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DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, PEL QUAL ES DETERMINEN ELS/LES MEMBRES
ELECTES D'AQUEST AJUNTAMENT QUE EXERCIRAN EL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió d’avui, 21 de juny de 2019, ha fixat el règim de
dedicació i retribucions dels/de les membres de la Corporació.
VIST que el referit acord estableix en 18 el nombre màxim de membres electes que podran
exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, els/les Tinents/es d’alcaldia,
els/les Regidors/es de govern, els/les Regidors/es Presidents/es de Districte, els/les
Regidors/es adjunts/es i els/les Portaveus dels grups polítics municipals, que no formin part de
l’equip de govern.
VIST que l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, així mateix, determina que podran exercir el
càrrec en règim de dedicació parcial del 50 % els/les portaveus dels grups polítics municipals
que no formin part de l’equip de govern a la seva elecció, així com el portaveu suplent i en del
grup polític municipal majoritari de l’oposició.
VIST el Decret de l’alcaldia números 5703, de 17 de juny de 2019, pel qual es designen els/les
Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrea, els/les Regidors/es de Govern, els/les Regidors/es
Presidents/es de Districte i els/les Regidors/es Adjunts/es i es determinen les delegacions de
l’alcaldia en aquests òrgans.
VIST que el Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2019 ha pres coneixement de la
composició dels grups polítics municipals i la designació dels/de les seus/seves portaveus
titulars i suplents.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, de 18 de juny de 2019 (LH 22/2019).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del Ple vigent (BOPB
12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Determinar que els/les membres de la corporació que exerciran el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, de conformitat amb l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, i els escrits
d’acceptació dels càrrecs i de la dedicació exclusiva, dels/de les diferents membres de la
Corporació són els següents:
A)

Els/Les Tinents/es d'alcaldia titulars d`Àrea, segons Decret de l’alcaldia núm.
5703/2019, de 17 de juny, que a continuació es relacionen:
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FRANCESC JOSEP BELVER VALLÈS
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN
JOSÉ CASTRO BORRALLO
ROCIO RAMIREZ PEREZ
JESÚS HUSILLOS GUTIERREZ
JAUME GRAELLS VEGUIN
DAVID QUIRÓS BRITO
M. ANGELES SARIÑENA HIDALGO
B)

Els/Les Regidors/res de Govern; els/les Regidors/es Presidents/es de Districte i
els/les Regidors/es Adjunts/es segons Decret de l’alcaldia núm. 5703/2019, de 17 de
juny, que a continuació es relacionen:
MARIA TERESA REVILLA SÁNCHEZ
LAURA GARCIA MANOTA
OLGA GOMEZ FERNÁNDEZ
MARIA DOLORES RAMOS ZAFRA
CRISTOBAL PLAZA LAO

C)

amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019

amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019
amb efectes de 17 de juny de 2019

Els/Les Regidors/es Portaveus dels grups polítics municipals següents:

-

Sr. MIGUEL M. GARCÍA VALLE, portaveu del grup polític municipal de Cs, amb
efectes del 15 de juny de 2019.
Sra. ANA M GONZALEZ MONTES, portaveu del grup polític municipal de
LHECP-ECG, amb efectes del 15 de juny de 2019.
Sra. SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ, portaveu del grup polític municipal del PP,
amb efectes del 15 de juny de 2019.

SEGON.- Determinar que el membres de la corporació que exercirà el seu càrrec amb
dedicació parcial, de conformitat amb l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, és:
El Regidor Portaveu suplent del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, com a grup
majoritari de l’oposició, Sr. JORGE GARCÍA i MUÑOZ, amb una dedicació del 50%, i
amb efectes del 15 de juny de 2019.
TERCER.- DETERMINAR que les quanties de les retribucions econòmiques a percebre
pels/per les membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva i/o parcial, les retribucions i la dedicació mínima dels/de les regidors/es en règim de
dedicació parcial, son les fixades a l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, i restaran subjectes al
règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques que estableix la
Llei 53/1984, de 26 de desembre. Així mateix no podran percebre amb càrrec als pressupostos
de les administracions públiques retribucions anuals per import superior al límit legal fixat en
aplicació de l’article 75 bis apartat 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
QUART.- ORDENAR al servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits necessaris
per a l’execució d’aquest Decret.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, de conformitat amb
l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
SISÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el portal de transparència, en compliment de 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.
SETÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’ajuntament, a
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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.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les regidores de
la corporació, els quals 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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