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Dilluns, 18 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE sobre el règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació

De conformitat  amb l'establert  per  l'article  75.5  de  la  Llei  de  Bases  de  Règim Local,  es  fa  públic  que  el  Ple  de 
l'ajuntament, en sessió de 30 de juny de 2016, va adoptar l'acord la part dispositiva del qual es transcriu íntegrament:

"Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l'acord primer, segon i tercer relatiu a l'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ 
I DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES I INDEMNITZACIONS aprovat en sessió de Ple de data 9 de 
juliol de 2015.

Segon.-  ESTABLIR,  amb efectes  de  2  de  juny  de  2016,  que  els  càrrecs  de  la  Corporació  que  a  continuació  es 
relacionen s'exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, segons els casos i ateses les delegacions efectuades i 
amb les retribucions anuals que tot seguit es determinen:

Càrrec Dedicació Retribució
ALCALDE, REGIDOR DE RÈGIM INTERN I PROCESSOS ESTRATÈGICS 100% 50.000,00 EUR
REGIDOR D'URBANISME, ACTIVITATS I HABITATGE 100% 40.000,00 EUR
REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS, HISENDA I POLÍTIQUES SOCIALS 100% 40.000,00 EUR
REGIDOR D'ESPORTS, PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES 100% 40.000,00 EUR
REGIDORA DE SANITAT I SALUT PUBLICA, GENT GRAN, AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT 75% 30.000,00 EUR
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I PLA DE BARRIS 70% 28.000,00 EUR
REGIDOR D'OBRES I SERVEIS 50% 20.000,00 EUR
REGIDOR D'EDUCACIÓ 50% 20.000,00 EUR
REGIDORA DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT 50%  20.000,00 EUR

Els membres de la corporació esmentats seran donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social i percebran les 
seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i  les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

La percepció de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva serà incompatible amb l'exercici de tot 
tipus d'activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions 
Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d'elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els 
pugui  correspondre per  la  seva assistència als  Consells  d'Administració  o òrgans de govern d'entitats  o  empreses 
públiques o privades, fins a un màxim de dos. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen en 
l'apartat quart de l'acord de Ple de 9 de juliol de 2015, relatiu a l'establiment del règim de dedicació i de les retribucions 
dels càrrecs electes i indemnitzacions.

La percepció de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació parcial portarà inherent l'exercici de les funcions 
anteriorment  detallades  i  una  presència  efectiva  mínima a  l'Ajuntament  dels  percentatges  indicats,  respecte  de  la 
jornada ordinària setmanal del personal funcionari de la corporació, sent compatible amb l'exercici d'altres activitats 
retribuïdes, en els termes previstos per l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei  
de l'Administració pública. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat quart de 
l'acord de Ple de 9 de juliol de 2015, relatiu a l'establiment del règim de dedicació i de les retribucions dels càrrecs 
electes i indemnitzacions.

Tercer.- Les despeses que es deriven del present acord aniran a càrrec del pressupost municipal de la corporació, sens 
perjudici  que  es  procedeixi,  si  s'escau,  a  la  tramitació  dels  expedients  de  modificació  de  crèdit  necessaris  per  a 
l'executivitat del present acord.

Quart.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals, i a l'àrea de règim intern per tal que procedeixin a 
cursar la corresponent alta dels membres amb dedicació exclusiva o parcial al règim general de la Seguretat Social.

Cinquè.- PUBLICAR íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d'anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l'article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local."
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Dilluns, 18 de juliol de 2016

Contra aquests acords, que són definitius en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació del present 
edicte.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel 
transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el  
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en  
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquests acords, es 
podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  Jutjats  Contenciosos  administratius  de  la  província  de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

Les Franqueses del Vallès, 7 de juliol de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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