Concretament, s’hi detalla que el regidor delegat de Benestar Animal, Espais Naturals i
Parc Agrari és el Sr. Ginés Ros Mateos, amb dedicació parcial (percentatge de
67‘93%).
Mitjançant escrit de data 19.11.2020 i registre d’entrada E2020013127 en aquest
Ajuntament, el regidor Ginés Ros Mateos ha formulat sol·licitud perquè li sigui
tramitada la seva renúncia a les retribucions que l’Ajuntament li abona en concepte de
dedicació parcial i es tramiti la seva baixa com a càrrec electe del Règim General de la
Seguretat Social amb efectes del dia 1 de desembre de 2020, per passar a percebre la
pensió de jubilació.
Així mateix sol·licita que es tingui per comunicat que continuarà formant part del
consistori exercint el càrrec de Regidor delegat de Benestar Animal, Espais Naturals i
Parc Agrari sense més percepcions que les que li corresponguin per assistència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de les que forma part i
en la quantia assenyalada per acord de Ple de data 10.07.2019.
Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LRBRL), article 75.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), article 13.
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Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 20190001001689 de 21.06.2019 es va detallar
els regidors i regidores que restaven adscrits als càrrecs de dedicació exclusiva o
parcial establerts per acord del Ple de la corporació en sessió celebrada el 10.07.2019
pel qual es va aprovar el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels
càrrecs electes de la corporació, entre d’altres.
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Antecedents

Data 7-1-2021

RESOLUCIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dona publicitat a la Resolució de l’Alcaldia núm. 20200001003087 de data 7.12.2020
relativa assabentat renúncia del Sr. Ginés Ros Mateos a percebre retribucions derivades del
càrrec de regidor, al manteniment del càrrec de regidor delegat de Benestar Animal, Espais
Naturals i Parc Agrari sense més percepcions que les corresponents per assistències efectiva
a sessions òrgans col·legiats.

A

EDICTE

- Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de la seguretat social (TRLGSS), article 213.
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Òrgan competent
Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

La competència per a l'adopció de l'acord correspon al Sr. Antoni Poveda Zapata,
alcalde-president de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, de conformitat amb el que
disposa l'article 21 de la Llei 7/1985 de dos d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i l'article 53 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.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la
Intervenció Municipal per tal que portin a terme les actuacions corresponents per a
l'efectiva execució de la sol·licitud del regidor Gines Ros Mateos de data 19.11.2020 i
registre d’entrada E2020013127.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.
Cinquè.- Donar compte del present acord al Ple municipal en la propera sessió que se
celebri, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
seu electrònica de la corporació, d’acord amb l’art. 75.5 LRBRL.
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Segon.- Determinar que la data d’efectes de la present resolució serà el dia 1 de
desembre de 2020, d’acord amb la sol·licitud formulada per l’interessat.
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Primer.- Restar assabentat de la renúncia del Sr. Ginés Ros Mateos a percebre
retribucions derivades de l'exercici del càrrec de regidor d'aquesta corporació, així com
el manteniment del seu exercici del càrrec de regidor delegat de Benestar Animal,
Espais Naturals i Parc Agrari sense més percepcions que les que li corresponguin per
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de les que
forma part i en la quantia assenyalada per acord de Ple de data 10.07.2019.

Data 7-1-2021

RESOLC:
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Per tot l’exposat,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Joan Despí, 21 de desembre de 2020
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L’alcalde, Antoni Poveda Zapata

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí
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