PROPOSTA DE L'ALCALDIA
1655/2021
Procediment: Règim Intern. Mandat corporatiu 2019-2023. Cartipàs municipal
Règim de dedicació i retribucions i assistències dels membres de la
corporació i la dotació econòmica dels grups polítics municipals
Tràmit:
Resolució expedient
I. Un cop celebrades les Eleccions Locals el 26 de maig de 2019, constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat el dia 15 de juny de 2019, en data 8 de juliol de
2019 es va celebrar un Ple extraordinari dedicat a l’aprovació del cartipàs municipal.
II. Vista la renúncia presentada per l’alcalde, Sr. Salvador Busquets Gubianas, i
acceptada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2021,
i el nomenament del nou alcalde, Sr. Genís Rovira Barat, en sessió del Ple de data 18
de setembre de 2021.
III. S’ha de dir que la configuració del cartipàs municipal no respon a una concepció
tancada i impossible de variar en el temps. Si bé les entitats locals han de prendre
decisions per afrontar un nou mandat dins el termini de trenta dies des de la constitució
de la nova Corporació, la possibilitat de modificar els acords i resolucions s’estén a tot el
mandat. Des de la celebració de l’anomenat «Ple de cartipàs» s’han esdevingut
circumstàncies sobrevingudes que afecten la gestió municipal i que requereix efectuar
ajustaments en el règim de dedicació i retribucions i assistències dels membres de la
Corporació.
IV. Vista la necessitat d’establir el règim de delegacions de competències de l'Alcaldia i
els membres de la Corporació que han d'ostentar la condició de Tinents/tes d'Alcaldia i
han de conformar la Junta de Govern Local en aquest mandat, resulta indispensable
procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres d'aquesta Corporació i a
la determinació del nou règim de retribucions i indemnitzacions.
V. Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb
l'article 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 i amb els articles 19 i següents del
ROM, dins dels límits màxims establerts per la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions
per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva
o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.
VI. Atès que, d'acord amb el que disposa l'apartat 1.d) de l'article 75 ter de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el número màxim de
membres que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva
no pot excedir de tres.
VII. Atès que, de conformitat amb el que disposa l'article 50.8 del Text Refós abans
esmentat, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una infraestructura
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mínima de mitjans materials i personals per a l'exercici del càrrec, el que, donades les
possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament i a la vista del que disposa l'article 73.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, requereix assignar-los una dotació econòmica anual que
contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del
seu nombre de membres, la qual no podrà ser destinada per aquests al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni a
l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Establir que els regidors i regidores que a continuació es relacionen exerciran
els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran donats d'alta al règim
corresponent de la Seguretat Social amb efectes des de les dates assenyalades:
1. Alcalde i Regidor de Comunicació, Organització i Noves Tecnologies, Turisme,
Cultura i Joventut:
Sr. Genís Rovira Barat, des del 18 de setembre de 2021.
2. Tinent d'alcaldia i regidor delegat de Personal, Residència i Serveis Municipals
de Navàs
Sr. Salvador Busquets Gubianas, amb efectes retroactius del dia 9 de
setembre de 2021.
3. Regidor delegat de Promoció Econòmica, Medi Ambient, Protecció de la Salut i
Consum:
Sr. Uriel Montesinos Moreno, des del 20 de setembre de 2021.

1. Regidora delegada d’Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural:
Sra. Immaculada Colldeforns Oller
2. Regidor delegat de Governació, Emergències i Via Pública:
Sr. Lluís Puig Obradors
3. Regidora delegada d’Educació i Festes:
Sra. Marta Manubens Oliveras
4. Regidora delegada de Serveis Econòmics, Participació i Habitatge:
Sra. Marina Potrony Domènech
Tercer. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, segons les atribucions delegades i
assumides, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, les quals es
percebran prorratejades en catorze pagues en cas de dedicació exclusiva, i dotze en
cas de dedicació parcial.
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Segon. Establir que, amb efectes del dia 20 de setembre de 2021, els regidors i
regidores que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació parcial, i seran donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

1. Alcalde
Nom
Sr. Genís Rovira Barat

Retribucions
34.000,00 €

2. Tinent d'alcaldia en règim de dedicació exclusiva
Nom
Retribucions
Sr. Salvador Busquets Gubianas
28.000,00 €
3. Regidor en règim de dedicació exclusiva
Nom
Retribucions
Sr. Uriel Montesinos Moreno
24.000,00 €
4. Regidores i regidor en règim de dedicació parcial
Nom
Retribucions
Dedicació
Sra. Immaculada Colldeforns Oller
10.800,00 €
46,55%
Sr. Lluís Puig Obradors
10.800,00 €
46,55%
Sra. Marta Manubens Oliveras
10.800,00 €
46,55%
Sra. Marina Potrony Iglesias
10.800,00 €
46,55%
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, 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 servei de les Administracions Públiques. 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.
Quart. Establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb els efectes que s’indiquen en la
relació que segueix, aquest règim d'indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple: 160,00 €.
Per assistència a les sessions de la Junta de Govern: 200,00 €.

1. Tinents d’alcaldia
Nom
Sra. Helga Iglesias Porta
Sr. Carles Estrada Serra

Període
Des del 20 de setembre de 2021
Des del 20 de setembre de 2021

2. Regidors i regidora
Nom
Sr. Josep Maria Santiveri Blanch
Sr. Marcel Sibila Vidal
Sra. Caterina Puig Obradors

Període
A partir del 20 de setembre de 2021
A partir del 20 de setembre de 2021
A partir del 20 de setembre de 2021

Cinquè. A l’empara de l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim de règim local, i amb efectes del dia 20 de setembre de 2021, data de
constitució d'aquest Ajuntament, establir a favor dels diferents Grups Polítics
Municipals, una dotació econòmica de la quantia següent:
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40,00 € anuals per cada regidor electe.
1.000,00 € anuals per cada Grup polític municipal.

Sisè. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i als
Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats per
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà
acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de
les 24 hores següents a la seva notificació.
Setè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament, en compliment del que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i difondre el seu contingut mitjançant
la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
No obstant això, el Ple acordarà el que cregui més adient.
Navàs, datat i signat electrònicament al marge
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