà d’assistir a 
més Comissions Informatives per tal de poder assolir el que nosaltres entenem què 
són les Comissions Informatives, que és la informació necessària per fer la nostra 
feina en aquest Consistori. No es tracta d’anar a fitxar com si estiguéssim en una 
empresa i anar a tantes reunions per rebre tants diners, sinó que es tracta d’anar a 
aquestes reunions per rebre la informació i fer el que ens han dit que féssim els 
ciutadans que era la nostra feina aquí en aquest Consistori, presentar les nostres 
propostes. Els Socialistes, en aquest aspecte estem tranquils, hem portat el nostre 
programa per endavant, alguns punts, per cert, encara no ens ha dit res, Sra. 
Alcaldessa, d’aquells punts que vàrem posar sobre la taula, per tant, estem en aquest 
Ple, i nosaltres sabíem que se’ns podia dir “esteu comparant naps amb cols” però 
aquesta era la nostra oferta, l’oferta dels altres Grups no la compartim. Per això el 
nostre Grup votarà en contra, en contra d’aquestes retribucions, i en contra del 
sistema i esperem que dintre de 4 anys, quan tornem a organitzar aquest Ajuntament, 
d’una vegada per totes puguem fer les coses de manera racional i no mirem només 
l’interès econòmic propi o de partits, sinó l’interès de la ciutat. 
 

. REGIDOR SR. RAMON GUTIERREZ, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: 
Bé, nosaltres pel que fa al punt de retribucions creiem que cal fer una proposta en tots 
els aspectes i sempre cal fer una proposta equilibrada i coherent. Creiem que 
evidentment per fer política cal unes dedicacions justes i dignes, però evidentment no 
som partidaris d’acceptar propostes que condueixin a una hiperprofessionalització dels 
regidors i regidores. En aquest cas, veiem un excés de dedicacions exclusives i que 
per tant es va una mica en aquesta línia. Nosaltres volem recordar, tot i que ja també 
se’ns ha deixat clar -però estarem amatents a això- que cal que cap regidor amb 
dedicació exclusiva sigui retribuït amb cap dieta o indemnització per assistència als 
òrgans d’aquest estil, i sobretot quan hi ha casos de duplicitat. Demanem que les 
retribucions en general siguin ajustades sempre a l’entorn més immediat, i això vol dir 
a la realitat de l’Ajuntament i a la realitat dels treballadors i treballadores del Consistori. 
És per això que la nostra proposta inicial i que evidentment no se’ns va acceptar, era 
situar el salari màxim a una forquilla d’1 a 3 o d’1 a 3,5 com a màxim. Nosaltres 
creiem que aquesta és la proposta raonable, és la proposta que portem en el nostre 
Codi Ètic, i que per tant, s’entén en com creiem que s’ha de generar la política, però 
bé, és una proposta que evidentment l’equip de Govern no ha acceptat. Nosaltres 
comparant l’organigrama i les retribucions amb l’anterior mandat de forma conjunta 
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però també de forma individual per cada retribució, considerem que no hi ha una 
reducció real o una reducció final de tot plegat. Creiem que pel que fa a les 
retribucions i concretament a les retribucions de l’equip de Govern, estem parlant 
d’uns sous, que pel tamany del municipi i pel tamany del Govern concretament, doncs 
són uns sous excessius. En aquestes dues últimes setmanes nosaltres hem plantejat 
diferents suggeriments, hem plantejat diferents propostes pel que fa als diferents 
punts, en aquest punt concretament les nostres propostes no van quallar, en altres, 
propostes com el tema que hem comentat abans dels currículums i dels càrrecs de 
confiança, sí que se’ns han acceptat, tot i que ho hem rebut molt tard i per tant creiem 
que aquesta transparència “justeta” no arriba com hauria de ser i és per això que en 
aquest punt finalment decidirem per votar en contra. 
 

. REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 
Seguint una mica amb aquest discurs de la necessitat de dignificar les retribucions, en 
general, de la gent que treballa i fent evident que per desgràcia això no passa a tot 
arreu, i en aquests moments, precisament, passa molt poc en molts àmbits i 
lamentant-ho, però en qualsevol cas ens trobem on ens trobem. Jo voldria centrar-me, 
bàsicament, en fer esment a la diferència en la relació de les dedicacions exclusives i 
de les dedicacions parcials. Aquest ha estat un dubte que nosaltres hem preguntat i 
certament la resposta no ens ha satisfet i no ens ha satisfet perquè des del punt de 
vista legal no és ben bé així, i a més, entenent que això dificulta molt que s’entengui 
per part de la ciutadania. Vull insistir un cop més que hi ha una sèrie de qüestions que 
cal que els ciutadans, quan ho vegin, ho entenguin de forma immediata i si no som 
capaços d’entendre-ho nosaltres, que per entendre’ns, pretenem dedicar-nos a això, 
almenys alguns, doncs és molt difícil que ho pugui fer la ciutadania. Diu la Llei de 
règim local en matèria de retribucions que aquells membres, els membres amb 
dedicació parcial, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les 
funcions que els corresponen. És evident que hi ha una sèrie de membres d’aquest 
Govern que per tant compatibilitzaran la feina, la tasca de Govern, amb altres feines i 
per això tindran una dedicació parcial. Doncs fins aquí no hi ha res a dir. Per tant, això 
vol dir que n’hi ha d’altres que ho faran de forma exclusiva, per tant, quan algú es 
dedica de forma exclusiva a fer una feina doncs té una retribució i és la retribució que 
té i que s’ha fixat. Fins aquí d’acord. Però entenem que aquells que ho fan de forma 
parcial i per tant, no ho fan de forma exclusiva perquè ho compatibilitzen amb una 
altra cosa, haurien d’entendre quina és la dedicació efectiva a què es dedica, perquè 
com que no és exclusiva i és parcial, volem saber el percentatge. I això insisteixo, ho 
estableix la llei, i això és fonamental pel tema de comprendre, és a dir, no entrarem en 
el detall de si volem, malgrat les apreciacions que s’han fet i compartim i jo he fet 
també al començament de parlar del còmput, del perquè, de la quantitat que sí que és 
percep, però sí el percentatge. I això és fonamental simplement perquè exclusiva i 
parcial volen dir coses diferents. Nosaltres vàrem demanar aquesta informació i no 
se’ns va donar de forma completa. Estic convençuda que no es va donar prou bé. En 
qualsevol cas, nosaltres ara, evidentment això ja s’ha decidit així, però sí que ens 
agradaria que evidentment i ho exigirem d’aquesta manera, que durant aquests 4 anys 
de mandat si hagués algun canvi de model amb alguna de les persones que ara s’hi 
dedica de forma exclusiva i passés a ser de forma parcial, exigiríem que es 
reconegués aquesta parcialitat, jo crec que és un tema de sentit comú, a banda de 
que ho diu la llei, que està molt bé perquè ho diu la llei i ho hem de complir, però 
insisteixo, hi ha coses que són d’estètica, hi ha coses que són importants que 
expliquem a la ciutadania, perquè sinó no ens entendrem mai. Nosaltres en aquest 
punt, precisament per aquest detall, que no ens ha agradat, que no se’ns ha donat la 
informació suficient, ens abstindrem. 
 

. REGIDOR SR. ALDO CIPRIÁN, DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s: Bueno, 
nosotros no repetiremos lo que hemos añadido anteriormente. La dualidad del 
Gobierno entre un sistema gerencial, por cierto, añadiremos que un sistema gerencial 
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suele haber objetivos, suele haber un variable también sobre el objetivo. No tenemos 
ninguna información de este objetivo, ni de ningún variable que se adjudique a este 
sistema gerencial. Entendemos que los salarios, repetimos, están fuera de mercado, 
están completamente exagerados, son indecentes, y por este motivo nosotros no 
vamos a apoyar esta moción. No es el sistema que nosotros queremos y tampoco 
vemos que haya, mirando los números, una reducción considerable. Repito, ha habido 
un decremento de un 20% en el personal de Convergencia, del equipo de Gobierno, y 
sin embargo ha habido sólo un 5,25% de ahorro para el Ayuntamiento. Por tanto, 
votaremos en contra.  
 

