ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
22 de juny de 2011
18.05h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Maria Mercè Bertrán Fernández, regidora
Josep Ramón Bertolín Edo, regidor
Manuel Beteta Palenzuela, regidor
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Oscar Fernández Catalan, regidor
Noemí Fernández Fernández, regidora
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Raul Muñoz Alcon, regidor
Maria Carmen Olaria Segret, regidora
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Jesús Soler Gallardo, regidor
Jorge Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Incidències
Se n’absenten
Ningú
S’hi incorporen
Ningú
Absents
Ningú

-----L’alcalde demana al consistori fer un minut de silenci, en memòria de la regidora Núria
Fortuny Corominas, que ha mort recentment.
El Sr. Guillaumes transmet l’agraïment de la família de la Sra. Fortuny, pel suport que
ha rebut.
----Ordre del dia
1. Aprovació del règim de dedicació dels membres de la Corporació i de les seves
retribucions, de les assignacions econòmiques per al funcionament dels grups
municipals i de la modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament així
com el nomenament del personal eventual amb funcions directives de la Corporació i
dels seus Organismes autònoms.
2. Nomenament de representants en entitats i organismes.
1.- Aprovació del règim de dedicació dels membres de la Corporació i de les seves
retribucions, de les assignacions econòmiques per al funcionament dels grups
municipals i de la modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament
així com el nomenament del personal eventual amb funcions directives de la
Corporació i dels seus Organismes autònoms.
Abans de la lectura de la proposta d’acord, intervé el Sr. Garzón que diu que les
retribucions de l’alcalde i dels regidors seran les mateixes que va aprovar el Ple l’any
2007. Tal i com ja s’ha explicat avui en roda de premsa, es va proposar el que deien la
Federació de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya.
La secretària llegeix la següent proposta:
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han
de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la
corporació.
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.

L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atesa la plantilla i la relació de llocs de treball del personal al servei de l’ajuntament i
els seus organismes autònoms per al 2011, aprovada pel Ple de l’Ajuntament
conjuntament amb el pressupost municipal.
Atès que l’article 304.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que el nombre, les característiques i la retribució del personal
eventual són determinats pel Ple en començar el mandat.
Atès que l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, defineix que el personal directiu és el que desenvolupa funcions
directives professionals en les Administracions Públiques, definides com a tals en les
normes específiques de cada Administració. La seva designació atendrà a principis de
mèrits i capacitat i a criteris d’idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que
garanteixin la publicitat i concurrència.
Atès que és competència del ple municipal l’aprovació i/o modificació de la plantilla i
relació de llocs de treball, quedant inclosa la creació dels llocs de treball de naturalesa
directiva, encara que correspondrà a l’alcalde l’aprovació de les corresponents
convocatòries públiques i posterior designació del personal que els ha d’ocupar.
L’expedient ha estat informat pel cap del Servei d’Organització i RRHH i per
l’interventor.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Determinar els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies del seu
càrrec, o amb dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima del 20% de la
jornada ordinària, respectivament:
Nom i Cognoms
Josep Monràs i Galindo
Josep Maria Garzón i Llavina
Mercè Pérez Piedrafita
Ester Safont i Artal
Rafael Cabanilla Casado
Ana Maria Díaz Aranda

Càrrec
Alcalde
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora

Tipus dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Alícia Domínguez González
Mireia Dionisio Calé
Antonio Felices Pérez del Corral
Josep Ramon Bertolín Edo
Mercè Bertran Fernández
Jesús Soler Gallardo
Susana Calvo Casadesús
Feliu Joan Guillaumes Ràfols
Noemí Fernández Fernández
Oriol López Mayolas

Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Exclusiva
Exclusiva
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

2. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupen les seves funciones
en règim de dedicació exclusiva o parcial les retribucions que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze mensualitats, dotze corresponents a les
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a la mensualitats de juny i
desembre:
Càrrec
Alcalde
Regidor/a coordinador/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a portaveu grup municipal

Dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Parcial
Parcial

Sou brut anual
65.000,00 Euros
53.400,00 Euros
45.000,00 Euros
15.000 Euros
18.000 Euros

