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Alcaldia-Presidència
Secretaria General del Ple

DECRET PER DETERMINAR QUE EL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
EXERCEIXI EL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de juny de 2019, va determinar el
règim de dedicació i retribucions dels 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.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 5712/2019, de 21 de juny, es van concretar de
manera nominal els/les membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 21 de juny
de 2019.
VIST l’escrit de 12 de juliol de 2019, registrat d’entrada el 15 de juliol de 2019, amb el
número 74715/2019, signat pel regidor Sr. Antoni Garcia i Acero, pel qual sol·licita
exercir el càrrec de portaveu del grup polític municipal d’ERC-AM, en règim de
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 12 de juliol de 2019, de conformitat amb
l’acord del Ple de 21 de juny de 2019.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, de 18 de juny de 2019 (LH 22/2019)
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),
HE RESOLT:
PRIMER.- DETERMINAR que el regidor Sr. Antoni Garcia i Acero, com a portaveu del
grup polític municipal d’ERC-AM, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva, amb efectes del 12 de juliol de 2019.
SEGON.- ESTABLIR que les quanties de les retribucions econòmiques a percebre pel
regidor, en l’exercici del seu càrrec amb dedicació exclusiva, son les fixades a l’acord
del Ple de 21 de juny de 2019, (BOP 05-07-2019) i restaran subjectes al règim
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d’incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
TERCER.- IMPUTAR la despesa a que es refereixen els anteriors acords per un
import de TRENTA MIL CENT SETANTA UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS
(30.171,02 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 01.912.0.100.00.00, amb número
de RC 190037259 i a la partida 01.912.0.160.00.00 els costos de seguretat social, dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per a l’any 2019
QUART.- ORDENAR al servei de recursos humans, que porti a terme els tràmits que
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui
lloc.
SISÈ.- 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 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 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 al regidor designat i als/a les regidors/es de la
corporació, els/les 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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