
 

 

MOCIÓ 

 

Un cop constituït el Consell Comarcal del Maresme, resulta indispensable procedir a l’establiment del 

règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació, especialment tenint en compte les 

delegacions efectuades per la Presidència mitjançant Decret núm. 271/15, de data 29 de juliol de 

2015, així com el seu règim de retribucions, 

 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 60 del Reglament Orgànic Comarcal, l’article 75 

de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 166.2 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de 

Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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, inclosos els Organismes 

Autònoms, 

 

Vist que mitjançant Decret de president 271/15 de 29 de juliol, del qual se’n ha donat compte en la 

present sessió plenària, el president ha resolt delegar les seves atribucions en les diverses matèries 

que conformen l’estructura organitzativa de la Corporació, a consellers comarcals,  

 

Vist que els consellers comarcals amb competències al Consell Comarcal tant pròpies com les 

delegades de proposta i gestió política, que ostenten la condició d’alcalde del seu municipi i que 

tinguin hores d’ara dedicació exclusiva o parcial, hauran d’adequar el règim de dedicació en el seu 

municipi amb caràcter previ a l’establiment de la dedicació i retribució en el Consell Comarcal,  

 

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, els Grups Polítics comarcals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de 

mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals 

d’aquest Consell Comarcal, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter 

mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les 

seves funcions, 

 

Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple 

l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

 



PRIMER.- ESTABLIR que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els 

seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i/o parcial, és a dir, amb dedicació preferent d’aquests 

a les tasques pròpies dels seus càrrecs, sense perjudici d’altres ocupacions marginals que no causin 

detriment a la seva dedicació: 

 

• Sra. Mònica Palacín París  

• Sr. Juan Manuel Vinzo Gil  

• Sra. Annabel Moreno Nogué 

• Sr. Ignasi Bernabeu Villa,  

• Sra. Alicia Rodriguez Luna,  

•  

SEGON.- ESTABLIR amb inici d’efectes de l’1 d’agost de 2015, a favor dels membres de la Corporació 

que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, les retribucions que a 

continuació es relacionen, les quals es percebran en dotze pagues corresponents a les mensualitats 

de l’any, i donar-los d’alta al règim general de la Seguretat Social: 

 

Càrrec  Nom i cognoms Dedic

ació 

% 

Retribucions 

anuals brutes 

exercici 2015 (*) 

Retribucions anuals brutes 

a partir 1/1/2016 

Vicepresidenta 1a 

 

Sra. Mònica Palacín París 100% 38.400,00.-€ 40.800,00.-€ 

Vicepresident 2n 

 

Sr. Juan Manuel Vinzo Gil 25%  18.744,00.-€ 18.744,00.-€ 

Consellera delegada de 

serveis als municipis i 

planificació 

 

Sra. Annabel Moreno Nogué 25% 9.000,00.-€ 12.000,00.-€ 

Conseller delegat d’educació i 

joventut 

 

Sr. Ignasi Bernabeu Villa 25% 9.000,00.-€ 12.000,00.-€ 

Consellera delegada de 

promoció econòmica 

 

Sra. Alicia Rodriguez Luna 25% 13.651,00.-€ 18.480,00.-€ 

*D’aquests imports únicament percebran les corresponents a partir del dia que s’iniciï l’exercici del 

càrrec amb dedicació. 

 

TERCER.- DETERMINAR que en la propera sessió plenària que se celebri, serà sotmesa a aprovació la 

següent proposta d’acord en relació el règim de dedicació i retribucions dels següents consellers 

comarcals que tenen actualment dedicació exclusiva o parcial en el seu ajuntament, els plenaris dels 

quals hauran d’adoptar amb caràcter previ, si s’escau, els respectius acords d’adequació del règim de 

dedicació que ostenten en l’actualitat : 

 

 



“PRIMER.- ESTABLIR, ampliant l’acord adoptat en el Ple extraordinari i urgent de 31 de 

juliol de 2015, que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, 

exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, és a dir, amb dedicació 

preferent d’aquests a les tasques pròpies dels seus càrrecs, sense perjudici d’altres 

ocupacions marginals que no causin detriment a la seva dedicació: 

 

o Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa  

o Sr. Josep Triadó Bergés,  

o Sr. Jordi Mir Boix 

 

SEGON.- ESTABLIR, ampliant l’acord adoptat en el Ple extraordinari i urgent de 31 de 

juliol de 2015, a favor dels membres de la Corporació següents que desenvoluparan les 

seves funcions en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es 

relacionen, les quals es percebran en dotze pagues corresponents a les mensualitats de 

l’any, i donar-los d’alta al règim general de la Seguretat Social: 

 

Càrrec  Nom i cognoms Dedicació % Retribucions 

anuals brutes 

exercici/2015(*) 

Retribucions 

anuals brutes 

a partir 

1/1/2016 

President 

 

Sr. Miquel Àngel 

Martínez 

Camarasa 

25% 18.600,00.-€ 18.744,00.-€ 

Conseller delegat 

de Medi Ambient 

 

Sr. Josep Triadó 

Bergés, 

25% 15.600,00.-€ 18.744,00.-€ 

Conseller delegat 

de Benestar 

Social, Cultura, 

Consum i Salut 

Pública 

 

Sr. Jordi Mir 

Boix, 

25% 15.600,00.-€ 18.744,00.-€ 

*D’aquests imports únicament percebran les corresponents a partir del dia que s’iniciï 

l’exercici del càrrec amb dedicació. 

 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als consellers comarcals afectats, fent-los constar 

que han estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial 

segons s’escaigui, i 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.” 

 

QUART.- ESTABLIR el següent règim de dietes per assistència als òrgans col·legiats, dins dels límits 

generals de la consignació pressupostària, i d’acord amb la base 32 de les d’execució del Pressupost 

General vigent: 

 



 Tipus  d’òrgan col·legiat Dieta 

 Ple 78,00 € 

 Consell d'Alcaldes  50,00 € 

 Comissió Permanent del Ple 97,50 € 

 Junta Portaveus  97,50 € 

 Comissions Informatives  97,50 € 

 

CINQUÈ..- ESTABLIR amb efectes del dia 31 de juliol de 2015, a favor dels diferents grups polítics 

comarcals una indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, 

en les quanties següents: 

 

a) 11,25 € mensuals per cada conseller/a electe 

b) 135,00 € mensuals per a cada grup comarcal  

 

SISÈ.- NOTIFICAR els dispositiu primer i segon aquest acord als consellers comarcals afectats, fent-

los constar que han estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva 

i/o parcial segons s’escaigui, i 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.  

 

No obstant això el Ple acordarà allò que cregui més adient.  

 

Mataró, 31 de juliol de 2015 

El President 

 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa 
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