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Assistència de regidors: Tots/es els/les regidors/es.
Assistència de públic: 5 membres de Decideix Llorenç, 1 membre d’ERC i 1
ciutadà.

1. PERIODICITAT SESSIONS PLE MUNICIPAL.

- La proposta d’alcaldia és que l’Ajuntament celebri un ple ordinari cada tres
mesos, l’últim dilluns dels mesos de març, juny, setembre i desembre.

- DL proposem fer-los mensualment: 11 plens a l’any (deixant el mes d’agost
lliure). Aquesta proposta es justifica en el fet que un ple cada 3 mesos
significa 4 plens a l’any, si cada ple dura aproximadament 2 hores vol dir que
destinarem a discutir, debatre i decidir temes relacionats amb l’Ajuntament 8
hores a l’any. Des de DL ho trobem totalment insuficient.

- DL proposem fer plens monogràfics: creiem que als plens municipals
s’aborden molts temes diferents i que hi ha camps d’acció que requereixen
tractar-se més a fons com, per exemple, Participació i Transparència o
Educació. És per aquest motiu que veiem insuficient que en un ple ordinari es
pugui abordar a fons aquests temes i creiem que la possibilitat de fer plens
monogràfics ens permetria tractar aquests temes més a fons. Proposem que
al setembre es faci un ple monogràfic sobre Participació i Transparència i que
al novembre es faci sobre Educació.

- CiU defensa la proposta que han fet, un ple cada tres mesos perquè ja és
suficient per tractar els temes de l’Ajuntament. Respecte a la proposta de fer
plens monogràfics responen que apunten la proposta i que ja l’estudiaran.

• La proposta queda aprovada amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (DL, PSC i
ERC).

2. TINENTS D’ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.

- La proposta d’alcaldia per nomenar els tinents d’alcalde és la següent: el 1r
tinent d’alcalde serà l’Aleix Borrell, el 2n tinent d’alcalde serà el Josep Sicart i
la 3a tinent d’alcalde serà la Maria Ferrer.

- DL preguntem quin és el criteri que s’ha seguit per al repartiment d’aquests
càrrecs ja que l’Equip de Govern és paritari (hi ha 3 homes i 3 dones), però
observem que els tres càrrecs amb més responsabilitat (alcalde, 1r tinent
d’alcalde i 2n tinent d’alcalde) han estat ocupats pels 3 homes.

- CiU respon que el criteri utilitzat és la disponibilitat de dedicació, els regidors
que dedicaran més hores són els que han ocupat aquests càrrecs i que s’ha
tingut en compte que siguin persones que passin la majoria de les seves
hores a Llorenç, per exemple, que no han escollit persones que treballen fora
del poble.
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- La proposta d’alcaldia per crear les regidories i escollir els regidors que se
n’encarregaran són les següents:

o Urbanisme, Obres i Medi Ambient: Aleix Borrell.
o Benestar Social i Ensenyament: Maria Ferrer.
o Cultura i Festes: Neus Camps.
o Esports i Joventut: Montserrat Sánchez.
o Governació i Serveis: Josep Sicart.
o Alcaldia, Hisenda i Personal: Jordi Marlès.

- DL observem que hi ha àmbits i regidories que trobem a faltar o que no sabem qui
se n’encarrega, suposem que formen part d’altres regidories i volem saber qui
s’encarrega de cada un dels àmbits no esmentats per si treballem un tema en
concret i ens hem de posar en contacte amb algun regidor en particular. Els àmbits
pels quals preguntem són Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Ocupació,
Agricultura, Sanitat, Participació i Transparència (aquesta és una de les regidories
que han incorporat recentment molts ajuntaments de Catalunya per la importància
que té) i habitatge de protecció oficial.

- L’alcalde respon que ell s’encarrega de tots aquests àmbits a través de la Regidoria
d’Alcaldia, Hisenda i Personal, que la Regidoria de Participació i Transparència no té
responsable i ningú se’n farà càrrec i que junt amb l’Aleix Borrell, regidor
d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient, s’encarregaran de les TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació).

- DL pregunta qui s’encarregarà exactament de l’àmbit d’habitatge de protecció
oficial, la Regidoria d’Urbanisme o la de Benestar Social.

- CiU respon que serà l’Aleix Borrell, el regidor d’Urbanisme, contràriament a molts
altres ajuntaments en què s’engloba dins de Benestar Social.

