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1.- Antecedents de fet:
I.

El senyor Pol Altayó Isern, titular del DNI núm. 44988707V, ha presentat en
data 21 d’abril de 2016 (RE núm. 2016/1392) la renúncia voluntària al
cobrament de les indemnitzacions aprovades pel Ple del Consell Comarcal
del Vallès Occidental per assistència als òrgans col·legiats.

II.

Un cop constituït el nou consell comarcal, resultant de les Eleccions Locals
celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, es van portar a terme les
actuacions conduents a la configuració del cartipàs comarcal mitjançant
diferents acords adoptats pel plenari en sessió extraordinària del passat dia 29
de juliol d’enguany.

III.

Per l’acord núm. 44/2015 aprovat pel Ple en sessió ordinària del dia 3 de
desembre de 2015, s’aprovà modificar el règim econòmic dels membres
corporatius pel que feia referència al (i) règim de dedicació parcial, com (ii) al
règim de dedicació ordinària per assistències a òrgans col·legiats; amb la
finalitat d’ajustar-la a l’estabilitat del pressupost de l’exercici de 2016.

2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:








Arts. 22 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
(segons redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril), d'acord amb la redacció
donada en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local.
Arts. 54 i 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
Carta Europea d'Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d'octubre de 1985, i que va
entrar en vigor al nostre país el dia 1 de març de 1989.
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Normativa de la Seguretat Social, en especial el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20
de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Seguretat social.

2on.- Òrgan competent.
Correspon al Ple comarcal acceptar la renúncia a les assignacions esmentades, que, un cop
s’haguin produït, s'hauran d'efectuar els tràmits reglamentaris pertinents.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- PRENDRE RAÓ i ACCEPTAR la renúncia al cobrament de les indemnitzacions
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental per assistència als òrgans
col·legiats, presentada pel senyor POL ALTAYÓ ISERN del grup polític comarcal
d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, amb registre d’entrada núm. 2016/1392,
de data 21 d’abril de 2016, i atendre la petició sol·licitada que l’import de les indemnitzacions
a les quals renuncia siguin destinades a l’Àrea de Benestar Social, Educació i Qualitat de
Vida.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, al servei de recursos
humans, als serveis econòmics.
Això no obstant, el Ple del Consell Comarcal resoldrà el que consideri més procedent.

El President de la Comissió Informativa,

Amadeu Aguado Moreno
El Vallès Occidental, 27 d’abril de 2016.
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