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La Junta de Portaveus, en sessió celebrada en data 20 de novembre de 2019, proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la moció següent: 
 
Moció de l’Alcaldia de determinar data d’efectes de l’assignació per assistències 
al Ple del dia 15 de juny de 2019 (G0192019000016): 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2019, va acordar fixar les 
assignacions per assistència efectiva a sessions del Ple en 260€, expressament 
s’establia que no es percebran gratificacions per assistència a Plens extraordinaris 
motivats per la convocatòria de processos electorals. 
 
En el referit acord no s’establia des de quina data es percebran les assignacions per 
assistència als Plens. 
 
En aquest sentit al no haver-se fixat els efectes de la percepció de les assignacions, es 
va aplicar el disposat a l’article 39 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que els actes de 
les administracions públiques produiran efectes des de la data que s’emeten, malgrat 
que en ells es disposi una altra cosa. Per tant, a partir de l’1 de juliol de 2019, s’ha 
procedit a abonar les assignacions que corresponent als regidors i regidores que no 
tenen dedicació exclusiva ni parcial per assistència efectiva als Plens. 
 
No obstant, amb anterioritat al Ple de l’1 de juliol de 2019, es va celebrar el Ple 
extraordinari de Constitució de l’Ajuntament el 15 de juny de 2019, amb motiu de la 
celebració de les Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019. 
 
Aquest Ple va ser extraordinari i encara que l’acord de l’1 de juliol de 2019 diu que no 
es percebran gratificacions per assistència a Plens extraordinaris motivats per 
convocatòria de processos electorals, ha d’entendre’s que aquesta referència haurà 
d’interpretar-se en el sentit d’aquells Plens extraordinaris que la Llei Electoral preveu 
per al sorteig dels membres de Taules Electorals. 
 
Per tot això, si bé, l’article 39, abans referenciat, estableix que els actes de les 
Administracions públiques produiran efectes des de la data que es dicten, també, 
estableix que es pugui atorgar eficàcia retroactiva als actes quan produeixin efectes 
favorables als interessats, sempre que els supòsits de fet existeixin en la data a què es 
retrotragui la eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres 
persones. 
 
El Ple celebrat el dia 15 de juny de 2019 de Constitució de l’Ajuntament va tenir lloc 
per a la Constitució de l’Ajuntament, no per sorteig de membres de les Taules 
Electorals i es va celebrar amb anterioritat al Ple de l’1 de juliol de 2019, en què es va 
determinar la percepció de les corresponents assignacions per assistència al Ple al 
regidor i regidora que no tingui assistència exclusiva o parcial, amb motiu de la nova 
legislatura.   
 
Per tot això, aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple el següent: 
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PRIMER.- Determinar que l’assignació per assistències al Ple es percebran des de la 
data de la seva Constitució, és a dir, el dia 15 de juny de 2019, pels regidors i 
regidores que no han percebut dedicació exclusiva ni parcial en el mes de juny de 
2019. 
 
SEGON.-  Hi ha consignació pressupostària segons el document comptable AD-
190016061 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones afectades, al departament de 
Recursos Humans, Intervenció i Tresoreria, per als efectes adients. 
 
 
 
 