. REGIDORA SRA. NÚRIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: Bé, 
per una banda, nosaltres entenem que tothom ha de tenir un sou digne, es dediqui al 
que es dediqui, segurament després els llindars de dignitat són els que estarien sobre 
la taula pel debat. Nosaltres entenem que per dedicar-se a la política cal que es pagui 
el cost d’oportunitat i evitar que es generi un filtre de classe, per tant, que tothom sigui 
quina sigui la seva condició social pugui dedicar-se a la política, ara bé, entenem que 
els sous, sobretot de l’equip de Govern, i també ho hem comentat, dels càrrecs 
eventuals, estan extremadament, exageradament allunyats de la realitat del nostre 
país, de la majoria social del nostre país. Nosaltres en aquest sentit vàrem proposar 
una rebaixa, incloses les dietes que percebien els regidors de l’oposició, una rebaixa 
del sou d’entre l’1% i el 10%, una rebaixa lineal, en línia, valgui la redundància, del que 
vàrem proposar fa 4 anys. Va ser una proposta que va caure, diguéssim, en “saco 
roto” que diuen en castellà. Per tant, nosaltres en aquest punt i també englobant el 
que percep cada Grup municipal, que també havíem comentat en diverses ocasions, 
que per a nosaltres és clarament excessiu i ajuda a perpetuar els dominis i les bosses 
de diners que gestiona cada Grup municipal, nosaltres votarem en contra. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Només per quatre comentaris: de fet aquest 
model gerencial no és exclusiu de Sant Cugat. Si nosaltres fem una comparativa amb 
els diversos ajuntaments, entre d’altres, l’Ajuntament de Barcelona, doncs ens trobem 
precisament aquest model gerencial i, de fet, a Barcelona s’acaba de nomenar un 
Gerent que respon precisament a un model en el que cal primer l’eficàcia i l’eficiència 
dels serveis municipals. Efectivament, l’Ajuntament de Sant Cugat, funciona amb un 
sistema de PACTE, PACTE d’alineació estratègica, en el que es fixen els objectius i 
per tant, tots els directius tenen objectius, però és veritat que en el què és 
l’Administració Pública, no se’ns permet encara aquests variables per compliment 
d’aquests objectius, tot i que sí, dins del nostre sistema, es fa una valoració dels 
objectius assolits i per tant hi ha una part, diguéssim, de variable, de tot el personal i, 
per tant, mirem d’incorporar aquests sistemes d’incentivar de quina manera una 
persona dins l’estructura de personal de la casa pot millorar i estar a la banda alta de 
compliment dels objectius. Per tant, sempre funcionem amb objectius, aquests 
objectius es fixen a començament de mandat, nosaltres en aquests 4 anys hem 
funcionat amb el PACTE d’alineació estratègica, on hem fixat els objectius i els 
programes, i, per tant, properament, de cara al mes de setembre, nosaltres els 
plantejarem quins són els nostres objectius de mandat, mirarem també de justificar-los 
i, per tant, l’equip directiu funcionarà en l’assoliment d’aquests objectius del PACTE 
d’alineació estratègica. Aquest PACTE d’alineació estratègica, vostès el tenen penjat 
en la web de Govern Obert i allà vostès poden comprovar quin és el nivell i grau de 
compliment i també el nivell d’execució, perquè va associat a un Pressupost, i per tant, 
allà poden trobar precisament quin ha estat el nivell de compliment dels diferents 
objectius que es van fixar l’any 2011, en aquest cas, l’equip de Govern sortint. L’equip 
de Govern entrant una vegada més fixarà de nou uns objectius que hauran de ser duts 
a terme. Comentar que nosaltres també hem fet la comparativa en relació a les 
retribucions i emoluments de diversos ajuntaments a Catalunya, i no considerem que 
els emoluments que es reben en aquest Consistori difereixin ni estiguin 
sobredimensionats, i per tant, també cal que aquests emoluments responguin a la 
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capacitat, a la dedicació, però també a l’alta responsabilitat que s’assumeix des d’una 
regidoria, perquè no oblidem que s’assumeix una alta responsabilitat també a nivell de 
responsabilitat civil i de responsabilitat penal, i això també ho hem de tenir en compte. 
Per tant, nosaltres també defensem sous dignes, no creiem que aquests sous estiguin 
allunyats per res de la mitjana que tenim a nivell català i per tant, creiem que tant a 
l’oposició però també al Govern cal unes retribucions que siguin adequades a la 
responsabilitat que s’assumeix per exercir aquesta tasca. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      10 (CiU) 
Vots en contra:  10 (CUP, C’s, ICV-EUiA i PSC) 
Abstencions:       4 (ERC i PP) 
 
(Es fa constar que havent-se produït empat en la primera votació, l’alcaldia 
-prefigurant la repetició de vot- procedeix a desfer l’empat amb el vot de qualitat 
legalment atribuït). 
 
