
ACTA DEL PLE  DEL CONSELL COMARCAL 22/07/2015 
 
10.- ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS I COMPENSACIONS 
ECONÒMIQUES A MEMBRES DEL CONSELL AMB RESPONSABILITATS 
DE GOVERN I ALS GRUPS POLÍTICS COMARCALS 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2015 es va efectuar sessió constitutiva del 
Consell Comarcal d'Osona i d’elecció de president, com a conseqüència de les 
eleccions municipals del dia 24 de maig proppassat, circumstància que ha 
comportat una renovació respecte de les persones que ostenten la qualitat de 
consellers comarcals, havent-se procedit, alhora, a una redistribució de les 
funcions dels càrrecs electes. 
 
Vist el que disposa l’article 75 de la LBRL, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de 
desembre, i els articles 162 i 166 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, tots ells en relació 
el règim retributiu i indemnitzatori dels membres dels ens locals. 
 
Vist el pressupost del Consell Comarcal d'Osona per a l’exercici de 2015, així 
com les seves bases d’execució, en especial la base 12a., aprovat en sessió 
del dia 17 de desembre de 2014 pel Ple del Consell. 
 
Atès que el Ple comarcal és l’òrgan competent per determinar quins càrrecs 
electes tindran una dedicació exclusiva o parcial i les seves retribucions, així 
com per establir les indemnitzacions i assistències a que tenen dret els 
membres del Consell. 
 
Per 30 vots a favor i 1 vot en contra, corresponent al membre de la CUP, 
s’acorda: 
 
1r.- Els membres electes que constitueixen l’equip de govern del Consell 
Comarcal d'Osona tindran el règim de dedicació que s’indica i percebran, en 
concepte de retribució, despeses de representació i dietes per indemnitzacions 
i assistència a sessions i reunions, les quantitats màximes anuals següents: 
 

 
% de 

dedicació 
* 

Import màxim 
anual 

President 64 % 35.000,00 
Vicepresident 1r 55 % 30.000,00 
Vicepresident 3r. 33 % 18.000,00 
Delegacions especials: 

- Ensenyament i Formació 
- Joventut, Cultura i Dona 
- Pla de camins i Pagesia 
- Protecció Civil, Cooperació i Esports 
- Comunicació i Noves Tecnologies 
- Promoció Econòmica i Consum 
- Turisme 

22 % 12.000,00 

Delegació especial: 
- Aigua Potable i Habitatge 35 % 12.000,00 

Delegació especial: 
- Adjunt de Cultura 10 % 5.000,00 

* Referida a una dedicació total de 37,50 hores setmanals i a retribució bruta.  



 
2n.- Donar d’alta aquests membres a la Seguretat Social. 
 
3r.- Tots els membres electes del Consell Comarcal d'Osona, llevat del 
president, dels vicepresidents, o dels consellers amb delegació de serveis, 
percebran la quantitat de 53,66 €. per l’assistència a cada reunió 
convocada oficialment pel Consell Comarcal. 
 
4t.- Cada grup polític dels que formen el Consell Comarcal, percebrà la 
quantitat de 378,00 euros/any, per conseller integrant del grup. 
 
5è.- Aprovar que aquest acord tinguin efectes retroactius des del dia 18 de juliol 
de 2015, en base a la previsió sobre la retroactivitat dels actes administratius 
regulada a l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
6è.- Acordar que les despeses derivades dels precedents acords en relació amb 
les retribucions i assistències aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
corresponents del pressupost comarcal per l’exercici 2015, sense perjudici de 
que part dels serveis econòmics és procedeixi, s’ s’escau, a la tramitació dels 
expedients de crèdits que siguin necessaris. 
 
7è.- Exposar al públic el present acord, mitjançant la seva publicació en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona, en el tauler d’edictes i en la pàgina web del 
Consell, en compliment del que disposa l’article 75.5 en relació amb l’article 
104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 


