ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2019
Avinyonet del Penedès, essent les 19:00 hores del dia 9 de juliol de 2019. Prèvia l’oportuna
convocatòria i sota la presidència del senyor alcalde, CESAR HERRAIZ PUJOL, es reuní el
Ple de l’Ajuntament a la sala de sessions de la casa de la vila, a l’objecte de dur a terme
sessió extraordinària de primera convocatòria, per tractar de l’únic punt previst a l’ordre del
dia.
Hi són presents tots els membres de la corporació: en CARLES PUIG MARQUEZ, na NÚRIA
MARRUGAT CATÀ, na LAIA RÀFOLS DE PASCUAL i ANNA M. ESTEVE BALLESTER (que
junt amb el senyor alcalde formen part del grup municipal de JxC-JUNTS); n’ORIOL DE LA
CRUZ MARCÈ, en FREDERIC MANZANARES ELIAS, en XAVIER A. CASTILLA HERRERA i
en JOSEP M. TEJADA LUQUIÑO (que formen part del grup municipal de PM-CP), havent-hi,
per tant, quòrum suficient. Assistits del secretari-interventor de la corporació que subscriu,
senyor Jaume de Castro i Castro.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El senyor
president va declarar vàlidament oberta la sessió que s’inicià amb l’aprovació per unanimitat
de tots els regidors assistents, de l’esborrany de l’anterior, corresponent a l’extraordinària de
constitució de la nova corporació municipal del dia 15 de juny de 2019, sense necessitat de
ser llegit, al ser distribuït entre els regidors amb la mateixa antelació que l’ordre del dia,
donant-se el supòsit previst a l’article 110-3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL.- Es va
donar lectura a la següent proposta de resolució:
De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), dins dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva del nou Ajuntament, l'alcalde convocarà en sessió extraordinària al Ple de la
Corporació, per tractar sobre els punts que tot seguit s'indiquen:
a) Periodicitat de les sessions del Ple.
b) Creació i composició de les comissions informatives (si es creen).
c) Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenament de tinents d'alcalde,
membres de la Junta de Govern Local, així com de les delegacions que estimi oportú conferir.
A) RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat
preestablerta, com a mínim, cada tres mesos, i de sessions extraordinàries, que poden ser, si
s'escau, urgents, quan així ho decideixi el president o ho sol·liciti la quarta part, als menys, del
nombre legal de membres de la Corporació.

Vist el que disposen els articles 46-2-a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL), modificat per la Llei orgànica 7/1999, de 21 d'abril, i 97 i 98 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 (LMRLC).
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r) Establir una periodicitat trimestral per dur a terme les sessions ordinàries del Ple municipal.
2n) Fixar com a dia i hora de realització d'aquestes, el segon dimarts del segon mes del
trimestre, a les 19:00 hores, excepte el 3r trimestre que es fixa el tercer dimarts del primer mes
del mateix (febrer, maig, juliol i novembre). Si aquest és festiu, o si per qualsevol causa de força
major no es pogués dur a terme, tindrà lloc el dimarts següent.
B) COMISSIONS I REGIDORIES
1.- Comissió especial de comptes.
D'acord amb el que disposa l'article 48-1-c) de la LMRLC, la Comissió especial de comptes ha
d'existir obligatòriament en tots els ajuntaments, i, d'acord amb l'article 58-3 del mateix text legal,
ha d'estar integrada per tots els grups polítics representats a la Corporació.
Per la qual cosa, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
Únic.- Constituir la Comissió especial de comptes de l'Ajuntament per aquesta legislatura, que
quedarà integrada pels següents membres, i aplicant-se el sistema de vot ponderat:
-

CÈSAR HERRAIZ PUJOL, alcalde-president (JxCAT-JUNTS)
CARLES PUIG MARQUEZ, regidor i1r tinent d’alcalde (JxCAT-JUNTS)
ORIOL DE LA CRUZ MARCÈ, regidor (PM-CP)

