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EDICTE
Num. Exp. Gen.: X2021001531

PROCEDIMENT
Modificació del règim de dedicació i retributiu dels/de les Regidors/es de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Berga, amb efectes del dia 17 de juliol de 2021.
Exp. Núm.: X2021001531.
Servei: Recursos Humans.

Es fa públic que el Ple en data 16 de juliol de 2021 ha aprovat l’acord la part dispositiva del qual
es transcriu a continuació:
Primer.- Aprovar la modificació del règim de dedicació i de retribucions dels Regidors/es
delegats/des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Berga, amb efectes del dia 17 de juliol de
2021, d’acord amb el següent detall, les quals es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre:
Regidor/a

AJUNTAMENT DE BERGA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

ROSER RIFÀ
ROSER VALVERDE
ELOI ESCÚTIA
MARIÀ MIRÓ
IVAN SÀNCHEZ

ISAAC SANTIAGO
ALEIX SERRA
ANDREU COMAS
RAMON CAMPS

DOLORS TOUS
TOTAL (amb dedicació
exclusiva Ivan Sànchez
a partir de 01/08/2021)

Règim de
dedicació
Exclusiva
Exclusiva
50%
50%
50% (fins a
31/07/2021)

Retribucions
anuals brutes
30.938,88 €
28.126,14 €
15.469,44 €
15.469,44 €
14.063,00 €
(fins a
31/07/2021)

Mensualitat bruta
(14 pagues)
2.209,92 €
2.009,01 €
1.104,96 €
1.104,96 €
1.004,50 €
(fins a
31/07/2021)

Exclusiva (a partir
de 01/08/2021)
50%
33%
33%
Sense
dedicació
específica
Sense dedicació
específica

33.751,48 € (a partir
de 01/08/2021)
14.063,00 €
10.223,78 €
9.281,63 €
-

2.410,82 € (a partir
de 01/08/2021)
1.004,50 €
730,27 €
662,98 €
-

-

-

157.323,79 €

11.237,42 €

Segon.- Notificar el present Acord a tots/es els/les Regidors/es delegats/des de l’equip de
govern de l’Ajuntament de Berga recollits al punt primer.
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Tercer.- Informar a tots/es els/les Regidors/es delegats/des detallats/des en el punt primer que
el règim de dedicació parcial o exclusiva comporta la incompatibilitat de la percepció de les
retribucions amb qualsevol altra inclosa dins del règim d’incompatibilitats establert a la
legislació vigent; així com que el règim de retribucions serà independent del dret que es
reconeix als membres corporatius a la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per
raó del càrrec i a les indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec,
sempre i quan siguin efectives i vagin acompanyades de justificació documental; tot plegat
d’acord amb allò exposat a l’Informe emès per part del Tècnic Superior de Recursos Humans.
Quart.- Notificar el present Acord als portaveus dels grups polítics municipals (CUP, Junts per
Berga, ERC-AM i PSC-CP).
Cinquè.- Comunicar el present Acord al Departament de Recursos Humans per tal de procedir
a formalitzar l’alta del Sr. Comas al Règim General de la Seguretat Social amb efectes del dia
17 de juliol de 2021, així com la modificació de jornada del Sr. Sànchez amb efectes del dia 1
d’agost de 2021, així com a l’actualització dels imports retributius i de les quotes empresarials
amb efectes de les mateixes dates.
Sisè.- Publicar íntegrament la present modificació del règim de dedicacions i retributiu dels
membres corporatius al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Berga i al portal de transparència.
Setè i últim.- Peu de recursos.
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest
recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
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Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que
no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Berga, datat i signat electrònicament.
L’alcalde,
Ivan Sànchez Rodríguez