- DL també manifesta no saber quines són les competències de la Regidoria de
Governació i Serveis.

- El mateix regidor d’aquest àmbit, Josep Sicart, ens detalla que s’encarregarà de
l’ordre públic, animals domèstics, llum, escombraries, jardineria i altres.

3. CREACIÓ JUNTA DE GOVERN.

- CiU proposa crear una Junta de Govern “per a una més àgil i eficaç actuació” en el
municipi “que haurà d’estar integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per
aquell, donant-ne compte al Ple.”

- DL formulem la petició d’assistir a les juntes de govern com a oients sense vot
encara que no ens pertoqui ja que creiem que no hi ha prou canals de transparència
i en les juntes de govern es decideixen coses d’interès general per al municipi. Des
de DL es generen projectes per al poble i, per aquest motiu, ens agradaria tenir el
màxim d’informació sobre les decisions que es prenen.

- PSC i ERC fan la mateixa petició després d’haver sigut formulada des de DL.
- CiU respon que les juntes de govern no són públiques ni obertes, però prenen nota

de la proposta i ens respondran per escrit fora del Ple.



• La proposta queda aprovada amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (DL, PSC i ERC).

4. NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN, RÈGIM DE
SESSIONS I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.

- L’alcalde nomena Aleix Borrell, Josep Sicart i Maria Ferrer membres de la
Junta de Govern. Les sessions tindran lloc l’últim dilluns de cada mes i les
facultats d’aquest òrgan seran les especificades en la vigent legislació.

• La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (CiU, DL i PSC) i una
abstenció (ERC).

5. NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE COMPTES.

- L’alcaldia proposa que formin part de la Comissió Especial de Comptes: Jordi
Marlès (CiU), Neus Camps (CiU), Irene Sardà (DL), Ester Jané (ERC) i Juan
Gabriel Callejón (PSC).

- DL expliquem que segons la normativa d’aquesta comissió s’ha de reunir
abans de l’1 de juny, com que la nova comissió ha estat formada després
d’aquesta data preguntem si es reunirà enguany.

- L’alcalde respon que la Comissió ja es va reunir abans de l’1 de juny per
aprovar el Compte General i que no es tornarà a reunir aquest any.

• La proposta queda aprovada amb 11 vots a favor (CiU, DL, PSC i ERC).

6. NOMENAMENT DE LA TRESORERA.

- Alcaldia proposa Neus Camps (CiU) com a tresorera de la corporació.

• La proposta queda aprovada amb 11 vots a favor (CiU, DL, PSC i ERC).

7. NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS DIFERENTS
ÒRGANS ON HI HA LA DITA REPRESENTACIÓ.

- Alcaldia proposa els representants en òrgans de fora de l’Ajuntament:
o Jordi Marlès, representant al Patronat Ruta Martinell, representant del

Conveni amb l’Ajuntament de Banyeres, representant al Consorci
Camp de Tarragona i representant del Pacte de Santes Creus.

o Maria Ferrer, representant del Consell Escolar Les Cometes i Llar
d’Infants El Nieró i representant al Consorci Universitari del Baix
Penedès.

o Aleix Borrell representant de la Junta de Compensació L’Empalme.

• La proposta queda aprovada amb 11 vots a favor (CiU, DL, PSC i ERC).



8. MODIFICACIÓ BASE EXECUCIÓ PRESSUPOST, RÈGIM DE RETRIBUCIONS I
INDEMNITZA-CIONS MEMBRES ELECTES.

- Alcaldia proposa que els regidors amb competències al govern tinguin
dedicació parcial a l’ajuntament i que no percebin cap quantitat en concepte
de despeses d’assistència a reunions. Se’ls assignen les següents retribucions
brutes anuals:

o Jordi Marlès 18.387,81 €
o Aleix Borrell 8.335,81 €
o Neus Camps 6.374,44 €
o Maria Ferrer 6.512,35 €
o Mª Montserrat Sánchez 6.374,44 €
o Josep Sicart 6.512, 35 €

- Alcaldia també proposa que els membres del Ple que no tinguin dedicació
parcial percebin la quantitat de 150 € per assistència efectiva a les sessions
amb un màxim de 600 € anuals. De la mateixa manera els grups municipals
percebran 115 € per any més 100 € per cada membre o regidor que l’integri.

