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1.- Antecedents de fet:
I. Un cop constituït el nou consell comarcal, i dins les actuacions conduents a la
configuració del cartipàs municipal, resulta indispensable procedir a l’establiment del
règim econòmic dels membres d’aquesta Corporació.
II. Mitjançant la present es proposa al Ple que el desenvolupament del càrrec de
Presidència, s'efectuï en règim de dedicació parcial amb un 20% de dedicació. La resta
de membres corporatius es portarà a terme també en règim d'indemnitzacions per
assistències a òrgans col·legiats.
2.- Fonaments de dret:
1er.- 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.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

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.- L'article setè de la 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, regula
el dret que assisteix als membres de les Corporacions Locals a la percepció de les
retribucions en l'exercici de llurs càrrecs que es desenvolupen en règim de dedicació
exclusiva, i a la compensació financera adequada a les despeses causades per l'exercici
del seu mandat.

En conseqüència de tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents
ACORDS

Primer: APROVAR el règim econòmic dels membres corporatius per al mandat 20152019, a l’empara d’allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en la forma següent:
a)

Règim de dedicació parcial:

Establir per als membres corporatius que a continuació s’indiquen un règim de dedicació
parcial, establint-se el règim econòmic següent:
President del Consell Comarcal: una retribució de VINT MIL EUROS, 20.000€, bruts
anuals per a una dedicació parcial del 20%, els quals s’abonaran mensualment per
l’import d’una catorzena part del total anual i dues pagues extraordinàries per l’import
d’una mensualitat en els mesos de juny i desembre, el període de meritació de les quals
serà de l’1 de juliol al 30 de juny i de l’1 de gener al 31 de desembre; i donar-lo d’alta al
règim general de la Seguretat Social.
b)

Règim de dedicació ordinària per assistències a òrgans col·legiats:

Establir per a la resta de membres corporatius que a continuació s’indiquen un règim de
dedicació ordinària, establint-se el règim econòmic per indemnitzacions d'assistències a
òrgans col·legiats que s’indica en el punt següent d’aquesta Proposta:
Segon:
ESTABLIR i APROVAR el règim econòmic per d'indemnitzacions per
assistències a òrgans col·legiats en els termes següents:
IMPORT PER ASSISTÈNCIA
Òrgan col·legiat

Import íntegre

Assistència al Ple de la Corporació

100,00€/sessió

Assistència a la Comissió Permanent

500,00€/sessió

Assistència a la Junta de Portaveus

125,00€/sessió

Assistència a la Comissió especial de comptes

100,00€/sessió

Assistència a la Comissió informativa

100,00€/sessió

Les quanties en concepte d’assistències s’abonaran mensualment d’acord amb la
concurrència efectiva en el mes anterior a les sessions dels òrgans col·legiats que es
tracti. Es justificaran mitjançant document emès mensualment per la persona que
desenvolupi les funcions de Secretaria de l’òrgan col·legiat.
Tercer: DETERMINAR que les retribucions que es reconeixen en els apartats anteriors,
seran independents del dret que es reconeix igualment als membres Corporatius, a la
percepció de dietes per desplaçaments i allotjaments per raó del càrrec, així com a
indemnitzacions per despeses ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectives i
amb justificació documental prèvia.

Quart.- ESTABLIR que l’inici dels efectes d’aquest acords es concreta en la data de 20 de
juliol de 2019, de conformitat amb l’art. 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb allò que determina l’article 9.3 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP) i 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost (LRJPAPC),
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web
municipal, i difondre’l, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva
pública actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal, en compliment del
què disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.
Sisè.- FACULTAR al President per a l'execució dels present acords, i a la signatura de
quants documents siguin necessaris a l'efecte.

No obstant això, el Ple de la corporació acordarà el que cregui més adient.

El Vallès Occidental, 24 de juliol de 2019.

El President,

Ignasi Giménez Renom
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