APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDE I DELS
REGIDORS DE LA CORPORACIÓ I FIXACIÓ DE LES SEVES RETRIBUCIONS, AIXÍ
COM DE LES QUANTITATS A PERCEBRE EN CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS I
ASSISTÈNCIES

PROPOSTA
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de
març de 2015).
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
Per resolucions de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015 s’han nomenat els membres de la Junta
de Govern Local i els tinents d’alcalde.
Per resolució de 17 de juny de 2015 l’Alcaldia ha delegat tota una sèrie d’atribucions
genèriques i específiques en determinats regidors i regidores municipals.
D’acord amb la regulació de les retribucions i les indemnitzacions als membres de les
corporacions locals que s’indica als articles 75, 75 bis i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció
dels següents ACORDS:
1. Aprovar l’establiment de la retribució per al desenvolupament del càrrec d’alcalde
d’aquesta corporació en règim de dedicació parcial del 90% de la jornada, en la quantia de
43.200 € anuals a abonar en 14 pagues mensuals, amb efectes des del dia en què l’alcalde
redueixi correlativament la seva dedicació en la seva actual ocupació.
2. Aprovar l’establiment de la retribució per al desenvolupament en règim de dedicació
parcial del 33,33% de la jornada, de 7 regidores o regidors d’aquesta corporació que
desenvolupin el càrrec amb delegacions de l’Alcaldia, amb la quantia anual per a cadascun
d’ells de 12.000 € a abonar en 12 pagues mensuals.
3. Determinar que la retribució del càrrec de regidor o regidora amb delegacions de
l’Alcaldia es meritarà amb efectes de la data de la resolució de delegació d’atribucions.
4. Acordar que els membres de la corporació que no tinguin dedicació, ni exclusiva ni
parcial, rebran les quantitats per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que
s’especifiquen a continuació:
Assistència a sessions del Ple ............................................................... 164,75 € per sessió
Assistència a sessions de la Junta de Govern Local ............................ 137,29 € per sessió
Assistència a sessions de la Comissió informativa ............................... 45,76 € per sessió
5. Acordar que l’alcalde i els regidors amb i sense delegació percebran les quantitats fixades
per al funcionari de més alt nivell de la corporació en concepte d’indemnitzacions per les
despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec per desplaçaments fora del terme
municipal, allotjament i manutenció, per raons de representació municipal.

6. Determinar que totes les quantitats consignades en aquests acords s’actualitzaran de
manera automàtica d’acord amb la variació que experimentin les retribucions del personal al
servei dels ens locals.
7. Declarar la compatibilitat de tots els membres d’aquesta corporació amb el
desenvolupament present o futur d’un altre lloc de treball que sigui comprès dins l’àmbit
d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, sempre d’acord amb els seus termes. També es declara
compatible que els membres d’aquesta corporació puguin pertànyer a més de dos òrgans
de govern de les entitats, organismes i empreses que depenguin.
8. Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, al Butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes
de la corporació.

Sant Celoni, 4 de juliol de 2015
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

