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DECRET PEL QUAL ES DECLARA EL CESSAMENT EN EL RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DEL REGIDOR SR. JAUME GRAELLS I VEGUIN
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de juny de 2019, publicat en el BOPB d’1 de
juliol de 2019, va determinar el règim de dedicació i retribucions dels/de les membres de la
Corporació, fixant en 18 el nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden
exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’alcaldia,
Regidors/es de govern, Regidors/es Presidents/es de Districte, Regidors/es adjunts/es i els/les
Regidors/es portaveus dels grups polítics municipals, que no formen part de l’equip de govern,
així com els/les que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial, que es segueix a
l’expedient 35402/2019.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 5712/2019, de 21 de juny, i posterior Decret
6108/2019, de 19 de juliol, publicats al BOPB de 30 de juliol, es van concretar de manera
nominal els/les membres de la corporació que exerceixen en l’actualitat els seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 21 de juny de 2019.
VIST l’escrit presentat en data 17 de juny de 2020 pel Sr. Jaume Graells i Veguin, amb núm. de
registre d’entrada E/44119/2020, de renúncia a la seva condició de Tinent d’alcaldia titular
d’Àrea i la seva voluntat de continuar com a regidor sense dedicació.
VIST el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local.
L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 12.3 del Reglament
orgànic del Ple vigent (BOP 12/01/2012),
DISPOSO:
PRIMER.- DECLARAR el regidor Sr. Jaume Graells i Veguin com a regidor sense dedicació
amb efectes del dia 22 de juny de 2020 per renúncia al càrrec de Tinent d’alcaldia titular d’Àrea.
SEGON.- ESTABLIR que l’exercici del seu càrrec de regidor sense dedicació li dóna dret a
percebre les dietes per assistència efectiva a les sessions del ple tal com determina l’acord del
ple de 21 de juny de 2019, (BOPB 01-07-2019).
TERCER.- ORDENAR al servei de recursos humans, que porti a terme els tràmits que siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i a la seu electrònica municipal, en compliment de
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l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de Catalunya.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de l’Ajuntament, a
l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, al Servei
de recursos humans, i fer difusió a totes les Àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la
Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al regidor que renuncia i a la resta dels/de les regidors/es
membre de la corporació, significant-los que poden interposar el recurs que figura a
continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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