2.- Regidories
A banda de les comissions informatives que han de dictaminar tots aquells assumptes que s’han
de sotmetre a la consideració del ple municipal, hom considera oportú la creació d’un quadre
d’organització, dividit per regidories que assumeixen els diferents membres que integren la
corporació municipal.
Per això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r) Establir les regidories que tot seguit s'assenyalen, integrades per les matèries que així mateix
s'esmenten, i assumides pels regidors/es indicats:
a/ Regidoria de Territori
Inclou: Urbanisme, Habitatge i Obres Públiques
Regidor: Cèsar Herraiz Pujol

b/ Regidoria de Serveis via pública
Inclou: Manteniment via pública (carrers, espais públics, camins, enllumenat, aigua,
clavegueram), Manteniment edificis, Logística i Mobilitat
Regidor: Cèsar Herraiz Pujol
c/ Regidoria de Recursos Humans
Inclou: Personal, Organització administrativa, Governació
Regidor: Cèsar Herraiz Pujol
d/ Regidoria de Sostenibilitat, Medi Ambient i Entorn paisatgístic
Inclou: Medi Ambient, ADF i GIA, Paisatge i Agricultura
Regidor: Carles Puig Márquez
e/ Regidoria d’Hisenda
Inclou: Control pressupostari (factures, contractes, compres, padrons) i de tresoreria
Regidor: Carles Puig Márquez
f/ Regidoria de Promoció econòmica, empresa i ocupació
Inclou: Turisme, Consum, Comerç, Promoció Territorial , Empreses, Ocupació i Indústria
Regidora: Núria Catà Marrugat
g/ Regidoria de Participació i Promoció cultural
Inclou: Cultura, Entitats, Festes i Noves tecnologies
Regidora: Núria Catà Marrugat
h/ Regidoria de Seguretat Ciutadana
Inclou: Seguretat i protecció civil
Regidora: Núria Catà Marrugat
i/ Regidoria de Gent gran, Envelliment afectiu i Cooperació
Inclou: Gent gran i Cooperació
Regidora: Laia Ràfols de Pascual
j/ Regidoria de Generacions futures i Lleure
Inclou: Joventut i Esports
Regidora: Laia Ràfols de Pascual

k/ Regidoria de Comunicació i Transparència
Inclou: Transparència, Xarxes socials i Comunicació
Regidora: Laia Ràfols de Pascual
l/ Regidoria de Serveis a la persona: Acció social i Salut
Inclou: Benestar social, Sanitat i Salut pública
Regidora: Anna M. Esteve Ballester
m/ Regidoria de Serveis a la persona: educació
Inclou: Ensenyament
Regidora: Anna M. Esteve Ballester
A més a mes, per a temes particulars de cada nucli del municipi s’estableixen els/les següents
responsables:
Avinyó Nou ................ César Herraiz Pujol
Can Mitjans .............. Laia Ràfols de Pascual
Cantallops ................ Anna M. Esteve Ballester
L’Arboçar .................. César Herraiz Pujol
Les Gunyoles ........... Núria Catà Marrugat
Sant Sebastià dels Gorgs ......... Carles Puig Márquez
2n) Fer constar que els esmentats regidors, en l'àmbit de les matèries pròpies de la seva
regidoria, gestionaran, inspeccionaran i impulsaran els serveis que els hi corresponen, actuant
sota la coordinació del senyor alcalde-president. L'abast d'aquests nomenaments no inclou les
facultats de resolució o d'emetre actes administratius.
3.- Junta de Govern Local
La junta de govern local existirà en aquells municipis amb una població de dret superior a 5.000
habitants, i en els de menys quan ho acorda el ple de l'ajuntament o ho estableix el reglament
orgànic d'aquest, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen els articles 20-1-b) de la LRBRL,
modificat per la Llei orgànica 7/1999, de 21 d'abril, i 48-1-b) de la LMRLC.
A la junta de govern li correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions,
així mateix, l'assumpció de determinades atribucions que tant l'alcaldia com el ple li deleguin, i
les que li atribueixin les lleis, d'acord amb el que disposa l'article 54-2 de la LMRLC esmentada.
Per tal d’agilitar la resolució de tot un seguit d'assumptes d'administració ordinària que no cal que
esperin a les sessions del ple, però que és convenient que resolgui un òrgan col·legiat, es
considera necessari el manteniment de la junta de govern local.
En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

