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1-2-1-6- Constitució i Organització Ajuntament – Mandat 2015-2019
Edicte

Celebrades les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament en sessió
plenària de data 13 de juny de 2015, a la sessió plenària d’organització municipal, celebrada en
data 25 de juny de 2015, d’acord amb els articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, es va establir el règim de dedicació dels membres polítics
de la Corporació.
En consonància amb l’article 19.2 de la Llei 48/2015, de data 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016, que estableix que les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent, mitjançant
acord del Ple de data 23 de desembre de 2015, va aprovar-se un increment d’un 1% de les
retribucions dels/de les regidors/es.
En sessió plenària de data 17 de març de 2016, va prendre possessió com a Regidor del Grup
Municipal SOM TORDERA-ENTESA de l’Ajuntament de Tordera el Sr. José Carlos Villaro Gumpert,
en substitució, per defunció, del Sr. Juan Carlos Seijo Pérez, i prèvia renúncia anticipada de les
persones que l’antecedien a la candidatura, modificant-se a la mateixa sessió plenària els càrrecs
electes amb dedicació i amb assignació per assistències.
Fruit de la finalització de l’Acord de Govern signat el juny de 2015 entre PDECat i Som Tordera,
mitjançant acord del Ple en sessió de data 27 d’octubre de 2016, es va modificar el règim de
dedicació del Regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo i es va revocar el seu nomenament com a
representant del Govern Municipal a diferents organismes col·legiats, així com també es va
modificar el règim de dedicació del Regidor Sr. José Carlos Villaro Gumpert.
Tanmateix, arrel de la renúncia presentada pel Regidor Sr. José Carlos Villaro Gumpert, de la qual
se’n va donar compte al Ple celebrat en data 24 de novembre de 2016, va quedar sense efecte el
règim de dedicació exclusiva reconegut a favor de l’esmentat Regidor.
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En sessió plenària de data 22 de desembre de 2016, pren possessió com a Regidor del Grup
Municipal PDECat el Sr. Carles Aulet Salvador, en substitució, per renúncia, del Regidor Sr. Marc
Unió Puig.
Les circumstàncies anteriors van fer necessari modificar els càrrecs electes amb dedicació, així com
fer una refosa dels acords anteriors. En aquest sentit, a la sessió plenària de data 22 de desembre
de 2016, va acordar-se el següent:
Primer.- Reconèixer a favor del Regidor Sr. Carles Aulet Salvador un règim de dedicació exclusiva,
amb una retribució anual bruta de 36.791,00 € i incrementar el règim de dedicació parcial del
Regidor Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras al 80%, amb una retribució anual bruta de 35.679,18 €.
D’aquesta manera, a continuació es relacionen els membres de la Corporació que exerciran els
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial –amb la qual cosa seran donats d’alta a la
Seguretat Social-, percebent la resta de membres indemnitzacions per assistències:
•

Règim de dedicació exclusiva:
Regidors/es amb dedicació exclusiva
(100%)
Sr. Josep Llorens Muñoz
Sra. Bàrbara Vergés Miralles
Sra. Sílvia Català Mora
Sr. Carles Aulet Salvador

Sou anual brut
44.598,97 €
36.791,00 €
36.791,00 €
36.791,00 €

Las percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes o Empreses d’elles
dependents, i també serà incompatible amb les indemnitzacions per assistències i amb el
desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques.
•

Règim de dedicació parcial:
Regidors/es amb dedicació exclusiva
(80%)
Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras

Sou anual brut
35.679,18 €

La percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

•

Règim indemnitzacions per assistències:
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Òrgan Col·legiat
Sessions Plenàries
Sessions de Junta de Govern Local
(Membres titulars)
Comissions Informatives Generals de Ple
(Membres titulars)
Portaveu Alcalde
Portaveu Grups Polítics

Import brut per
assistència efectiva
333,30 €
333,30 €
141,40 €
191,90 €
95,95 €

Aquests imports es percebran d’acord amb les assistències efectives realitzades, les quals es
justificaran mitjançant document emès pel Departament de Secretaria de la Corporació.
Segon.- Reconèixer a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental.
Tercer.- Fer constar que, contra els presents acords, que posen fi a la via administrativa, poden
interposar-se els següents recursos:
•

Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

•

Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.

•

Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns.
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La qual cosa es fa pública en compliment del que preveu l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Tordera, a 22 de desembre de 2016.

Ho disposo,
El 1r Tinent d’Alcalde
per delegació (DA 2016/1625),

En dóna fe,
La Secretària,

Josep Llorens Muñoz
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