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Edicte referent a dedicacions exclusives, indemnitzacions i retribucions 

L’Ajuntament Ple en sessió de 14 de juliol de 2015 va prendre el 
següent acord: 

“Primer.- Acordar la dedicació exclusiva de NARCÍS FAJULA I AU-
LET, Primer Tinent d’Alcalde a partir de l’1, setembre, 2015. Sou ín-
tegre, anual: 37.000 € en 12 mensualitats. La renúncia a la dedicació 
exclusiva comportarà l’aplicació automàtica proporcional de les re-
tribucions en funció del temps de dedicació o bé si no fos d’aplicació 
aquest règim s’aplicarà el disposat a l’apartat següent de la proposta.

Aquestes retribucions són incompatibles amb la d’altres retribu-
cions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques 
i dels ens, organismes o empreses d’ells dependents, així com pel 
desenvolupament d’altres activitats, dins els  termes i condicions 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del per-
sonal al servei de les administracions públiques. En tot cas, la per-
cepció de les esmentades retribucions  és compatible amb la per-
cepció d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en 
l’exercici del seu càrrec però és incompatible amb la percepció de 
dietes  per assistències per la concurrència efectiva a sessions dels 
òrgans col·legiats de la corporació: 

Segon.- Establir que amb efectes de 15 de juny, data de la resolució 
d’alcaldia de delegacions als regidors de l’equip de s’estableixen les 
següent indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans muni-
cipals col·legiats dels regidors/es: Ple, 120€; Junta de Govern i co-
missions de delegats per a l’ estudi, informe i consulta previstes a 
l’art.48.2 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, 60€; 
Comissió Informativa, 30€. 

Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 
quinze dies hàbils comptadors des del següent al de la publicació 
de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província. De no presentar-se 
reclamacions ni suggeriments l’acord inicial esdevindrà definitiu”.

Sarrià de Ter, 16 de juliol de 2015 

Roger Torrent i Ramió 
Alcalde 


