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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Règim de dedicacions de determinats regidors de
l'equip de govern

Localització de l'activitat

ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 15 de novembre de 2016, va aprovar, amb
13 vots a favor (ERC, PSC, MES, IC-V i regidora no adscrita) i 6 en contra (CiU i CUP), dels
19 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords següents:
“RÈGIM DE DEDICACIONS DE DETERMINATS REGIDORS DE L'EQUIP DE GOVERN
Part expositiva:
1. Atesa la incorporació de nous regidors a l’equip de govern municipal sorgit després de
les eleccions municipals del 24.05.2015, cal procedir a l’establiment del seu règim de
dedicació tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia i les
responsabilitats assignades mitjançant el corresponent Decret, així com el seu règim
de retribucions i indemnitzacions.
Fonaments de dret:
I.

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL), en concordança amb
l’article 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 i amb l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, (d’ara endavant, ROF), els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació
parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat-,
així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu
càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació,
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen
part.
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II.

L’article 75.bis de la LRBRL relatiu el règim retributiu dels membres de les
corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals, preveu, a l’apartat 1r,
que els pressupostos generals de l’Estat determinaran anualment el límit màxim total
que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes
retributius i assistències, exclosos els triennis, atenent entre altres criteris a la
naturalesa de la Corporació local i a la seva població d’acord amb la taula inclosa en
el mateix article.

III.

L’apartat 3r del mateix article 75. bis de la LRBRL estableix que només els membres
de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació de la que formen part i en la quantia acordada pel Ple.

IV.

De conformitat amb el que preveu l’article 75.ter de la mateixa LRBRL, la prestació de
serveis en els ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per part dels seus
membres s’haurà d’ajustar en tot cas als límits que fixa, que, en el cas dels
ajuntaments de municipis amb població compresa entre 20.001 i 35.000 habitants,
no podrà excedir, segons obliga a l’apartat 1r lletra g), de deu.

V.

S’ha emès l’informe de la Intervenció municipal, en relació al control i fiscalització de
la despesa que porta aparellada l’execució d’aquest acord.

Per tot això, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, ha
redactat aquesta proposta de dictamen per tal que se li doni el tràmit oportú per part de la
Comissió Informativa, i es proposa el seu sotmetiment al Ple municipal, que ha de
respondre als següents
ACORDS:
Primer. Establir que els regidors o les regidores que ocupin els càrrecs que tot seguit es
detallen els exerciran en règim de dedicació parcial, amb la dedicació mínima en horari
setmanal que es detalla en cada cas per exercir les competències que els hi ha estat
delegades, amb les retribucions anuals assignades que percebran distribuïdes en dotze
pagues mensuals i es tramitarà la seva alta al règim general de la Seguretat Social amb
efectes del dia 17 de novembre de 2016:

Retribució de
referència

%
Dedicació
(Seguretat
Social)

Dedicació
horària
setmanal

Retribució
anual
assignada

33.811,67 €

37,5 %

14 hores

12.854,55 €

Regidor de Serveis jurídics i
Contractació i Compres

33.811,67 €

33 %

12,5 hores

11.312,00 €

Regidora de Participació Ciutadana i
adjunta de Cultura

33.811,67 €

33 %

12,5 hores

11.312,00 €

33.811,67 €

33 %

12,5 hores

11.312,00 €

33.476,9 €

32 %

12 hores

10.819,73 €

Càrrec
Regidor d’Habitatge i Fires i Mercats

Regidoria de Serveis Econòmics,
Organització i Persones
Regidoria de Noves Tecnologies,
Transparència i Atenció Ciutadana
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Segon. Disposar que la resta d’extrems acordats a la sessió plenària del 29.06.2016 relatius
principalment a indemnitzacions i incapacitat temporal, es mantenen en els mateixos termes
acordats.
Tercer. Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona així com també en el tauler d’anuncis i en el portal de transparència municipals,
per al coneixement general.
Quart. Declarar la compatibilitat dels regidors i regidora següents que assumeixin
dedicacions parcials i que han declarat la prestació de serveis o la condició d’empleats en
altres administracions públiques:


Per a la condició de coordinador de projectes a VECTOR 5 D’EXCEL·LÈNCIA I
SOSTENIBILITAT de Barcelona, a Alejandro López Garcia.



Per a la condició d’advocat a POYATO I TERRICABRAS ASSOCIATS, SL de Vic, a
Antoni Poyato Rodríguez.



Per a la condició de farmacèutica a la PARAFARMÀCIA DEL BONPREU de Vic, a Maite
Gallifa Company.

Fer avinent que aquestes activitats s’han de dur a terme fora de l’horari de dedicació i que
les retribucions que es percebin amb càrrec a les administracions públiques no podran
superar en qualsevol cas les limitacions previstes a l’article 75.bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, ni superar els percentatges previstos a
l’article 7 la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques ni, finalment, entrar en conflicte amb les atribucions del càrrec per
raó de les responsabilitats assignades en seu municipal.
Cinquè.- Notificar aquests acords als membres de la corporació que ocupen les referides
Regidories, i comunicar-los a l’interventor municipal i a la cap de l’Àrea d’Organització,
Persones i Administració Electrònica, per al seu coneixement i als efectes de la seva
aplicació.”
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
F_FIRMA_7

Vist i plau
F_FIRMA_1

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
22-11-2016 18:30

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
22-11-2016 19:58
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