- ERC pregunta quin és el criteri que s’ha seguit per fer l’augment del sous dels
regidors respecte a l’anterior legislatura.

- CiU explica que ho han fet en funció de la dedicació d’hores que volen fer,
ells han calculat un 60% per al sou brut de l’alcalde i a partir d’aquí s’ha
ajustat la resta de sous dels regidors. També han tingut en compte que ara
són 6 regidors i abans 9 i que el sumatori dels diferents sous és semblant al
total que es cobrava en l’anterior legislatura.

- DL expliquem que el sumatori de retribucions de regidors s’ha incrementat
un 15 % total mentre que l’IPC acumulat durant l’última legislatura és 3,7 %.
Per poder valorar els sous que es proposen demanem que ens falten les
dades de l’augment del pressupost municipal, si n’hi ha, i de l’augment del
sou dels treballadors, si n’hi ha.

- La secretària explica que els sous dels treballadors al 2012 es rebaixen i que
s’han mantingut congelats des d’aquell moment.

- DL afegim que considerem que la partida de sous dels regidors s’hauria d’incrementar
segons el que s’ha incrementat o disminuït el pressupost municipal i/o el sou dels
treballadors. En cas que hi hagi hagut un augment, considerem que s’ha de fer amb
un màxim del 3,7 %. A més, el mateix increment o disminució que s’apliqui al sou dels
regidors que estan al govern s’ha d’aplicar al sou dels regidors a l’oposició que,
segons la proposta d’alcaldia, queden congelats.

• La proposta queda aprovada amb 6 vots a favor (CiU) i 5 en contra (DL, PSC i ERC).

9. DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.

- Constitució dels grups municipals:
o Portaveu de CiU: Maria Ferrer.
o Comissió de Comptes de CiU: Neus Camps.
o Portaveu de Decideix Llorenç: Jordi Camell.
o Comissió de Comptes de Decideix Llorenç : Irene Sardà.



o Portaveu i Comissió de Comptes del PSC: Juan Callejón.
o Portaveu i Comissió de Comptes d’ERC: Ester Jané.

- Abans d’aixecar la sessió l’alcalde explica que estar al govern és el resultat de
les eleccions, que des de CiU accepten la responsabilitat sense voler posar
pals a les rodes i es valoraran propostes i peticions que arribin des de
l’oposició.

- PSC pregunta que com s’han de fer les propostes.
- CiU respon que les propostes es poden fer per escrit.

UN COP ACABAT EL PLE MUNICIPAL

- CiU explica que gravarà tots els plens en vídeo. De moment els vídeos es
podran consultar a la Casa de Cultura. Els plens són públics, encara no els
poden penjar a Internet perquè estan estudiant quina és la millor manera
perquè no es vulneri la intimitat de ningú.

- CiU comenta que les propostes que s’han formulat pels grups de l’oposició
es respondran fora de ple, per escrit i a tots els grups de l’oposició per igual.

- PSC pregunta on es pot reunir la oposició, si podem disposar de la Casa de
Cultura i/o la sala de plens.

- CiU argumenta que la sala de plens no la podem utilitzar perquè algú s’ha de
fer responsable d’obrir i tancar si no hi ha cap treballador de l’Ajuntament ni
cap regidor de govern a l’edifici.

- DL pregunta quins horaris d’atenció als ciutadans tindrà cada regidor.
- CiU respon que es publicarà al lloc web de l’Ajuntament.

LES RETRIBUCIONS DELS REGIDORS A DEBAT

Proposta de CiU (Retribucions del Govern i de l’oposició)

Resum:
• Dedicació del Govern: 1,35 jornades senceres (50,5h/set)
• Sou de jornada sencera de l’Equip de Govern: 38.983,07€
• Modificació dels salaris totals de l’Equip de Govern: 15,4%
• Modificació de l’assignació a l’oposició: 0%

Salaris anual H/set

Alcaldia 18.388 € 17,5

1 regidor 8.336 € 8

2 regidors 6.512 € 6,5

2 regidors 6.374 € 6

Total 52.497 € 50,5

2011-2015 2015-2019 % variació

Assignació anual govern 45.500 € 52.497 € 15,4

Assignació anual per regidor 600 € 600 € 0,0

Assignació anual grup municipal 115 € 115 € 0,0



En el ple municipal

En el Ple, els regidors de Decideix Llorenç no disposaven de tota la informació que
hem pogut recopilar posteriorment, malgrat això van fer constar que:

• La partida total de salaris del govern s'apujava un 15,4%.
• El sou dels regidors a l’oposició es congelava.
• L’IPC acumulat durant el període 2011-15 era un 3,7%.
• Desconeixíem la variació dels salaris dels treballadors de l’Ajuntament durant la

legislatura anterior. En el mateix moment se’ns va informar que havien estat
congelats durant 4 anys.