 8.- MOCIÓ SOBRE CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
MUNICIPALS DE CARÀCTER PERMANENT. 
 
 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen l'estructura organitzativa dels 
Ajuntaments tot establint uns òrgans d’existència obligatòria bàsics, com són el Ple, la 
Junta de Govern Local i Alcaldia, i d’altres òrgans no resolutoris que la llei denomina 
complementaris, amb funcions d’informe, estudi i proposta i que actualment són 
també d’existència obligatòria, com és el cas de les Comissions Informatives 
permanents, la regulació concreta de les quals es conté en els articles 19 i 34 del 
vigent Reglament Orgànic Municipal. 
 
 La susdita regulació continguda en el ROM abasta sols aspectes funcionals 
genèrics de caràcter permanent i respecta la llibertat de disposició de cada nova 
Corporació municipal per tal d'establir, entre d'altres extrems, la denominació, el 
nombre i l'àmbit funcional de les Comissions Informatives en ordre a permetre la seva 
estructuració de manera congruent amb les diverses àrees de gestió política i 
administrativa. 
 
 El Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, avui d'aplicació transitòria a 
Catalunya fins tant per part de la Generalitat es faci en aquesta matèria el 
corresponent desplegament de la vigent Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableix dins dels 30 dies següents a la constitució del nou Ajuntament, la celebració 
del corresponent Ple per tal de determinar el nombre i composició de les Comissions 
Informatives Permanents, llevat de la Presidència de les mateixes que ve atribuïda per 
Llei a l'Alcaldia, sens perjudici de la seva assignació per via delegativa. 
 
 A través de Resolució d'Alcaldia núm. 1.360/15, de 16 de juny de 2015, de la 
qual n'ha pres ja coneixement formal el present Ple, han estat nomenats els membres 
de la Junta de Govern Local i ensems els Tinents d'Alcalde i Regidors-Delegats amb 
les respectives atribucions d'àrees de responsabilitat política i de gestió. 
 
 Per tot l'anterior s'eleva al Ple municipal la següent proposta: 
 
 - CREAR les següents Comissions Informatives Municipals de caràcter 
permanent amb participació de tots els grups municipals, que han comunicat els 
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corresponents membres integrants com a representants, tot ressenyant-se així mateix 
les corresponents Presidències-Delegades tot actuant-se dita delegació per la pròpia 
Alcaldia en unitat d’acte: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 
Presidència : Mercè Conesa i Pagès 
 
Vocals:                           Suplents:  Grup municipal: 
Cristina Paraira   Joan Puigdomènech (CiU) 
Dimitri Defranc   Ignasi Bea   (CUP) 
Aldo Ciprian   Sergio Blázquez  (C’s) 
Mireia Ingla    Ferran Villaseñor  (ERC-MES) 
Roser Casamitjana  Ramon Gutiérrez  (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -    (PSC) 
Àlvaro Benejam    - - - -   (PP) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
Presidència : Joan Puigdomènech i Franquesa 
 
Vocals:                           Suplents:  Grup municipal: 
Joana Barbany   Eloi Rovira   (CiU) 
Núria Gibert   Ramon Piqué  (CUP) 
Munia Fernández-Jordán  Sergio Blázquez  (C’s) 
Èric Gómez    Mireia Ingla   (ERC-MES) 
Roser Casamitjana  Ramon Gutiérrez   (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS URBANS, COMUNICACIÓ, 
INFORMACIÓ,  INNOVACIÓ I GOVERN OBERT 
 
Presidència delegada: Cristina Paraira i Beser 
 
Vocals:                           Suplents:  Grup municipal: 
Joana Barbany   Carmela Fortuny  (CiU) 
Ignasi Bea    Dimitri Defranc  (CUP) 
Aldo Ciprián   Munia Fernández-Jordán (C’s) 
Èric Gómez    Ferran Villaseñor  (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez   Roser Casamitjana  (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, CONEIXEMENT, PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I FAMILIA 
 
