
 

 

 

 

Resum Ple 18 de gener 2023 

Sessió ordinària de gener i primera de l’any amb un ordre del dia que recull la pujada salarial 
del personal laboral de l'Ajuntament, una moció de Sumem per demanar més seguretat davant 
les obres de la C15. 

La sessió comença amb l’aprovació de la minuta d'acta de les sessions plenàries de 16 i 23 de 
novembre i 23 de desembre de 2022, i s’aprova per unanimitat. En el punt 2 sobre 
incrementar la massa salarial de tot el personal laboral i funcionari de l'Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, el regidor de personal Xavier 
Alberich explica que és l'increment del 2,5% el marca l'Estat i s’aprova amb el suport de tots els 
regidors.  
 
Per altra banda el grup municipal Sumem-CP demana que la Generalitat de Catalunya 
augmenti la seguretat de la C-15 mentre durin les obres d’aquesta via. El cap de l’oposició, 
Daniel Vendrell, explica que hi ha senyalitzacions errònies en el tram d'obres i justifica que ja hi 
ha hagut un accident mortal. És per això que demanen que la Generalitat revisi les condicions 
de seguretat ja que molts habitants dels Hostalets freqüenten aquesta carretera per estudiar o 
per altres motius. L’alcalde, Gerard Parcerisas, des d'Esquerra, mostra la seva conformitat amb 
aquesta moció per millorar la seguretat i anuncia que votaran a favor. El mateix  que el tinent 
d’alcalde i cap de llista de Junts per Hostalets, Jordi Parcerisas, amb la qual cosa s’aprova amb 
11 vots favorables. 
 
En aquest moment és quan es passa la moció d'urgència per regularitzar les retribucions 
econòmiques de l'interventor de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola. La secretària n’explica 
les condicions i imports equivalents al 30% de la jornada laboral pel qual està contractat. 
 
Finalment s’afegeix un punt d'urgència amb la regularització de les retribucions econòmiques 
de l’interventor de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.  

El torn de precs i preguntes de l’oposició tanca una sessió de menys de 30 minuts que continua 
amb una intervenció del públic final. 


