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ÁNGELES DÍEZ PALACIOS, secretària accidental de l'Ajuntament de Sant Just
Desvern,
CERTIFICO:
Que el Ple de l' Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és 17, va
adoptar, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 18 de juny de 2015, per 6 vots
a favor del PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a favor de MOVEM SANT JUST, 4
abstencions de CiU, 1 abstenció de C’s i 1 abstenció del PP, l'acord següent:
“7.- DETERMINACIÓ DELS RÈGIMS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I
PARCIAL I ASSIGNACIÓ D'INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS I LES
REGIDORES DE LA CORPORACIÓ. EXP. PER 2015 116
L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, estableix els termes
i les circumstàncies en què els membres de les entitats locals poden percebe retribucions
i/o indemnitzacions per l'exercici dels seus càrrecs, distingint les situacions de dedicació
exclusiva a les seves funcions polítiques, reservades als regidors i regidores amb
dedicació completa als seus càrrecs, les de dedicació parcial i les dietes i
indemnitzacions.
En conseqüència, vista la proposta formulada per l'Alcaldia, el Ple adopta l'acord
següent:
Primer.- Fixar, amb caràcter general i efectes del dia 18 de juny de 2015, amb excepció
dels membres de la Corporació als que es declari en la situació de dedicació exclusiva i
parcial, les indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats de
l'Ajuntament següents:
a) Per assistència a les sessions del Ple de l'Ajuntament: 140 euros/sessió.
b) Per assistència dels regidors i regidores titulars a les sessions de la Junta de
Govern Local: 117 euros/sessió.
c) Per assistència de les persones portaveus dels grups municipals que no formen
part de l'equip de govern a les reunions de la Junta de Portaveus o òrgan
col·legiat equivalent: 117 euros/mes
d) Per assistència dels regidors i regidores titulars -o suplents quan no assisteixi la
persona titular- a les sessions de les comissions informatives, inclosa la comissió
especial de comptes: 117 euros/sessió.
Segon.- Declarar en la situació de dedicació exclusiva el titular de l'Alcaldia, senyor
Josep Perpinyà i Palau, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, amb una retribució
íntegra anual de 50.000 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució la percepció de
la qual és incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec a les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d'elles dependents, sense
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perjudici de les indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del
càrrec, segons les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques i les que
en desenvolupament de les mateixes aprovi el Ple, sense perjudici de la percepció, si
escau, dels triennis meritats.
Tercer- Declarar en la situació de dedicació parcial de 21 hores setmanals el senyor
Sergi Seguí Esteve, amb efectes del dia 13 i fins al 30 de juny de 2015, amb una
retribució íntegra anual de 26.315,24 euros distribuïda en catorze pagues, retribució
compatible amb
l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos en
l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Quart.- Declarar en la situació de dedicació exclusiva el senyor Sergi Seguí Esteve,
amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, amb una retribució íntegra anual de 43.858,78
euros, distribuïda en catorze pagues, retribució la percepció de la qual és incompatible
amb la de qualsevol altra amb càrrec a les administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses d'elles dependents, sense perjudici de les indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades en l'exercici del càrrec, segons les normes d'aplicació
general en les Administracions Públiques i les que en desenvolupament de les mateixes
aprovi el Ple, sense perjudici de la percepció, si escau, dels triennis meritats.
Cinquè- Declarar en la situació de dedicació parcial de 21 hores setmanals el senyor
Lluís Monfort i Peligero, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, amb una retribució
íntegra anual de 24.560,90 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos
en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Sisè- Declarar en la situació de dedicació exclusiva la senyora Gina Pol Borràs, amb
efectes del dia 13 de juny de 2015, amb una retribució íntegra anual de 43.858,78 euros,
distribuïda en catorze pagues, retribució la percepció de la qual és incompatible amb la
de qualsevol altra amb càrrec a les administracions públiques i dels ens, organismes i
empreses d'elles dependents, sense perjudici de les indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades en l'exercici del càrrec, segons les normes d'aplicació general en
les Administracions Públiques i les que en desenvolupament de les mateixes aprovi el
Ple, sense perjudici de la percepció, si escau, dels triennis meritats.
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Setè- Declarar en la situació de dedicació parcial de 21 hores setmanals el senyor Joan
Basagañas i Camps, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, amb una retribució íntegra
anual de 24.560,90 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible amb
l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos en
l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Vuitè- Declarar en la situació de dedicació parcial de 15 hores setmanals el senyor
Ferran Tost i Carbonell, amb efectes del dia 19 de juny de 2015, amb una retribució
íntegra anual de 17.543,54 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos
en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Novè- Declarar en la situació de dedicació parcial de 18 hores setmanals la senyora
Quima Giménez i González, amb efectes del dia 19 de juny de 2015, amb una retribució
íntegra anual de 21.052,22 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos
en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Desè- Declarar en la situació de dedicació parcial de 21 hores setmanals la senyora
Dolors Leyva i Grasa, amb efectes del dia 19 de juny de 2015, amb una retribució
íntegra anual de 24.560,90 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos
en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Onzè- Declarar en la situació de dedicació parcial de 18 hores setmanals la senyora
Carrasumada Serrano Pau, amb efectes del dia 19 de juny de 2015, amb una retribució
íntegra anual de 21.052,22 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos
en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
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Dotzè.- Declarar en la situació de dedicació parcial de 15 hores setmanals el senyor
Jordi Porta i Pruna, amb efectes del dia 19 de juny de 2015, amb una retribució íntegra
anual de 17.543,54 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible amb
l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos en
l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Tretzè.- Declarar en la situació de dedicació parcial de 18 hores setmanals el senyor
Just Fosalva Sanjuan, amb efectes del dia 19 de juny de 2015, amb una retribució
íntegra anual de 21.052,22 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos
en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
Catorzè.- Assignar amb caràcter general als grups polítics municipals, amb efectes del
dia 18 de juny de 2015, una indemnització mensual de 225 euros, més 75 euros
mensuals per persona regidora inclosa en cada grup polític.
Quinzè.- Notificar personalment aquest acord a totes les persones regidores
interessades, a l'àrea d'economia i serveis generals i al servei de personal.
Setzè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de la
Corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril.
I perquè així consti als efectes pertinents, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acta
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 206 del reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, lliuro aquest certificat per ordre i
amb el vistiplau del senyor alcalde a Sant Just Desvern el 22 de juny de 2015.
VP

