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ANUNCI
Pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de juliol de 2019, es van prendre els següents acords:

https://bop.diba.cat

Identificació de l’expedient

Pàg. 1-4

Aprovació 1ª.- Ple 08/07/2019
Tràmit.- Modificació

CVE 2020033560

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local regula amb detall
les retribucions que poden percebre els càrrecs electes pel desenvolupament dels seus càrrecs,
tant amb dedicació exclusiva com amb dedicació parcial, les indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades en l’exercici del càrrec i les assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels que formin part. També és d’aplicació sobre
aquesta matèria l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitat del Personal
al Servei de les Administracions Públiques.

Data 20-11-2020

De conformitat amb els dos preceptes esmentats, els membres de les Corporacions locals que
siguin personal de les Administracions públiques i dels ens, organismes o empreses que en
depenguin poden percebre retribucions per la dedicació parcial al seu càrrec electe, sempre que
aquesta dedicació parcial la desenvolupin fora de la seva jornada de treball en el seu centre de
treball a l’Administració, i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter general s’estableixin
en cada cas.

“Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones,
indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores,
dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse
íntegramente en el “Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la
Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación
exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias,
así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la
misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial”.
Al seu torn, el núm. 2 “in fine” d’aquest mateix article preveu:
“En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta
dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la
dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones“.
Així mateix, l’article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, limita a 3 el nombre d’electes locals que
poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva en els municipis amb una població
compresa entre 3.001 i 10.000 habitants.
Finalment, cal tenir en compte que l’article 18 del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre,
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic va fixar
l’import màxim que poden percebre els membres de les Corporacions locals per tots els conceptes
retributius en funció dels trams de població. Per al tram de població comprès entre els 5.001 i els
10.000 habitants l’import màxim es va establir en 47.759,30 euros anuals.
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El núm. 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, diu literalment:
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Objecte.- Fixació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes de
la Corporació a òrgans col·legiats
Exp.- A100_ A101_A105_A106_ \legislatura2019_2023
Codi QGCF.- 02_PLE_EXTRA_ORGANITZACIO \02_ACORDS_ORGANITZACIO
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En el Ple extraordinària de data 8 de juliol de 2019, en relació a aquest assumpte es van adoptar,
entre d’altres, els acords que es traslladen literalment en la seva part dispositiva:
[…
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ACORDS

Pàg. 2-4

Segon.- Aprovar a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin llurs funcions
en règim de dedicació exclusiva una retribució per import de 35.373,24 €, bruts anuals
amb efectes del 15 de juny de 2019.

CVE 2020033560

Tercer.- Establir que, amb efectes de 15 de juny de 2019, les regidores i regidors amb
responsabilitats de govern, exerciran les seves funcions en règim de dedicació parcial, amb
una jornada de dotze hores, i percebran una retribució bruta anyal de 8.316,84 €
cadascun, que es pagaran en 12 pagues ordinàries o la part proporcional que correspongui
en el supòsit de períodes inferiors a un mes.
Quart.- Aprovar les assistències, que regiran des del 15 de juny de 2019, per la
concurrència efectiva dels Regidors i Regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels
que en formen part en els següents termes:

Data 20-11-2020

a) Per cada sessió plenària: 118,87 € (import brut)
b) Per cada sessió de la Comissió Informativa: 57,32 € (import brut)
Cinquè.- Determinar que els càrrecs electes d’aquesta Corporació que percebin
retribucions per dedicació exclusiva o parcial no podran rebre cap assistència per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part.