1r) Mantenir la constitució la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que quedarà integrada
pels membres de la Corporació que designi l'alcalde, i que, en cap cas, serà superior al terç del
nombre legal d'aquests. Així mateix, correspondrà a l'alcalde establir el règim de sessions i
delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que consideri oportunes dins les que li estan
legalment conferides.
2n) Donar compte al Ple de la Corporació del decret de l'alcaldia designant els membres que en
formaran part, establint el règim de sessions i delegant atribucions que li són pròpies.
4.- Creació de les Comissions Informatives
Les comissions d’estudi, d’informe o de consulta, obligatòries en els municipis de més de
5.000 habitants, podent-se crear en els altres, sempre que les hagi previst el reglament
orgànic o ho acordi el ple de l’ajuntament, i corresponen a aquestes comissions l’estudi i el
dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple municipal. Han
d’estar integrades per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació, en
nombre proporcional a la seva representació. Correspon al ple determinar el seu nombre i la
seva denominació, i llurs modificacions, així com la periodicitat de les seves sessions.
Vist el que disposen els articles 60 i 100 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, així com els articles
123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
1r) Crear les següents comissions informatives permanents, amb indicació de la seva
denominació, de la seva composició i del règim de sessions ordinàries previst:
-

-

-

Denominació: COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
Composició: presidida pel senyor alcalde Cèsar Herraiz Pujol i integrada per tots els
regidors Carles Puig Márquez, Núria Catà Marrugat, Laia Ràfols de Pascual, Anna M.
Esteve Ballester, Oriol de la Cruz Marcé, Frederic Manzanares Elías, Xavier A. Castilla
Herrera i Josep M. Tejada Luquiño.
Competència: en els assumptes referents a totes les regidories de funcionament de
l’Ajuntament: Territori, Serveis via pública, Sostenibilitat, Medi Ambient i Entorn
paisatgístic, Promoció econòmica, empresa i ocupació, Hisenda, Recursos Humans,
Participació i Promoció cultural, Seguretat ciutadana, Serveis a la persona: acció social i
salut i educació i lleure, Gent gran, Envelliment efectiu i Cooperació, Generacions futures i
Lleure i Comunicació i transparència.
Règim de sessions: trimestral, en el dia i hora que estableixi el seu president.

C) NOMENAMENTS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS
D'acord amb el que disposa l'article 38-c) del ROF, abans esmentat, s'ha de procedir pel Ple de
la Corporació al nomenament dels seus representants en els diferents òrgans col·legiats que
siguin de la seva competència.

Per la qual cosa, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1r) Nomenar als regidors que tot seguit s'esmenten, en els diferents òrgans col·legiats als quals
ha d'estar representat l'Ajuntament:
- Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf
Vocal titular: Cesar Herraiz Pujol
Vocals suplent: Carles Puig Márquez
- Consell Escolar de l’Escola d'Avinyonet del Penedès
Vocal titular: Anna M. Esteve Ballester
- Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès
Vocal titular: Núria Catà Marrugat
Vocals suplent: Laia Ràfols de Pascual
- Consell Escolar Comarcal i Comissió de Regidories d’Educació (PTE)
Vocal titular: Anna M. Esteve Ballester
- Agrupació de Defensa Forestal (ADF)
Vocal titular: Carles Puig Márquez
- Parc Natural del Garraf
Vocal titular: Carles Puig Márquez
2n) Notificar el nomenament, tant als diferents òrgans afectats com als regidors designats.
D) DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS I DELEGACIONS
Per part de l'alcaldia s'han dictat diferents resolucions en matèria d'organització i funcionament
d'aquesta corporació, i de les quals és preceptiu donar compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que aquest dugui a terme, d'acord amb la legislació vigent de règim local.
En conseqüència, es dóna compte al Ple de l'Ajuntament de les resolucions de l'alcaldia que a
continuació s'assenyalen:
-

núm. 58/19, de 3 de juliol, sobre designació membres Junta de Govern Local, règim de
sessions d'aquesta i delegació de competències de l'alcaldia.
núm. 59/19, de 3 de juliol, sobre nomenament dels tinents d'alcalde.

E) CREACIÓ DE GRUPS MUNICIPALS
Els regidors i regidores que integren aquest Ajuntament, han manifestat la seva voluntat de
constituir grups polítics, en funció de la candidatura per la qual van concórrer a les darreres
Eleccions Locals i van resultar escollits, a efectes de la seva actuació corporativa, de
conformitat amb allò previst als articles 23 i 24 del Reglament d’organització, funcionament i

règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Atès que l’article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu apartat primer, estableix que per al millor
funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de grups
municipals.
Vist allò que disposen els articles 25 a 29 del ROF i 50 i 51 del TRLMRLC.
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:
1r) Prendre coneixement de la constitució dels següents grups municipals:
Grup municipal de Progrés Municipal (PM-CP)
Integrants: Oriol de la Cruz Marcè, Frederic Manzanares Elías, Javier Andrés Castilla Herrera
i Josep M. Tejada Luquiño
Portaveu: Oriol de la Cruz Marcè
Grup municipal de Junts per Catalunya - Junts (JxCAT - JUNTS)
Integrants: Cèsar Herraiz Pujol, Carles Puig Márquez, Núria Catà Marrugat, Laia Ràfols de
Pascual i Anna M. Esteve Ballester
Portaveu: Cèsar Herraiz Pujol
F) CRITERIS SOBRE RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS CÀRRECS ELECTES DE
LA CORPORACIÓ
D’acord amb allò previst a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), els membres de les corporacions locals percebran retribucions, per a
l’exercici dels seus càrrecs quan els duguin a terme amb dedicació exclusiva o parcial, en el
supòsit del qual seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, en proporció a la
seva dedicació, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que correspongui
L’article 75 bis del mateix text legal, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), i per la disposició addicional
trenta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018, prorrogats per al present any 2019, estableix el límit màxim total que poden percebre els
càrrecs electes de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències,
atenent a la població del municipi, així com la limitació de càrrecs electes amb dedicació
exclusiva.
En el nostre cas, i tenint en compte que el nombre d’habitants del municipi se situa entre 1.000 i
5.000, el límit màxim retributiu per a un càrrec electe amb dedicació exclusiva és de 41.416,06€
per tots els conceptes.
Així mateix, entre 1.000 i 2.000 habitants, com és el nostre cas també, el nombre màxim
d’electes amb dedicació exclusiva és d’1. No s’estableix limitació pel que fa a la dedicació
parcial.

La resta de membres electes que no es trobin en règim de dedicació exclusiva o parcial, tindran
dret a percebre assistències, en règim d’igualtat, és a dir, pel mateix import respecte d’un mateix
òrgan, en els termes i les quantitats establertes pel ple, sempre i quan assisteixin de manera
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals, decisoris o no, que tinguin reconegut
el dret a meritar aquestes assistències.
Atès que aquest Ajuntament, a partir dels antecedents anteriors, considera convenient i
necessari adaptar tot el quadre de retribucions i assistències dels càrrecs electes a les darreres
novetats normatives.
Vist allò que disposen els articles 75, 75 bis i 75.3 de la LRBRL, la disposició addicional
norantena de la Llei 2272013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2014, els articles 13 i 38 del ROF i 48 i 49 i 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.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
1r) Establir a favor dels membres de l’Ajuntament que desenvolupin els seus càrrecs en règim
de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en
catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el règim general de
la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que
correspongui:
-

El càrrec de tinent d’alcalde, amb una dedicació del 50% i una retribució bruta anual
de 13.510,00€.

2n) Crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès que estarà
integrada per l’alcalde i un representant de cadascun dels grups municipals del consistori, i es
reunirà mitjançant convocatòria prèvia efectuada per l’alcalde, sense determinar la periodicitat
i sempre que assumptes corporatius d’especial rellevància ho requereixin.
3r) Crear la Comissió de Coordinació de Govern, de caràcter complementari a l’organització
municipal, que estarà integrada per l’alcalde i els membres de l’equip de govern, i es reunirà
amb una periodicitat setmanal, sota convocatòria efectuada per l’alcalde.
4t) Aprovar el règim d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de que es formi part:
-

Assistències efectives als plens municipals .................. 200,00€
Assistències efectives a la Junta de Portaveus i
Comissió Especial de Comptes ...................................... 200,00€
Assistències efectives a la Junta de Govern Local ......... 200,00€
Assistències efectives a la Comissió de Coordinació
de Govern ....................................................................... 140,00€
Assistències efectives a altres òrgans col·legiats
no decisoris (meses de contractació, comissions,
tribunals, etc.) ................................................................. 50,00€