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE
Referència: PER 2015 116 17
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Ángeles Díez Palacios
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
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Mª ISABEL PELAYO DOMÍNGUEZ, secretària accidental de l'Ajuntament de
Sant Just Desvern,
CERTIFICO:
Que el Ple de l' Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és 17, va
adoptar, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de desembre de 2016, per 6 vots a favor
del PSC, 3 vots a favor d’ERC, 2 vots a favor de MOVEM SANT JUST, 4 abstencions
de CONVERGÈNCIA, 1 abstenció de C’s i 1 abstenció del PP l'acord següent:
“U2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DELS
RÈGIMS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL I ASSIGNACIÓ
D'INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS I LES REGIDORES DE LA
CORPORACIÓ. EXP. SEC 2015 42
L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, estableix els termes i
les circumstàncies en que els membres de les entitats locals poden percebe retribucions i/o
indemnitzacions per l'exercici dels seus càrrecs, distingint les situacions de dedicació
exclusiva a les seves funcions polítiques, reservades als regidors i regidores amb dedicació
completa als seus càrrecs, les de dedicació parcial i les dietes i indemnitzacions.
Per acord de data de 18 de juny de 2015, el ple va acordar la determinació dels règims
de dedicació exclusiva i parcial i l’assignació d’indemnitzacions als regidors i regidores
de la Corporació.
Per escrit de 30 de novembre de 2016 (E/17735), el regidor Sr. Lluis Monfort i Peligero,
portaveu del Grup Municipal Movem Sant Just, ha sol·licitat a aquesta alcaldia que, atès
que per motius personals relacionats amb l’activitat professional reduirà la seva
presència horària a l’Ajuntament, se li rellevi de l’exercici de les responsabilitat de
segon Tinent d’alcalde, amb efectes d’1 de desembre de 2016, també sol·licita que el
regidor Sr. Just Fosalva i Sanjuan passi a ocupar la segona tinença d’alcaldia i
s’incrementi la seva dedicació a l’Ajuntament de 18 a 25 hores setmanals, a partir de l’1
de desembre de 2016. En conseqüència, cal modificar l’acord de 18 de juny de 2015, en
els apartats que regulen aquestes qüestions.
D’acord amb el que estableix 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, la
competència correspon al Ple de la Corporació.
En conseqüència, el Ple
ACORDA:
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Primer.- Deixar sense efectes l’apartat cinquè de l’acord plenari de data 18 de juny de
2015 amb efectes de l’1 de desembre de 2016; en conseqüència, quedarà extingida la
relació laboral amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern per part del Sr. Lluís Monfort i
Peligero des de la data dels efectes el qual únicament podrà percebre les
indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament
conforme l’apartat primer de l’esmentat acord.
Segon.- Modificar l’apartat tretzè de l’acord plenari de data 18 de juny de 2015 amb
efectes d’1 de desembre de 2016 tal com segueix:
“Tretzè.- Declarar en la situació de dedicació parcial de 25 hores setmanals el senyor
Just Fosalva i Sanjuan, amb efectes del dia 1 de desembre de 2016, amb una retribució
íntegra anual de 29.239,19 euros, distribuïda en catorze pagues, retribució compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos
en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.”
Tercer.- Abonar al Lluis Monfort Peligero la quantitat de 1.754,35 en concepte de
quitança de pagues meritades per haver causat baixa definitiva a l’Ajuntament com a
regidor amb dedicació parcial.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa 292,38 euros a càrrec de l’aplicació ER 92006
14399 per complementar l’AD 220160001547 (EL008).
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa 584,78 euros, corresponent a l’increment
d’hores a realitzar per part del senyor Fosalva de l’1 al 31 de desembre de 2016, a càrrec
de l’aplicació de despesa PR 91200 10099, per complementar l’AD 220160001546
(EL007).
Sisè.- Deixar inalterables la resta dels apartats de l’acord de ple de data de 18 de juny de
2015.
Setè.- Comunicar telemàticament aquest acord a tots els regidors i regidores
interessats/ades i a totes les àrees de l’Ajuntament.
Vuitè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de la
Corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril.”
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I perquè així consti als efectes pertinents, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acta
corresponent i sense perjudici dels termes que en resultin de dita aprovació de
conformitat amb el que disposa l'article 206 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, lliuro aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del
senyor alcalde a Sant Just Desvern a la data de la signatura electrònica.
VP

Josep Perpinyà i Palau
ALCALDE
Referència: SEC 2015 42 254

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com

Document signat digitalment. Referència electrònica: 7C8F1B0A6A98A8137DFEAD127AA4EF6F33B53454
Amb la referència electrònica podeu verificar el document original i les signatures a la seu electrònica de l'ajuntament de Sant Just Desvern

Signen
MARIA ISABEL PELAYO DOMÍNGUEZ Secretàri/a General 22/12/2016 15:09:19
JOSEP PERPINYÀ I PALAU Alcalde 22/12/2016 20:13:43

