NOTA DE PREMSA

El ple de cartipàs aprova les noves regidories i
retribucions de l'alcalde i regidors de les Masies de
Roda

Aquest dijous 11 de juliol s'ha celebrat la primera sessió plenària del mandat 2019-2023, un ple
extraordinari que ha servit per aprovar el cartipàs municipal en el qual s'han definit les quatre
grans àrees municipals de treball, la dedicació horària i les retribucions dels regidors i regidores de
l'Ajuntament de les Masies de Roda, entre altres qüestions.
El ple s'ha iniciat amb l’aprovació de l’acte de la sessió del Ple de constitució del nou ajuntament i
amb la presa de possessió del regidor electe David Bosch, regidor de Junts per les Masies de
Roda, qui va excusar la seva absència en la sessió del 15 de juny de 2019.
Seguidament es dóna compte de la constitució dels dos grups polítics municipals que configuren
el consistori i dels diferents portaveus municipals: GRUP MUNICIPAL MASIES DE RODA
INDEPENDENTS-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL amb Jordi
Vistós com a portaveu i JUNTS PER LES MASIES DE RODA amb Jordi Gros de portaveu.
Les regidories queden dividides entre els 4 regidors del govern municipal, de la següent forma:
l’alcalde Jordi Vistós s’encarregarà de les àrees d’Urbanisme i Obres Públiques, Esport,
Manteniment i Serveis. Aida Canal serà la primera tinent d’alcalde i treballarà les regidories de
Joventut i Festes, Promoció Econòmica i Turisme i Comunicació. Montse Cabellos serà la segona
tinent d’alcalde i s’encarregarà de les àrees de Medi Ambient, Educació, Benestar Social i Igualtat,
i Participació Ciutadana. Víctor Pallàs s’ocuparà de les regidories d’Hisenda, Cultura i Pagesia.
Pel que fa a la Comissió especial de Comptes es proposa la composició se
Mas, que en serà president, Víctor Pallàs i Arisa i Jordi Gros Roca.

ent: Jordi Vistós i

En relació als representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats, que siguin de la competència
del Ple i es proposa els se ents nomenaments:

- Representants de l’Ajuntament a Fundació Residència can Planoles: Jordi Vistós i
-

Mas i Víctor Pallàs Arisa
Representant de l'Ajuntament a la Fundació Privada l’Esquerda: Víctor Pallàs Arisa
Representat de l' Ajuntament al Consell Assessor de Sant Pere de Casserres: Víctor
Pallàs Arisa
Representat de l' Ajuntament al Consorci d’Osona de Serveis Socials: Montserrat
Cabellos Zurita i com a substituta Aida Canal Anglada
Representat de l' Ajuntament a Osona Turisme: Montserrat Cabellos Zurita i com a
substitut Jordi Vistós Mas
Representant de l'Ajuntament al Consorci del Ter: Aida Canal i Anglada i com a
substitut Jordi Vistós Mas
Representant de l'Ajuntament al Consell Escolar de l’escola bressol municipal la
Patuleia: Montserrat Cabellos Zurita i com a substituta Aida Canal Anglada
Representant de l'Ajuntament a l’A ència Local de l’Energia d’Osona: Jordi Vistós
Mas i com a substituta Aida Canal Anglada

S'estableix el calendari de sessions plenàries i de Junta de Govern Local. S'estableix
trimestralment, el segon dijous dels mesos de juliol, octubre, gener, i abril , i si s’escau en festiu el
primer dijous, a les 19 hores.
El ple també aprova amb els vots a favor de MRI-ERC-AM i en contra de JUNTS PER LES
MASIES DE RODA les retribucions i els drets econòmics de l’alcalde i els regidors de la
corporació. D’aquesta manera, l'alcalde, Jordi Vistós, tindrà una dedicació de 30 hores setmanals,
corresponents al 75% de la seva jornada a 14 pagues anuals per un import de 2.218,71€.
Montserrat Cabellos Zurita, Aïda Canal Anglada i Víctor Pallàs Arisa exerciran el seu càrrec en
règim de dedicació parcial del 12%, amb una retribució de 14 pagues anuals per import de 350€.
Els regidors Jordi Gros, Jordi Ribas i David Bosch no tindran dedicació i cobraran per assistència
a les juntes de govern i als plens, s’aprova el règim d'indemnitzacions pels regidors i regidores a
15€.
Per acabar es duu a terme l’aprovació de les festes locals del 2020, el 15 de juliol i el 29 de
setembre, i l’aprovació de suplement de crèdit en els conceptes de material Retribucions càrrecs
electes, Seguretat Social òrgans govern, Reparacions sala polivalent, Reparacions instal·lacions
esportives, Reparacions material de transport i Reparacions altre immobilitzat .

Les Masies de Roda, 11 de juliol de 2019

