AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

de retribucions i indemnitzacions als regidors i a les regidores de la Corporació muinicipal (mandat 20192023), expedient 6751/2019.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 27 de juny de 2019, per majoria absoluta dels
presents, [16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC-AM (9); del PSC-CP (3); de la
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de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre Establir l'Assignació econòmica als Grups polítics i un Règim

A

EDICTE

íntegrament a continuació:

Pàg. 1-4

CUP-AMUNT (2); de JUNTS (2) i 1 abstenció del PPC (1)], va aprovar l’acord que es transcriu

regidors i regidores de la Corporació municipal.
Antecedents
1. Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril (BOE número 79 de 2-04-2019), i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta
indispensable fixar una assignació econòmica als grups polítics i un règim de retribucions i
indemnitzacions als regidors i regidores de la Corporació.
2. En data 19 de juny de 2019, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d’Administració
General, ha emès un informe jurídic

3. A l’expedient es fa constar el document comptable o l’informe signat per la interventora, per acreditar
que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva
d’aquest acord.

Fonaments de dret
- L’article 73 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Article 166 i 167 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.
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Establir l'Assignació econòmica als Grups polítics i un Règim de retribucions i indemnitzacions als
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Expedient número 6751/2019 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2019-2023.
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«Identificació de l’expedient

- Articles 13 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

B

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

- De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de

el dret de percebre indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
Tanmateix, els regidors i regidores de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial
percebran indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats dels quals formen part, en la quantia assenyalada pel Ple.

- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Resolució
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer. Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor
dels diferents grups polítics municipals una assignació econòmica que haurà de comptar amb un
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- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen

A

règim local, i amb l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats

anuals, a pagar a cada grup polític i mes en les quanties següents:
Partit
ERC-AM
PSC-CP
CUP-AMUNT
JUNTS
PPC

Total /mes
416,66
416,66
416,66
416,66
416,66

b) El component variable, que té en compte únicament i segons disposició legal una quantia econòmica i
el nombre de regidors, es fixa per a cada grup polític i mes en les quanties següents:
Partit
ERC-AM
PSC-CP
CUP-AMUNT
JUNTS
PPC

Quantia
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Nombre regidors
9
3
2
2
1

Total /mes
900,00
300,00
200,00
200,00
100,00
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a) El component fix per a tots i cadascun dels grups polítics de la Corporació es fixa en 5.000,00 euros

B

d’ells, assignació que es concreta i es desglossa de la manera següent:

Data 14-10-2019

component fix idèntic per a tots els grups i un altre variable en funció del nombre de membres de cada un

Total /mes
1.316,66
716,66
616,66
616,66
516,66

Segon. Comunicar als grups polítics municipals que, a l'efecte dels pagaments que s’hauran d’efectuar al
seu favor, els seus portaveus hauran de presentar un escrit al Registre general d'entrada de l'Ajuntament,
amb la signatura de tots els seus membres, d'acord amb els següents extrems:
1. Un cop el grup polític municipal estigui legalment constituït davant l’Agència Tributària, s’haurà de
presentar una sol·licitud al Registre General amb les dades del grup polític i adjuntant una fotocòpia
compulsada del CIF expedit per l’Agència Tributària (la compulsa es farà en el moment del registre per la
qual cosa caldrà mostrar-ne l’original) i un certificat de l’entitat bancària en el qual hi consti el compte
corrent on el grup sol·licita que es realitzin els ingressos que els pertoquin, amb expressió de la titularitat
d'aquest.
En el cas que el grup polític municipal sigui el mateix (igual denominació) que l’anterior mandat, no caldrà
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Import variable
900,00
300,00
200,00
200,l00
100,00

Pàg. 3-4

Import fix
416,66
416,66
416,66
416,66
416,66
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Partit
ERC-AM
PSC-CP
JUNTS
CUP-AMUNT
PPC

A

c) L'import total ( fix més variable ) assignat a cada grup polític i mes, d'acord amb el nombre de regidors
en el moment de la constitució de la Corporació, correspon a les quanties següents:

determina en la legislació vigent, els fons que els grups polítics rebin, en concepte d'assignacions
econòmiques del pressupost municipal han de ser utilitzats per a les despeses de funcionament del propi
grup polític, sense que es puguin destinar al pagament de remuneracions de personal, de qualsevol tipus,
al servei de la Corporació, ni l'adquisició de béns que puguin constituir l'actiu fix de caràcter patrimonial.
Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació amb càrrec al pressupost
municipal que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que el Ple ho sol·liciti.

Tercer. Establir a favor dels regidors i regidores de la Corporació, sempre que no tinguin una altra
remuneració per dedicació exclusiva o parcial a l’Ajuntament, el règim d’indemnitzacions següent:
a) Per assistència als Plens: un import de: 350 euros/sessió, amb una quantia màxima al mes de: 350
euros.
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2. Qualsevol canvi de compte corrent d’ingrés haurà d’acreditar-se de la mateixa manera. Segons es

Data 14-10-2019

realitzar aquest tràmit.

Aquestes quanties es contemplen com a fixes i liquidades a compte, mensualment, sense perjudici de que
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abans del final d’any es faci el còmput individual per cada regidor, que haurà o no de retornar les

assignacions mensuals d’escreix, si per a la seva falta d’assistència a alguna de les sessions, fos

Quart. Comunicar l’acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament i a les persones interessades.

A

necessari.

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i
contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes
s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

Caldes de Montbui, 27 de setembre de 2019

Isidre Pineda Moncusí

B
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Alcalde
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de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs
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Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini

Data 14-10-2019

municipal.
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Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis
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