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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M1252019000025 Cartipàs Municipal. 
Tràmit  relacionat: Redefinir  els   règims  de  dedicació  i  de  les  retribucions  i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació.

Mitjançant acord de Ple extraordinari en la sessió celebrada el dia 2 de Juliol de 
2019, modificat pels Plens de data 18 de juliol de 2019 i 16 de gener de 2020, es 
va aprovar els règims de dedicació i de les retribucions i  indemnitzacions dels 
membres de la Corporació.

D’acord  amb  la  nova  distribució  de  delegacions  de  l’Alcalde  a  favor  de  les 
Tinentes i Tinents d’alcaldia i de les regidores i regidors, aprovat mitjançant decret 
2021LLDR000697 de data 11 de maig de 2021.

Consta a l’expedient informe de l’interventor accidental municipal.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Redefinir el règim de dedicació parcial, en funció de la presencia mínima 
efectiva,  i  amb les  retribucions  que  a  continuació  s’indiquen,  en  favor  de  les 
tinentes i els tinents d’alcaldia  i  de les regidores o els regidors següents:

MEMBRE % DEDICACIÓ RETRIBUCIÓ
Isidre Bautista Compte 98% 42.355,6 €
Xavier Gómez Alvarez 98% 42.355,6 €
Miguel Comino Haro 80% 34.576 €
Patricia  Higueras Ovejero 80% 34.576 €
Mireia Vergés Rosell 75,5% 32.631,1 €
Maria Peláez Moreno 75,5% 32.631,1 €
Carmen Soffiati Requena 71,5% 30.909 €
Lidia Vargas González 71,5% 30.909 €
Antolín Jiménez Martín 71,5% 30.909 €
Francesca Capellades Ladevesa 70% 30.254 €

Les retribucions regulades anteriorment són sobre la base de 43.220 € anuals 
previstes per a la dedicació exclusiva.
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Aquest règim de dedicacions i retribucions s’ha d’entendre sense perjudici de les 
que més endavant es puguin determinar d’acord amb els criteris que aprovi el ple 
municipal.

Es deixa sense efecte, en conseqüència, el règim de dedicació dels membres de 
la corporació i les seves retribucions, aprovat pel Ple municipal en sessió de 2 de 
juliol de 2019, i les modificacions sobre aquestes per acord del mateix òrgan en 
sessions de data 18 de juliol de 2019 i de 16 de gener de 2020, mantenint els  
relatius a les assistències a òrgans col·legiats i assignacions a grups municipals.

En el cas d’Incapacitat Temporal, s’aplicaran les millores previstes per al personal 
municipal per aquesta causa.

Aquest acord tindrà efectes des del dia següent al de la seva aprovació.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, en el benentès que si  
en  el  termini  de  les  24  hores  següents  a  la  seva  recepció,  no  renuncien 
expressament al règim indicat, s’entendrà tàcitament acceptat.

Tercer.- Publicar aquest Decret en el BOP, en el Butlletí d’informació municipal i  
en la pàgina web municipal, en compliment d’allò que disposa l’article 44.2 del 
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  mitjançant  el  qual  s’aprova  el  
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Quart.- Publicar aquest Decret al portal de transparència municipal en compliment 
d’allò  que  disposa  l’article  8  de  la  Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al departament de Recursos Humans.

Sant Vicenç dels Horts, 14 de maig de 2021
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