Els efectes econòmics i de cotització al règim general de la Seguretat Social
d’aquests règims de dedicació exclusiva i parcial s’estableixen des del dia 23 de juny
de 2011, a excepció de l’alcalde, que serà donat d’alta en el moment que quedi sense
efectes la dedicació que té com a Diputat provincial.
3. Establir a favor dels membres d’aquesta Corporació que no tinguin dedicació
exclusiva o parcial, el règim de dietes següents:
a) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 250,00 Euros.
4. Establir amb efectes del dia 23 de juny de 2011, a favor dels diferents Grups Polítics
Municipals una dotació econòmica per l'import següent:
b) Component fix: 3.475,00 EUR íntegres per grup i mes
c) Component variable:400,00 EUR íntegres per persona membre del grup i mes
5. Determinar el personal eventual que a continuació es relaciona i aprovar la seva
retribució anual:
Denominació
Director/a de Cooperació Territorial i Pla Estratègic
Responsable del Gabinet d’Alcaldia
Coordinador/a Tècnic/a
Coordinador/a Tècnic/a

Retribució anual
45.000 Euros
45.000 Euros
45.000 Euros
45.000 Euros

Conductor/a

30.000 Euros

Les funcions i condicions de treball es fan constar als fulls de descripció que hi ha a
l’expedient administratiu, com annex I, i que forma part integrant d’aquest acord.
6. Determinar els llocs de treball de naturalesa directiva, corresponent als diferents
òrgans directius de l’administració municipal, els instituts municipals i la fundació
municipal Joan Abelló, que a continuació es relacionen, aprovant la seva retribució
anual. Aquests llocs de treball s’integren a la relació de llocs de treball de personal
directiu que es crea a través del present acord:
Denominació
Director/a Gerent.
Director/a de serveis generals, innovació i planificació.
Director/a de serveis personals.
Director/a de serveis territorials i espai públic.
Director/a de serveis d’acció institucional i participació.
Gerent Institut municipal d’educació
Gerent Institut municipal de serveis als discapacitats
Gerent fundació municipal Joan Abelló

Retribució anual
55.000,00 Euros
55.000,00 Euros
55.000,00 Euros
55.000,00 Euros
55.000,00 Euros
42.712,10 Euros
42.712,10 Euros
42.712,18 Euros

Les funcions i condicions de treball es fan constar als fulls de descripció que hi ha a
l’expedient administratiu, com annex I, i que forma part integrant d’aquest acord.
7. Modificar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal de l’Ajuntament, els
instituts municipals i la fundació municipal Joan Abelló, d’acord amb l’annex II i III
que s’inclou a l’expedient i que forma part integrant d’aquest acord, per tal d’adaptar
ambdós instruments a la nova determinació de personal eventual i directiu.
8. Nomenar provisionalment, amb efectes del dia 23 de juny de 2011, les persones que
es determinen a continuació, per ocupar transitòriament, i en tant es convoquin els
procediments de designació a que fa referència l’article 13 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, els llocs de treball de naturalesa directiva que s’especifiquen:
Nom i Cognoms
Anna M. Gómez Jiménez
Ana Agüera Ponce
Antonio Martínez Martínez
Josep Quesada Tornero
M. Pilar Peire Mari
Núria Duñó Esteve
Pepa Ventura Altayó

Denominació
Director/a Gerent.
Director/a de serveis generals, innovació i planificació.
Director/a de serveis personals.
Director/a de serveis territorials i espai públic.
Director/a de serveis d’acció institucional i participació.
Gerent Institut municipal d’educació
Gerent fundació municipal Joan Abelló

9. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta d’acord.