És per això que votem en contra de la proposta de CiU i proposem que s’apliquin els
següents criteris:

• Que en cas d’haver de modificar les atribucions, es faci per tots els regidors de la
mateixa manera, ja sigui del govern o de l’oposició.

• Que la variació sigui equivalent a la variació dels sous dels treballadors de
l’Ajuntament. No compartim que als treballadors es congeli el sou durant 4 anys,
i per contra s’apugi un 15,4% en sou de l’equip de govern.

• Que en cap cas la variació dels sous dels regidors siguis superior a l’augment de
l’IPC 2011-15, el qual ha estat de 3,7%.

Malgrat els arguments exposats i la votació contrària unànime de l’oposició (que
representa el 48,6% dels vots de les darreres eleccions), s’aproven les noves
assignacions sense cap modificació.

Recopilació d’informació

Posteriorment al Ple Municipal, Decideix Llorenç recopilem més informació per
poder valorar la proposta de CiU. Així, agafem les següents dades com a referència,
les quals ens suggereixen diverses reflexions:

• Els sous dels treballadors de l’Ajuntament fa 4 anys que estan congelats.
Per tant, els sous dels representants polítics no poden en cap cas apujar-se,
i encara menys un 15,4%. Fer el contrari és una falta de respecte vers els
treballadors. No és lícit que als treballadors es demani un sacrifici, i per
contra, els polítics s’autossignin un desmesurat augment que quadruplica
l’IPC acumulat.

• El sou més baix d’un treballador de l’Ajuntament és de 13.681,73€ amb una
jornada de 37,5h (segons el conveni del 2012).

El sou autoassignat pel govern pràcticament triplica el sou més baix.
Decideix Llorenç considera aquest fet indecent i obscè. Una cosa és que
diverses feines estiguin remunerades de manera distinta, i una altra molt
diferent és que en una mateixa casa coexisteixin sous extremadament
baixos amb assignacions a polítics desorbitades.



• La plantilla de l’Ajuntament es composa de 4 funcionaris i la resta són personal
laboral.

El sou projectat de 38.983 € és superior en un mínim de 9.000 € a qualsevol
treballador laboral. Decideix Llorenç no comparteix aquest criteri.

• El sou d’un professor de secundària és de 28.993€.
Decideix Llorenç entenem que aquest és un sou prou digne, i molt per
sobre de la mitjana de salaris actuals. Entenem que el sou d’un regidor d’un
petit poble de 2.000h no ha de perquè superar aquesta quantitat.

• 1,35 jornades completes ens semblen justes per a gestionar i liderar tota la feina i
canvis que requereix el nostre poble.

Proposta de Decideix Llorenç

• Congelació de totes les assignacions a càrrecs electes.
• Salari (37,5h) dels regidors de l’Equip de Govern: Com a màxim el doble del salari 

més baix de l’Ajuntament. En aquest cas 28.000€.
• Jornades senceres de Govern: 1,63.

Els propers dies es passarà aquesta proposta a l’Equip de Govern i a la resta de 
partits de l’oposició per tal d’intentar assolir un acord. Posteriorment presentarem 
una moció per modificar l’acord pres al darrer ple.

Proposta CiU Proposta Decideix Llorenç
Sou anual (37,5 h/set) 38.983 € 28.000 €

Jornades completes 1,35% 1,625%

H/set Sou anual H/set Sou anual

Alcaldia 17,5 18.388 € 21 15.680 €

1 regidor/a 8 8.336 € 10 7.467 €

2 regidors/es 6,5 6.512 € 8 5.973 €

2 regidors/es 6 6.374 € 7 5.227 €

Hores totals/set 50,5 61

Cost Anual 52.497 € 45.547 €

Variació 15,4% 0%

Cost anual (2011-15) 45.500 €

2015-2019 % variació

Assignació anual regidor oposició 600 € 0%
Assignació anual grup municipal 115 € 0%


