IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Diligència: Diligència - Aprovació PLE 12 30
-10-2019 Punt urgència 01
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: JTQN1-ZG6QF-YE4AF
Fecha de emisión: 7 de noviembre de 2019 a las 13:23:35
Página 1 de 2

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretària General de AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.Firmado 31/10/2019 12:47

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 848000 JTQN1-ZG6QF-YE4AF 0D962552F9B68DB5554B206DBC8338F1F87BDC25) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

Ref.: 2019/1016/4 - Assessorament Compatibilitat activitat Pública. Carlos Domínguez
Rodríguez. 2019-2023

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per Ple
en sessió que va tenir lloc en data 30 d’octubre de 2019.

Zcompatibilitat Carles Domínguez Rodríguez PSC

Vist l’escrit tramès pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
registrat en aquest Ajuntament el dia 21 d’octubre de 2019 amb el número núm. 37.411, pel que
es comunica que el Regidor d’aquest Ajuntament, Sr. Carles Domínguez Rodríguez, pertanyent
al Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP), ha sol·licitat
compatibilitzar la seva activitat com a Tècnic de gestió de funció administrativa als serveis
centrals del DAP Costa de Ponent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
amb la seva activitat pública com a Regidor d’aquest Ajuntament.
Atès que el senyor Carles Domínguez Rodríguez va prendre possessió com a
Regidor d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el passat dia 15 de juny, i
exerceix el seu càrrec en aquesta Corporació en règim de dedicació parcial, amb una dedicació
mínima de vint hores setmanals no subjectes a un horari preestablert, el que comporta la
percepció d’una retribució bruta anyal de 10.097,02 € .
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 5 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, el personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, per excepció, pot compatibilitzar les
seves activitats com a personal al servei de l’Administració Pública amb el desenvolupament de
determinats càrrecs electius, en particular pel que fa als derivats de la seva condició de
membres de les Corporacions Locals, a excepció que desenvolupin en aquestes càrrecs
retribuïts i amb dedicació exclusiva.
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe número 327/2019, de data 28
d’octubre, emès per la Secretària General, proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Informar favorablement la compatibilitat entre la condició de Regidor del
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP d’aquest Ajuntament del
senyor Carles Domínguez Rodríguez, amb la seva activitat pública com a Tècnic de gestió de
funció administrativa als serveis centrals del DAP Costa de Ponent del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
Tercer.- Difondre aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 9.1.m) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

En Cornellà de Llobregat a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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