S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas comença la seva intervenció recordant la Sra. Fortuny i el Sr.
Víctor Torres, aquest últim, històric dirigent d’ERC, que també ha mort recentment.
D’altra banda, diu que el seu grup s’abstindrà en la votació de la proposta i ho
argumenta dient que el seu grup va convocar una reunió amb tots els grups per tal
d’establir una nova manera de relacionar-se amb l’equip de govern i donar més força i
protagonisme als grups minoritaris. Van començar doncs un altre tipus de reunions en
les que el PSC es va reunir amb els grups petits per elaborar un document on quedava
palès el seu esforç per escoltar algunes de les seves propostes. Ara Mollet Esquerra, va
ser l’únic grup que va parlar només de propostes i no de més recursos Opina que cal
defensar que s’ha de dignificar la feina dels grups de l’oposició perquè són tan
necessaris com el govern com el govern en un sistema democràtic. A continuació fa
menció a propostes que considera importants que estiguin en l’acord, com són: Més
transparència a través del compromís de que els Plens es passin en directe pel web
municipal; que cada grup pugui utilitzar la web municipal com a mitjà de comunicació
ja que fins ara hi tenien poc accés; més igualtat entre els grups que permeti la feina des
de l’oposició; més informació adequada per a tots els grups municipals per poder
treballar. D’altra banda, diu que també han demanat que els punts de l’acord referents
a l’estructura del govern i les retribucions en quedessin fora (els punts 13 i 14 d’aquest
acord), cosa que no han aconseguit. El punt 13 parla de l’estructura gerencial de
govern, que el seu grup no avala ja que seria més convenient un govern horitzontal,
transversal, un model diferent basat en el capital humà de l’Ajuntament. el punt 14,
parla de les retribucions, en cap moment hem parlat d’això ni hem negociat res.
Hi ha un poema d’en Miquel Martí i Pol molt citat en molts plens i en molts llocs que
diu:
Molt cautament construïm una pàtria,
molt cautament i amb una gran tendresa,
de tots depèn que sigui lliure i justa.
Doncs bé, de tots depèn que els ciutadans siguem més lliures i de fer una justícia social.
Diu que aquesta abstenció no és un aval ni una legitimació de les retribucions aprovades
i que si governessin ho farien d’una altra manera. Continua i diu que no entraran a fer
judicis de moral sobre les decisions dels altres grups i que cadascú ja explicarà els seus
motius davant de la ciutadania i els votants, que són els que acabaran jutjant. Recorda
que el seu grup s’ha passat la campanya electoral reivindicant la política com a eina per
canviar les coses. Creu que la feina dels representants públics s’ha de retribuir
dignament. Però al mateix temps, pensa que si es demanen esforços a la ciutadania cal
que primer siguin els polítics els que donin exemple. Així doncs, destinaran l’increment
de les retribucions a fins socials, com per exemple, el menjador social de Mollet amb el
qual encara ha de parlar però, han cregut important explicar-ho al Ple, defugint sempre
dels populismes.
-. La Sra. Fernández manifesta el condol del seu grup per la mort de la Sra. Fortuny.
Intervé dient que la proposta d’acord que es passa al Ple no és la mateixa que es va
aprovar en la Comissió Informativa. Celebra que s’hagi rectificat i suposa que aquest
canvi bé donat per la pressió mediàtica, per la posició que ha mantingut el seu grup i
per la pressió que ha fet la societat. D’altra banda, recorda que fa 4 anys no van signar

