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Dilluns, 19 de desembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canet de Mar

EDICTE

En compliment d'allò que disposa l'article 13 i concordants de la LRJPAC, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, va aprovar els acords següents:

PRIMER.- Modificar l'acord del Ple de 30 de juny de 2015, que ha estat modificat posteriorment, pels Plens Municipals  
de data 24 de setembre de 2015, de 29 de desembre de 2015 i 28 de juliol de 2016, en relació amb el règim de 
dedicació i les retribucions dels electes, deixant sense efecte, a data 16 de novembre de 2016, pel que respecte dels 
regidors Sr. Laureà Gregori Fraxedas, Sr. Àngel López Solà i Sra. Esther Agulló Renau, establint que exerciran els seus 
càrrecs de regidors sense dedicació, amb dret a percebre les indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats 
aprovades en el punt cinquè del mateix acord de data 30 de juny de 2015, pels imports que es detallen a continuació:

a) Per assistència a les sessions de Ple 184,42 EUR.
b) Per assistència a la Comissió Assessora  50,00 EUR.
c) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes  50,00 EUR.

Que es faran efectives mes mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes anterior fins al dia 14 del mes en què 
es faci el pagament.

Quedant configurat el quadre d'assistències de la manera següent:

1. Lluís Llovet Bayer, Tinent d'alcalde.
2. Josep M. Masvidal, Tinent d'alcalde.
3. Raquel Serra Lerga, Tinent d'alcalde.
4. Sílvia Tamayo Mata, Tinent d'alcalde.
5. Jesús Marín Hernández, regidor.
6. Laurèa Gregori Fraxedas, regidor.
7. Àngel López Solà, regidor.
8. Esther Agulló Renau, regidora.
9. Toni Romero Carbonell, regidor.
10. Cristina Vilchez Soler, regidora.
11. Marc Jimenez Torres, regidor.

SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 24 de novembre de 2016, els membres de la Corporació que a continuació 
es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, amb els percentatges que s'indiquen i seran 
donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social.:

1. Senyor Pere Xirau Espàrrech, amb una dedicació del 80,53% que correspon a un mínim de 30,20 hores setmanals de 
treball efectiu.

2. Senyora M. Àngels Isart Falceto, amb una dedicació del 50% que correspon a un mínim de 19 hores setmanals de 
treball efectiu.

3. Senyor Quirze Planet Rovira, amb una dedicació del 50% que correspon a un mínim de 19 hores setmanals de treball 
efectiu.

TERCER.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es 
relacionen,  les quals  es percebran en catorze pagues,  dotze corresponents a les mensualitats de l'any i  les  dues 
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre; que es meritaran des de l'1 de desembre de l'any anterior 
fins al 31 de maig de l'any en curs, la de juny i des de l'1 de juny fins al 30 de novembre, la de desembre.

1. ALCALDESSA.

- Senyora Blanca Arbell i Brugarola: 29.826,59 EUR/any, per un dedicació del 70% de la jornada. C
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2.- TINENT D'ALCALDE AMB DEDICACIÓ PARCIAL.

- Senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor d'Hisenda i Cultura: 29.826,59 EUR/any, per una dedicació del 80,53 % de la 
jornada.

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL.

-Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer, regidora de Festes i joventut:  24.074,78 EUR/any, per una dedicació del 
65 % de la jornada.

- Senyora Misericòrdia Tenas Martínez, regidora de Promoció Econòmica:  18.519,06 EUR/any, per una dedicació del 
50% de la jornada.

- Sr. Quirze Planet Rovira, regidor d'Obres i serveis: 18.519,06 EUR/any, per una dedicació del 50% de la jornada.

- Sra. M. Àngels Isart i Falceto, regidora de Benestar social i gent gran i Règim Intern: 18.519,06 EUR/any, per  una 
dedicació del 50% de la jornada.

La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim de dedicació exclusiva, serà 
incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels  
Ens,  Organismes  i  Empreses  d'elles  dependents,  sense  perjudici  de  les  dietes  o  indemnitzacions  que  les  pugui 
correspondre per la seva assistència als Consells d'Administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o 
privades, fins a un màxim de dos; i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat 
següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  
d'incompatibilitats del personal al serveis de les Administracions Públiques.

Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, 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, en la seva nova redacció donada 
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre.

QUART.- Notificar aquests acords als regidors i regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats per a 
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat 
de manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la notificació.

Així mateix, notificar que caldrà comunicar a Secretaria si perceben retribucions o assistències amb càrrec a altres 
administracions, per tal de procedir a la notificació del present acord a les mateixes, als efectes oportuns. 

CINQUE.- Publicar l'anunci d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d'edictes de la 
corporació.

D'acord amb l'article 206 del ROF, cal fer referència a l'acord pres pel Ple municipal en sessió extraordinària de data 30 
de juny de 2015, en el qual s'estableix, en el punt cinquè, la indemnització per assistències a les sessions de l'òrgan 
col·legiat de la Junta de Govern Local, per l'import de 368 que es detalla a continuació:

b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 EUR.

Canet de Mar, 9 de desembre de 2016
L'alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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