Alcaldia – Presidència

A L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

Vista la comunicació realitzada a aquesta Alcaldia-Presidència per part del regidor
d’aquesta Corporació senyor Miquel Sàmper Rodríguez, en la qual s’indica que existeix
la possibilitat que eventualment i de forma ocasional pugui requerir-se la seva actuació
professional com a advocat, actuacions que no incideixen ni representen cap tipus
d’incompatibilitat amb el desenvolupament dels càrrecs públics que desenvolupa a
l’ajuntament de Terrassa.
Vist el que preveu l'article 18.1 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu que el
reconeixement de la dedicació exclusiva a un membre de la Corporació exigirà la
dedicació preferent d'aquest a les tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici
d'altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran causar detriment a la
seva dedicació a la Corporació, i requeriran, en cas de ser remunerades, una declaració
formal de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència , fent ús de les atribucions que té legalment conferides
proposa a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció del següent
ACORD:

Únic.- Declarar formalment la compatibilitat de l’activitat pública principal i preferent, que
en règim de dedicació exclusiva realitza el regidor d'aquesta Corporació, senyor Miquel
Sàmper Rodríguez, amb l'exercici de les activitats que ocasionalment pugui realitzar
com a advocat, i que en tot cas podrien comportar una dedicació aproximada de trenta
(30) hores a l’any. Tot allò d'acord amb el que preveu l'article 18.1 del Reglament
Orgànic Municipal i l'article 13.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant, l'Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més adient.
Terrassa, 24 setembre 2015.

L'Alcalde-President
Jordi Ballart i Pastor
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Vista la comunicació realitzada a aquesta Alcaldia-Presidència per part del regidor
d’aquesta Corporació senyor Amadeu Aguado i Moreno, en la qual s’indica que té una
ocupació remunerada ocasional com actor de doblatge, dins del règim general
d’artistes, activitats que no incideixen ni representen cap tipus d’incompatibilitat amb el
desenvolupament dels càrrecs públics que desenvolupa a l’ajuntament de Terrassa.
Vist el que preveu l'article 18.1 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu que el
reconeixement de la dedicació exclusiva a un membre de la Corporació exigirà la
dedicació preferent d'aquest a les tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici
d'altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran causar detriment a la
seva dedicació a la Corporació, i requeriran, en cas de ser remunerades, una declaració
formal de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència , fent ús de les atribucions que té legalment conferides
proposa a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció del següent
ACORD:

Únic.- Declarar formalment la compatibilitat de l’activitat pública principal i preferent, que
en règim de dedicació exclusiva realitza el regidor d'aquesta Corporació, senyor
Amadeu Aguado i Moreno, amb l'exercici de les activitats que ocasionalment realitza
com a actor de doblatge, dins el règim general d’artistes, i que comporta una dedicació
aproximada de trenta hores a l’any. Tot allò d'acord amb el que preveu l'article 18.1 del
Reglament Orgànic Municipal i l'article 13.3 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant, l'Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més adient.
Terrassa, 21 setembre 2015.

L'Alcalde-President
Jordi Ballart i Pastor
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Vista la comunicació realitzada a aquesta Alcaldia-Presidència per part de la regidora
d’aquesta Corporació senyora Rosa María Ribera i Mitjavila, en la qual s’indica que
existeix la possibilitat que eventualment i de forma ocasional pugui requerir-se la seva
actuació professional com a professora o directora de cant coral, actuacions que no
incideixen ni representen cap tipus d’incompatibilitat amb el desenvolupament dels
càrrecs públics que desenvolupa a l’ajuntament de Terrassa.
Vist el que preveu l'article 18.1 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu que el
reconeixement de la dedicació exclusiva a un membre de la Corporació exigirà la
dedicació preferent d'aquest a les tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici
d'altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran causar detriment a la
seva dedicació a la Corporació, i requeriran, en cas de ser remunerades, una declaració
formal de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència , fent ús de les atribucions que té legalment conferides
proposa a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció del següent
ACORD:

Únic.- Declarar formalment la compatibilitat de l’activitat pública principal i preferent, que
en règim de dedicació exclusiva realitza la regidora d'aquesta Corporació, senyora Rosa
Maria Ribera i Mitjavila, amb l'exercici de les activitats que ocasionalment pugui realitzar
com a professora o directora de cant coral i que en tot cas podrien comportar una
dedicació aproximada de 30 hores a l’any. Tot allò d'acord amb el que preveu l'article
18.1 del Reglament Orgànic Municipal i l'article 13.3 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant, l'Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més adient.
Terrassa, 21 setembre 2015.

L'Alcalde-President
Jordi Ballart i Pastor
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