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DECRET PER DETERMINAR QUE LA REGIDORA ADJUNTA D'EDUCACIÓ EXERCEIXI EL
SEU CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de juny de 2019 (BOPB d’1 de juliol de 2019)
va determinar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, fixant en 18
el nombre de membres de la corporació 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. Tanmateix l’acord
determina els membres que poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial.
ATÈS que el règim de dedicació dels membres de la Corporació a la data del present Decret és
el que deriva del 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, els quals van concretar a l’inici del
mandat de manera nominal els/les membres de la corporació que havien d’exercir els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial. Posteriorment per Decret núm. 5954/2020, de
18 de juny, amb motiu de la seva renúncia al càrrec de Tinent d’alcaldia titular d’Àrea, es va
declarar el regidor Sr. Jaume Graells i Veguin com a regidor sense dedicació amb efectes del
22 de juny de 2020. Així mateix el Ple en sessió ordinària de 23 de desembre de 2020, va
prendre raó i es va donar per assabentat de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Cristobal
Plaza Lao.
ATÈS que la Sra. Iman Aisa Abdellaoui va prendre possessió del càrrec de Regidora d’aquesta
Corporació davant el ple municipal en sessió 27 de gener de 2021, havent estat designada per
Decret de l’alcaldia núm. 2164/2021, de 9 de març, Regidora Adjunta d’Educació, amb efectes
del 15 de març de 2021.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, d’11 de març de 2021 (LH 11/2021).
VIST el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local.
Aquesta alcaldia-presidència 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),
D I S P O S O:
PRIMER.- DETERMINAR que la regidora Sra. Imán Aisa Abdellaoui, com a Regidora Adjunta
d’Educació, a l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, exercirà el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva, amb efectes del 15 de març de 2021, prèvia l’acceptació d’aquest règim i
la declaració de no incórrer en causa d’incompatibilitat.
SEGON.- ESTABLIR que les quanties de les retribucions econòmiques a percebre per la
regidora, en l’exercici del seu càrrec amb dedicació exclusiva, son les fixades a l’acord del Ple
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de 21 de juny de 2019, (BOP 05-07-2019) que corresponen a 70.000 € bruts anuals, i restaran
subjectes al règim 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 total de
SEIXANTA-CINC MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS
(65.059,88.- €), les retribucions a càrrec de l’aplicació pressupostària 01.912.0.100.00.00 per
import de 52.385,77€, amb número de RC 210014104 de 9 de març de 2021 i els costos de
seguretat social a càrrec de l’aplicació pressupostària 01.912.0.160.00.00 per import de
12.674,11€, amb número de RC 210014105 de 9 de març de 2021, dels Pressupostos
Generals d’aquest Ajuntament per a l’any 2021.
QUART.- ORDENAR al servei de recursos humans, que porti a terme els tràmits que siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació en compliment 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 així com 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.
SISÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en compliment del que
determina l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals als efectes que
preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
SISÈ.- 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 i a la Tresoreria, i fer
difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la regidora designada i als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, fent constar que contra aquest Decret es poden interposar els recursos que
figuren 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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Signat digitalment per:
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