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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Atribucions dedicacions exclusives i parcials

Relació de fets:

Per acord plenari del 27 de juny de 2019, dins dels acords d’organització municipal adoptats 
després de la celebració de les eleccions municipals de 26 de maig de 2019, es va aprovar el 
règim de dedicacions dels regidors municipals fixant les que es detallen més avall, per la qual 
cosa cal ara determinar, per resolució del president de la corporació tal com preveu l’article 
75.5 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, els membres de la mateixa 
que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial:

Càrrec Retribució anual

Alcalde 46.450,00 €

Regidora de Serveis Territorials 41.710,00 €

Càrrec Retribució  
de referència

% 
Dedicació

Dedicació 
horària 

setmanal

Retribució 
anual 

assignada
Data 

efectes

Regidoria de Promoció 
Econòmica 41.710,00 € 58 % 22h. 24.191,80 € 01/07/2019

Regidoria d’Educació, 
Igualtat, Gent Gran i 
Habitatge

41.710,00 € 53 % 20h. 22.106,30 € 01/07/2019

Regidoria d’Organització i 
Persones i Règim Intern 41.710,00 € 35 % 13h. 14.598,50 € 01/07/2019

Regidor de Seguretat 
Ciutadana i Civisme 41.710,00 € 35 % 13h. 14.598,50 € 01/07/2019

Assumpte de l’expedient

Cartipàs municipal. Legislatura 2019/2023
Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat

F_RESOLUCION



Regidoria de Promoció 
Social i Personal 41.710,00 € 33 % 12h. i 30m. 13.764,30 € 01/07/2019

Regidoria de Medi ambient i 
Pagesia 41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Regidoria d’Indústria, 
Coneixement i Agenda 
Manlleu 2030

41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Regidoria d’Esports
41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Regidoria de Participació 
Ciutadana 41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Fonaments de dret:

I. L’article 75.5 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en 
endavant, LRBRL), preveu que les corporacions locals han de consignar en els seus 
pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències a favor dels membres de 
la corporació, dins dels límits que amb caràcter general s’estableixin en cada cas. 

II. El mateix article 75.5 afegeix que hauran de publicar-se íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província i fixar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, els acords 
plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim 
de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del 
president de la corporació determinant els membres de la mateixa que realitzaran les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

III. L’article 13.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en
endavant, ROF), disposa que el Ple, a proposta del president, determinarà, dins de la 
consignació global prevista en el pressupost, la relació de càrrecs de la corporació 
que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i, per tant, amb dret a 
retribució, així com les quantitats que corresponguin a cadascun d’ells atenent al seu 
grau de responsabilitat. El nomenament d’un membre de la corporació per un 
d’aquests càrrecs únicament suposarà l’aplicació del règim de dedicació exclusiva si 
és acceptat expressament per part d’aquest, cas que serà comunicat al Ple en la 
següent sessió ordinària.

IV. D’acord amb l’article 75.3 de la LRBRL, només els membres de la corporació que no 
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què 
formin part, en la quantia fixada pel Ple. En el mateix sentit s’expressa l’article 13.6 
del ROF en relació als membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva.

Per tant,

RESOLC:
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Primer. Determinar que els membres de la Corporació que s’indiquen a continuació 
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, segons es fixa en 
cada cas i en els termes previstos a l’acord plenari:

Càrrec Retribució anual Regidor/a

Alcalde 46.450,00 € Àlex Garrido Serra

Regidoria de Serveis Territorials 41.710,00 € Enric Vilaregut Saez

Càrrec Retribució  de 
referència

% 
Dedicació

Dedicació 
horària 

setmanal

Retribució 
anual 

assignada
Regidor/a

Regidoria de Promoció 
Econòmica 41.710,00 € 58 % 22h. 24.191,80 €

Eudald 
Sellarés 
València

Regidoria d’Educació, 
Igualtat, Gent Gran i 
Habitatge

41.710,00 € 53 % 20h. 22.106,30 €
Rafa 

Cuenca 
Gamiz

Regidoria d’Organització 
i Persones i Règim 
Intern

41.710,00 €
35 %

13h. 14.598,50 €
Lluïsa 

Bautista 
Sánchez

Regidor de Seguretat 
Ciutadana i Civisme 41.710,00 € 35 % 13h. 14.598,50 €

Arnau 
Rovira 

Martínez

Regidoria de Promoció 
Social i Personal 41.710,00 € 33 % 12h. i 30m. 13.764,30 €

Pere 
Compte 
López

Regidoria de Medi 
ambient i Pagesia 41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 €

Maria 
Teresa 
Anglada 

Mas

Regidoria d’Indústria, 
Coneixement i Agenda 
Manlleu 2030

41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 €
David 

Bosch Petit

Regidoria d’Esports
41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 €

Miquel Gay 
Estévez

Regidoria de Participació 
Ciutadana 41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 €

Núria 
Martínez 
Molist

Segon. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
conformitat amb el que preveu l’article 75.5 de la LRBRL, i exposar-los en el tauler d’anuncis 
municipal pel seu general coneixement.



Tercer. Donar compte al Ple de la present Resolució en la propera sessió que celebri.

Quart. Notificar aquests acords a les persones a dalt esmentades a fi que manifestin la seva 
acceptació i comunicar-los a la coordinadora de l’Àrea d’Organització, Persones i 
Administració Electrònica i a l’interventor municipal per tal que realitzin els tràmits 
corresponents per a l’execució d’aquests acords i, particularment, pel que fa a les afectacions 
d’aquesta Resolució en relació a les cotitzacions a la Seguretat Social.
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