Presidència delegada:  Carmela Fortuny i Camarena 
 
Vocals:                            Suplents:  Grup municipal: 
Esther Salat   Susanna Pellicer  (CiU) 
Ramon Piqué   Ignasi Bea   (CUP) 
Sergio Blázquez   Munia Fernández-Jordán (C’s) 
Mireia Ingla    Èric Gómez   (ERC-MES) 
Roser Casamitjana  Ramon Gutiérrez  (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
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Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE I MEDI 
AMBIENT 
 
Presidència delegada: Damià Calvet i Valera 
 
Vocals:                           Suplents:   Grup municipal: 
Joan Puigdomènech  Cristina Paraira  (CiU) 
Ramon Piqué   Núria Gibert   (CUP) 
Munia Fernández-Jordán  Aldo Ciprián   (C’s) 
Ferran Villaseñor   Èric Gómez   (ERC-MES) 
Roser Casamitjana  Ramon Gutiérrez  (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, EMPRESA, OCUPACIÓ, RECURSOS 
HUMANS I COMERÇ  
 
Presidència delegada: Carles Brugarolas i Conde 
 
Vocals:                           Suplents:  Grup municipal: 
Mayte Pérez   Joana Barbany  (CiU) 
Ignasi Bea    Ramon Piqué  (CUP) 
Sergio Blázquez    Munia Fernández-Jordán (C’s) 
Ferran Villaseñor   Mireia Ingla   (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez   Roser Casamitjana  (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I CIUTADANIA 
 
Presidència delegada: Susanna Pellicer i López 
 
Vocals:                          Suplents:   Grup municipal: 
Eloi Rovira    Esther Salat   (CiU) 
Núria Gibert   Dimitri Defranc  (CUP) 
Munia Fernández-Jordán  Sergio Blázquez  (C’s) 
Mireia Ingla    Èric Gómez   (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez   Roser Casamitjana  (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ESPORTS I JOVENTUT 
 
Presidència delegada: Eloi Rovira i Campos 
 
Vocals:                          Suplents:   Grup municipal: 
Susanna Pellicer   Mayte Pérez   (CiU) 
Dimitri Defranc   Núria Gibert   (CUP) 
Sergio Blázquez   Munia Fernández-Jordán (C’s) 
Èric Gómez    Mireia Ingla   (ERC-MES) 
Ramon Gutiérrez   Roser Casamitjana  (ICV-EUiA) 
Pere Soler     - - - -   (PSC) 
Álvaro Benejam    - - - -   (PP) 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Una prèvia a l’explicar o exposar aquest punt. En 
Junta de Portaveus es van prendre els següents acords, d’una banda, que els 
secretaris dels Grups municipals podien assistir a les Comissions Informatives amb 
independència d’anar acompanyats o no del regidor, i per tant, des de la Junta de 
Portaveus es considera que aquests representants de cada Grup que estan nomenats 
també per Ple puguin assistir a aquestes Comissions Informatives i per tant, 
preguntar, recollir la informació i preparar el treball que després haurà de tenir el 
regidor o la regidora en qüestió, i també es va acordar que les Comissions 
Informatives s’agruparien en 2, màxim 3 dies, per facilitar la tasca dels regidors/es 
dels Grups més minoritaris. Per tant, aquests són dos acords que es van prendre ahir 
a la Junta de Portaveus, atenent a les peticions que feia el Grup del PSC i el Grup del 
PP, en relació a la dificultat, al ser només un regidor, d’atendre presencialment totes 
les Comissions Informatives. Entenem que tots els regidors/es saben i són 
coneixedors, i ho explicarem pel públic assistent, que es creen 8 Comissions 
Informatives, que tot seguit anomenaré: 
 
- Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
- Comissió Informativa de Participació Ciutadana 
- Comissió Informativa de Presidència, Serveis Urbans, Comunicació, Informació, 

Innovació i Govern Obert 
- Comissió Informativa de Cultura, Coneixement, Promoció de la Ciutat, Educació, 

Universitat i Família 
- Comissió Informativa d’Urbanisme, Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient 
- Comissió Informativa d’Economia, Empresa, Ocupació, Recursos Humans i 