a/ Els membres de la corporació que es trobin en règim de dedicació exclusiva o parcial no
tenen dret a percebre les indemnitzacions per assistències.
b/ Aquests imports es cobraran de la forma que s’estableixi a les bases d’execució del
pressupost, i aplicant les retencions d’ IRPF corresponents a cadascú en funció dels imports
efectivament meritats. El límit màxim anual per regidor/a no podrà superar la quantitat de
13.000,00€.
5è) Modificar les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019 vigent, per tal
d’adaptar-les als acords adoptats, així com fer les modificacions pressupostàries que sigui
necessari.
6è) Publicar el text íntegre del present acord en el BOP de Barcelona, així com en el Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
G) DISTRIBUCIÓ ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS
De conformitat amb allò previst a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, el ple de la corporació, amb càrrec als pressupostos anuals d’aquesta,
podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del nombre de
membres de cadascun d’ells, dins dels límits que en el seu cas s’estableixin amb caràcter
general a les lleis de pressupostos generals de l’Estat i sense que es puguin destinar al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
Els grups hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació a que fa referència
l’article 73.3.2 del text legal abans esmentat, que posaran a disposició del ple municipal
sempre que aquest ho demani.
Atès que en el pressupost municipal vigent s’ha consignat una partida amb un import total de
6.000,00€, destinada a l’assignació de fons per als grups municipals que hi ha a l’Ajuntament.
Vist l’informe emès pel secretari-interventor de la corporació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
1r) Aprovar la distribució d’assignacions als grups municipals de l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès en la forma següent, amb un component fix de 100,00€ per grup i un de variable de
600,00€ per regidor:
-

Grup municipal de JxCAT-Junts amb 5 regidors ...... 100,00 + 3.000,00 = 3.100,00€
Grup municipal de PM-CP amb 4 regidors ............... 100,00 + 2.400,00 = 2.500,00€

2n) Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 912/233.01 del pressupost municipal vigent.
3r) Establir que abans del 31 de gener de 2020, caldrà justificar la correcta destinació dels
fons lliurats mitjançant la presentació d’un estat comptable signat pels membres del grup.

Intervencions
El senyor alcalde assenyala que aquesta és la proposta de nova organització municipal,
similar a la ja existent, mentre que la distribució de regidories s’ha fet en funció dels
comentaris rebuts i de la millora manera per atendre tots els temes del municipi, que això no
obstant, es pot modificar ja que segueixen oberts perquè puguin entrar en el govern tots els
regidors/es de la corporació. Apunta que hi ha diferències en els imports de les assistències,
però que l’import global destinat al pagament de càrrecs electes, entre retribucions i
indemnitzacions, és bastant menys del que es pagava fins ara.
El senyor Oriol de la Cruz diu que la proposta està bé, és el que es proposa i la troben
correcta.
Que la seva intenció és fer una oposició constructiva, i que per això votaran a favor de la
proposta d’organització municipal, que aquesta és la intenció, però que hi ha un parell de
temes que voldrien aclarir: les comissions informatives i el sou dels tinents d’alcalde. Sobre
les comissions informatives diu que ja sap que no són obligatòries ni necessàries, però que
és una bona manera de conèixer a la resta de regidors/es ja que sinó només es veuen els
plens, també de fer els deures abans d’aquests i de comentar qualsevol altre tema que pugui
afectar al municipi; que està molt bé les reunions entre l’alcalde i el portaveu del grup de
l’oposició, que són necessàries també, però que els hi agradaria que es mantinguessin les
comissions informatives per tal de veure’s amb la resta de regidors/es i comentar tots els
temes, tant del ple com altres possibles. I per això els agradaria donar el seu vot favorable
amb la incorporació d’aquestes comissions ja que és una forma de participar tothom i un
mecanisme de treball més simpàtic.
El senyor alcalde, abans de tot, pregunta si els hi va bé el canvi a les tardes dels dimarts. Li
respon el senyor de la Cruz que en principi si, si és el que s’ha decidit i s’entén que els
treballadors estan conformes, cap problema. Seguidament, el senyor alcalde diu que troba
correcta la seva petició, i que accepten la creació i incorporació al cartipàs municipal de les
comissions informatives que s’inclouen ja en la proposta de resolució a aprovar.
A continuació, el senyor Oriol de la Cruz pregunta sobre el sou estipulat per als tinents
d’alcalde, que quants regidors/es cobraran. Li respon el senyor alcalde que una persona sola,
en principi, que aquest és el sou que s’assignarà al càrrec amb independència de qui es doni
d’alta a la Seguretat Social, però que ara per ara, només serà la 2a tinent d’alcalde qui tindrà
una dedicació del 50%. El senyor de la Cruz pregunta si no s’incrementarà el total
d’assignacions amb les comissions informatives. El senyor alcalde explica que la intenció és
que no s’incrementi el total global destinat a aquests conceptes, que ja ho calcularan.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat per tots els regidors/es (9)
assistents a la sessió.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde va aixecar la sessió essent les
19:20 hores, de la qual s’estén la present acta que signa amb tots els regidors assistents que
ho desitgen, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.
Avinyonet del Penedès, 12 de juliol de 2019.
EL SECRETARI,

Vist i plau
L’ALCALDE,

