






 
 
 
PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA 

 
 

AL PLE MUNICIPAL 
 
 
ATÈS que el passat 20 de juliol de 2015 el Ple Municipal va aprovar per unanimitat 
la proposició d’alcaldia relativa a la Determinació del sistema de retribucions dels 
membres de la corporació. 
 
ATÈS que s’ha detectat un error involuntari en el punt TERCER de la proposta 
d’alcaldia que al final es va portar a aprovació,en relació en allò referit als imports 
d’assistència als òrgan col·legiats, atès que es va ometre el paràgraf 
 
“Els imports que s’han determinat com assistències es percebran mensualment, i 
tindran la consideració de pagament a compte, subjecte a la comprovació en el seu 
cas de l’efectiva assistència com a mínim a dotze reunions anualment, o la part 
proporcional que correspongui, dels respectius òrgans col·legiats i s’actualitzaran 
d’acord amb les previsions de les lleis de pressupostos” 
 
ATÈS el que preveu l’article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre en relació amb 
els errors de fet que es puguin produir que es podran corregir en qualsevol moment 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa el següent  
 

ACORD 
 
Addicionar d’acord amb l’article 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, al punt 
TERCER de la proposició d’alcaldia aprovada en el ple de 20 de juliol de 2015 
relativa a la determinació del sistema de retribucions, en concret en allò que fa 
referència a les indemnitzacions a òrgans col·legiats el següent paràgraf: 
 
“Els imports que s’han determinat com assistències es percebran 
mensualment, i tindran la consideració de pagament a compte, subjecte a la 
comprovació en el seu cas de l’efectiva assistència  com a mínim a dotze 
reunions anualment, o la part proporcional que corr espongui, dels respectius 
òrgans col·legiats i s’actualitzaran d’acord amb le s previsions de les lleis de 
pressupostos” 
 
No obstant això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient per als interessos 
municipals. 
 
Sabadell, 30 de juliol de 2015 
 
L’alcalde-president,  
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