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Acord núm. 5.-  Proposta d’acord sobre la modificació del règim de dedicació, 
retribució i assistència de l’alcalde de Vallromanes. 
 
 
Atès que el passat ple del 25 de juny de 2015 va acordar mantenir l’efectivitat de  l’acord 
plenari adoptat en data 22 de juny de 2011 referent a la determinació que el càrrec d’alcalde 
s’exerceixi amb règim de dedicació exclusiva i el seu règim retributiu respectiu es fixà en 
37.524,90 €. 
 
Atès que el passat ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat l’acord segons el 
qual la dedicació  parcial del president, senyor David Ricart i Miró,  serà vint-i-nou per cent 
de la jornada, amb efectes d’1 de desembre de 2015, tot assignant al senyor Ricart una 
retribució de divuit mil vuit-cents cinquanta euros (18.850,00 EUR) bruts anuals per la 
dedicació esmentada, distribuïda en catorze pagues que corresponen a dotze mensualitats 
ordinàries i dues d’extraordinàries en el mesos de juny i desembre. 
 
Atès que, per aquest motiu,  és necessària l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament  de 
Vallromanes de la modificació de la dedicació exclusiva actual del senyor alcalde per 
adaptar-la a les noves circumstàncies. 
 
Vist allò que disposa l’art. 75.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, així com la disposició addicional 90a de L Llei 22/2013, de 23 de desembre de 
2013, de pressupostos generals de l’Estat 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1.- Aprovar el règim de dedicació i la retribució establerta pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental al seu President, Sr. David Ricart i Miró, que tindrà efectes des del dia 1 de 
desembre de 2015. 
2.- Aprovar la modificació del règim de dedicació exclusiva de l’alcalde de Vallromanes que 
serà del setanta-u per cent (71%) de la jornada i fixar el seu règim de retribució respectiu 
amb efectes 1 de desembre de 2015 en vint-i-sis mil sis cents quaranta dos euros amb 
seixanta vuit cèntims (26.642,68€) bruts anuals per la dedicació esmentada, distribuïda en 
catorze pagues que corresponen a dotze mensualitats ordinàries i dues d’extraordinàries en 
el mesos de juny i desembre. 
3.- Notificar el present acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
 
 
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i oportú. 
 
 
 
 
 
L’Alcalde, 
David Ricart i Miró 
 

Vallromanes, 16 de novembre de 2015 
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