l’anomenat pacte institucional perquè era el mateix, en totes les reunions mantingudes
han demanat que es retirin els punts 13 i 14 de la proposta d’acord perquè el seu grup
no comparteix ni els sous ni l’estructura del govern, que a més s’incrementa amb un
nou gerent. Manifesta que aquesta és una proposta indecent, aïllada, separada del que
està succeint i dóna la sensació que el PSC va per una banda i la ciutat per una altra.
Pensa que cal saber quina és l’estructura política que necessita la ciutat, se sap el
creixement que tindrà Mollet amb una corporació de 25 regidors; està d’acord amb
que per fer la feina es necessita un sou però el PSC ha traspassat el límit permès.
Manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposta perquè en primer lloc, la
proposta inicial era inassumible i perquè aquest any ja hi haurà 5 gerents que no són
necessaris i perquè l’Ajuntament disposa de tècnics molt qualificats. Vol deixar clar
que han rebut diners el conjunt de grups municipals no només el seu i a més la rebaixa
des de l’inici del mandat fins ara, és d’un 23% aproximadament és a dir, que s’ha
passat de 6.000 a 4.000 euros i escaig. Això sumat i multiplicat s’aproxima al que es
donarà al portaveu al cap de l’any.
-. La Sra. Calvo s’afegeix al condol per la mort de la Sra. Fortuny.
Explica que en la reunió mantinguda amb el conjunt de grups municipals, ni PSC ni
CiU s’hi varen afegir; no era una reunió per arribar a cap acord de govern perquè el
seu partit i ERC és difícil que puguin arribar-hi perquè les seves ideologies són ben
contràries, però sí, per fer pactes puntuals en benefici del municipi i de la ciutadania.
Continua i diu que en aquesta reunió es va parlar de la participació dels grups de
l’oposició a la vida diària, política i social de la ciutadania, tothom va aportar idees i
en cap cas no es va parlar de retribucions. Manifesta que li sorprèn l’actitud de la
portaveu d’ICV-EUiA perquè la proposta rectificada ha estat tractada en una Junta de
Portaveus. Diu que el seu grup ha demanat la congelació dels sous i recorda que va ser
l’únic grup que va demanar també la baixada dels impostos, cosa que no va fer ICVEUiA. Li recorda també que ICV-EUiA no va voler participar del pacte institucional
que es va fer fa 4 anys, però d’altra banda, es donava l’opció de participació dels
grups municipals amb la corresponent assignació econòmica a cada portaveu i mai no
ho va rebutjar. D’altra banda, comenta que tampoc no comparteix els punts 13 i 14 de
l’acord (estructura del govern municipal) i posa de manifest que el seu grup
s’abstindrà en la votació.
-. El Sr. Guillaumes explica que en la reunió mantinguda amb el govern municipal CiU
va proposar d’una banda, que s’abaixessin les assignacions dels grups municipals i que
les assignacions als polítics estiguessin a la franja baixa del que proposen la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, entitats que cada 4
anys envien una proposta de sous amb una franja de població i pressupost; d’altra
banda, que l’acumulació total de sous polítics no superés el cost de l’any anterior i per
tant, que fos més baix, condicions que van esser acceptades. També varen demanar
una simplificació de les formes de participació d’aquest ajuntament, que a vegades són
excessivament lentes i burocràtiques, i donats els moments que s’estan vivint, la
participació és important. Manifesta que CiU votarà a favor de la proposta perquè el
que s’està presentant és el mateix que es porta a Ple cada any, és a dir, congelar els
sous a l’any 2007. Apel·la als grups que s’abstenen dient que en altres ocasions havien
votat a favor de la proposta. Opina que el que seria de republicà i d’esquerres, ja que

s’abstenen, és que renunciessin a aquesta assignació que aprovaran els que diuen les
coses clares.
-. El Sr. Garzón diu que es compliran els acords en la seva totalitat, que hi ha propostes
dels diferents grups municipals i no només del punt 1 al 12. Celebra que es reconegui
que en aquest ajuntament hi ha un capital humà tan bo que ocupa els càrrecs directius i
eventuals (a excepció de dues persones, treballadors de l’Ajuntament). Diu a la Sra.
Fernández que no es pot mentir i explica, respecte el sou del funcionariat, que de l’any
2007 al 2011, per aplicació del conveni de l’acord de condicions (conveni col·lectiu en
el cas dels funcionaris) i de l’acord que popularment és conegut com a catàleg,
l’augment de la massa retributiva ha estat d’un 21’55%, sense increment de plantilla,
la qual cosa vol dir que ni s’ha retallat ni s’ha abaixat. Demana absoluta transparència
i coherència al conjunt de grups municipals igual que ho és l’equip de govern fent
públiques les seves retribucions i ningú no rep cap retribució d’una altra administració.
Reitera que les retribucions de l’alcalde i del conjunt de regidors seran les mateixes
que l’any 2007.
-. L’alcalde comenta que la intenció de l’equip de govern sempre ha estat poder explicar
a la ciutadania allò que el món municipalista marca per al conjunt de municipis de
Catalunya i per Mollet, que està a l’entorn dels 84.000 euros, però com a govern pren
la decisió que el salari quedi congelat en base a l’any 2007. D’altra banda, diu que és
legítim que cada govern s’estructuri com li sembli convenient i des de l’oposició cal
fer la tasca constructiva i argumentativa per demanar la responsabilitat del govern amb
el conjunt d’aquest càrrecs directius que majoritàriament són funcionaris de
l’Ajuntament.
-. El Sr. López Mayolas diu que el seu grup no ha canviat de criteri per la pressió social
i ha mantingut la seva posició. Comenta que el que ha dit és la seva manera de pensar i
en cap cas ha jutjat a ningú; des de l’esquerra la solidaritat és una manera de ser i el
republicanisme és austeritat, transparència, obertura i altres maneres de fer política.
-. La Sra. Fernández pregunta que si es congelen els sous de l’any 2007 vol dir que hi ha
un increment del 10% respecte el que es va cobrar el 2011; pregunta també que si
aquesta congelació de sous és per a tot el mandat o només per al 2011; demana quins
partits d’aquest ajuntament han signat el pacte institucional. Diu que la proposta que es
presenta el seu grup l’ha vist uns minuts abans de entrar al Ple. Comenta que no ha
vingut a buscar aplaudiments de ningú sinó que ha vingut a explicar la seva veritat per
tant, quina és la proposta que es va aprovar a la Comissió Informativa, quin és el
document que s’ha mantingut durant les reunions fetes per a aquest pacte i per què
ICV-EUiA no el vol signar. Aclareix que ella com a consellera comarcal no percep
res, simplement el sou de la seva feina.
-. L’alcalde contesta que tothom rep el sou per la feina feta.
-. La Sra. Fernández pregunta que si s’aprova la modificació de la proposta inicial o una
nova proposta.
-. L’alcalde respon que s’aprova la proposta que ha llegit la secretària.