Comerç 
- Comissió Informativa de Benestar i Ciutadania 
- Comissió Informativa d’Esports i Joventut 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Grups que vulguin intervenir en aquest punt?. 
Passem doncs a la votació. Ho he dit. Pot parlar després del vot, en explicació de vot. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor:      23 (CiU, CUP, ERC, C’s, ICV-EUiA i PSC) 
Vots en contra:    0  
Abstencions:       1 (PP) 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Soler, he demanat paraula, no he vist que 
vostè la demanés. Té la paraula. 
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Primer, 
amb tot aquest batibull m’he equivocat en el vot, vull que consti en Acta. El meu vot 
era contrari. M’han posat nerviós perquè volia demanar la paraula i m’he quedat amb 
el braç aixecat. Per tant, demano disculpes, quedarà en Acta, però demano disculpes. 
El meu vot és totalment contrari, contrari i contrari, perquè ho he dit 3 vegades a 
l’Acta.  
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sr. Soler, sap que el vot no es pot canviar, però 
constarà en Acta, però queda com que vostè ha votat afirmativament.  
 

. REGIDOR SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Per 
això li dic. Cap problema, com que hi ha la intencionalitat de votar en contrari, doncs 
bé, precisament i a més en coherència amb la intervenció que he fet anteriorment, 
perquè el nostre Grup creu que la creació de 8 Comissions Informatives és una 
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qüestió totalment inoperativa i és infumable en un ajuntament del nostre tamany. Si 
abans parlàvem de les Tinències d’Alcaldia de Barcelona i de Madrid i d’altres ciutats, 
vagin vostès a mirar també a altres ciutats amb la catalogació de gran ciutat, quantes 
Comissions Informatives hi ha, i per tant, nosaltres ho trobem de total inoperativitat i 
més, entenent el rerefons de la creació de les 8 Comissions Informatives. Cal dir-ho 
clar, el rerefons de la creació de les 8 Comissions Informatives al darrere hi ha una 
percepció econòmica en dietes per part dels regidors de l’oposició, i jo crec que això 
ho hem de dir i els vull explicar al públic perquè ho sàpiguen. En aquests moments un 
regidor que hagi d’assistir a 8 Comissions Informatives rebrà la mateixa percepció 
econòmica que un regidor que hagi d’assistir a 2 Comissions Informatives. Aquí, 
deixat dit. Per tant, nosaltres no li donàvem la importància que volíem donar-li al tema 
pecuniari, al tema de les dietes, precisament per això, i per això vàrem plantejar 
refondre les 8 Comissions Informatives en 4 Comissions, en 4 grans Comissions 
Informatives. Sí que és cert que s’ha fet un pedaç, que és intentar reunir i agrupar 
aquestes Comissions Informatives en 2-3 dies perquè es puguin desenvolupar, però 
vostè entendrà i tenint l’experiència que tenim que assistir durant 3 dies seguits entre 
3 i 2 Comissions Informatives, apart de la quantitat d’informació que podem tenir, que 
això ho faríem si les agrupéssim totes, apart de l’estrès personal i de l’estrès polític 
que això pot comportar. Sí que volem agrair de totes maneres a la Junta de 
Portaveus, el gest sobre el paper de l’assessor del Grup municipal, que pugui 
substituir al regidor en determinades Comissions Informatives, perquè nosaltres 
entenem que és això, precisament és això, les Comissions Informatives és per a 
informar del desenvolupament del nostre Consistori i del desenvolupament del treball 
de la nostra tasca. Per això els reiterem que és lamentable que companys del 
Consistori hagin sucumbit a aquesta creació de 8 Comissions Informatives i per això la 
meva intencionalitat de votar contrària i lamento que hagi quedat en Acta de que havia 
votat a favor. Moltes gràcies. 
 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies, Sr. Soler. Queda dit. Agraïm la presència 
avui aquí de tot el públic assistent, gràcies regidors i regidores i recordar que avui 
comencem la Festa Major, que ens trobarem tots al seguici, a l’Avinguda Cerdanyola i 
que evidentment són quatre dies per gaudir d’aquesta ciutat, una gran oportunitat 
també per conèixer més els regidors i regidores que composem aquest Consistori i 
establir vincles de confiança i vincles, sobretot, de cohesió. Moltíssimes gràcies, bon 
dia, s’aixeca la sessió. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 10,02 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc i 
data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 