-. La Sra. Calvo reitera que en la Junta de Portaveus s’ha informat de la proposta.
-. El Sr. Guillaumes pregunta al Sr. López Mayolas que si no els han fet canviar de
parer elements mediàtics dels últims dies perquè recorda que al ple passat es van
referir a ells mateixos com a regidors indignats. Li pregunta si creu en el sistema
democràtic representatiu, si creu que és lícit obstaculitzar les institucions, si creu que
tots els polítics són “xorissos”. Diu a la Sra. Fernández que si està en contra de les
assignacions que es donaran als grups i als portaveus que anunciï públicament que ho
donaran a una ONG. Li diu que el que està fent és indecent i en política s’ha de ser
coherent.
-. El Sr. Garzón diu que s’aprova la proposta que es presenta mantenint les retribucions
de l’any 2007.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Bertolín, Bertrán, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Guillaumes, Monràs, Olaria, Pérez, Soler, Safont i Talarn. Total: 16
Voten no: Escribano, Fernández i López. Total: 3
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández Catalán, López Mayolas, Muñoz i Vilaret. Total:6
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
2.- Nomenament de representants en entitats i organismes.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix que el Ple de l’Ajuntament ha de nomenar els seus representants en òrgans
col·legiats en sessió a celebrar els trenta dies següents a la constitució de la corporació.
Es proposa que el Ple
ACORDI
Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Mollet del Vallès els següents
regidors i persones, en els ens i òrgans que s’indiquen a continuació:
CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL PARC DE L’ESPAI D’INTERÈS
NATURAL DE GALLECS
- Josep Monràs Galindo
- Josep Maria Garzón Llavina
- Ester Safont Artal

- Josep Quesada Tornero
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI DEL PARC DE L’ESPAI
D’INTERÈS NATURAL DE GALLECS
- Josep Monràs Galindo
- Josep Maria Garzón Llavina
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
- Núria Duñó Esteve
-. L’alcalde comenta la proposta d’acord.
-. El Sr. López Mayolas es dirigeix al Sr. Guillaumes dient-li que en cap cas ha dit que
els regidors del seu grup siguin indignats, sinó que se senten indignats amb tantes
injustícies. Respecte el punt que s’està tractant diu que s’abstindran en la seva votació.
-. El Sr. López diu que no s’estan congelant els salaris dels membre electes ja que
s’incrementen un 10% i que pretenien aprovar amb l’acord del PP, CiU i l’abstenció
d’Ara-Esquerra, el 32% per a l’alcalde i el 31% per a la resta de regidors a dedicació.
Manifesta que aquesta pujada, que considera una indecència, en moments de crisi com
l’actual, l’ha aturat la pressió social. Sobre la proposta que s’està tractant diu que el
seu grup havia proposat que també formessin part del Consell Plenari del Consorci del
Parc del l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, els membres de l’oposició de manera
rotatòria, cosa a la qual es van negar tots els grups excepte Ara-Esquerra, que es va
abstenir.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Bertolín, Bertrán, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón,
Monràs, Pérez, Soler i Safont. Total: 12
Voten no: Escribano, Fernández i López. Total: 3
S’abstenen: Beteta, Calvo, Daví, Fernández Catalán, Guillaumes, López Mayolas,
Muñoz, Olaria, Talarn i Vilaret. Total: 11
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
L'alcalde aixeca la sessió a les 19:34h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