Setè.- Els membres de la Corporació percebran també indemnitzacions pels conceptes
següents:
a) Per la seva participació en tribunals i altres òrgans de selecció de personal, les
quantitats que estableixi la normativa vigent.
b) Indemnitzacions de les despeses que, prèviament autoritzades per l’alcalde o
regidor en qui delegui, originin les gestions inherents als seus càrrecs.
c) En concepte de despeses de quilometratge percebran la mateixa quantitat que
estableixi el conveni col·lectiu per al personal laboral d’aquest Ajuntament, sempre
que es justifiqui per autorització de l'alcaldia la despesa com destinada a les
gestions necessàries inherents al càrrec.
Vuitè.- Establir que l’import de retribucions contingudes en els presents acords
s’incrementaran cada exercici en el mateix percentatge que estableixi la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions del personal del sector públic.
Novè.- Notificar el present acord als regidors de la Corporació, així com als departaments
municipals d’intervenció, tresoreria, i recursos humans.
Desè.- Tramitar i aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de poder
executar aquest acord.
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Sisè.- Establir que per decret de l’alcaldia es determinaran els membres de l’Ajuntament
que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, tal com prescriu
l’article 75.5. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
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Primer.- Indicar per l’exercici de l’alcaldia en règim de dedicació exclusiva una retribució
per import de 37.506,17 €, bruts anuals amb efectes del 15 de juny de 2019.
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Onzè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
…]
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Després de les diferents converses amb els diferents grups que integren la Corporació municipal,
s’ha decidit modificar de les quanties relatives a les retribucions, indemnitzacions i assistències
dels càrrecs electes de la Corporació a òrgans col·legiats, en el sentit que s’indica a la part
resolutiva
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Primer.- Establir que per l’exercici de l’alcaldia en règim de dedicació exclusiva no s’aprova cap
increment, llevat del 0,25 % derivat de les previsions contingudes a Reial Decret-Llei 24/2018 de
21 de desembre, en relació a l’apartat vuitè de la part dispositiva de l’esmentat acord de ple del
8/07/2019, quedant fixada una retribució per import de 37.599,93 €, bruts anuals amb efectes
del 1 de juliol de 2019.

Data 20-11-2020

Segon.- Establir que a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin llurs funcions en
règim de dedicació exclusiva no s’aprova cap increment, llevat del 0,25 % derivat de les previsions
contingudes a Reial Decret-Llei 24/2018 de 21 de desembre, en relació a l’apartat vuitè de la part
dispositiva de l’esmentat acord de ple del 8/07/2019, quedant fixada una retribució per import de
35.461,67 €, bruts anuals amb efectes del 1 de juliol de 2019.

Quart.- Establir que per les assistències, que regiran des del 1 de juliol de 2019, per la
concurrència efectiva dels Regidors i Regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en
formen part no s’aprova cap increment, llevat del 0,25 % derivat de les previsions contingudes a
Reial Decret-Llei 24/2018 de 21 de desembre, en relació a l’apartat vuitè de la part dispositiva de
l’esmentat acord de ple del 8/07/2019, quedant fixada una retribució en els següents termes:
a) Per cada sessió plenària: 119,17€ (import brut)
b) Per cada sessió de la Comissió Informativa: 57,46 € (import brut)
Cinquè.- Aprovar les assistències, que regiran des del 1 de setembre de 2019, per la concurrència
efectiva dels Regidors i Regidores a les sessions a les sessions de Junta de Govern Local que en
formen part en els següents termes:
a) Per cada sessió de la Junta de Govern Local: 47,88 € (import brut)
Sisè.- Determinar que els càrrecs electes d’aquesta Corporació que percebin retribucions per
dedicació exclusiva o parcial no podran rebre cap assistència per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de què formin part.
Setè.- Establir que per decret de l’alcaldia es determinaran els membres de l’Ajuntament que
exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, tal com prescriu l’article
75.5. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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Tercer.- Establir que, amb efectes de 1 de setembre de 2019, les regidores i regidors amb
responsabilitats de govern, exerciran les seves funcions en règim de dedicació parcial, amb una
jornada de dotze hores, i percebran una retribució bruta anyal de 10.976,00 € cadascun, que es
pagaran en 12 pagues ordinàries o la part proporcional que correspongui en el supòsit de períodes
inferiors a un mes. Entre l’1 de juliol i el 31 d’agost s’aplicarà el 0,25 % derivat de les previsions
contingudes a Reial Decret-Llei 24/2018 de 21 de desembre, en relació a l’apartat vuitè de la part
dispositiva de l’esmentat acord de ple del 8/07/2019.
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En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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Vuitè.- Els membres de la Corporació percebran també indemnitzacions pels conceptes següents:
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Novè.- Establir que l’import de retribucions contingudes en els presents acords s’incrementaran
cada exercici en el mateix percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per a les retribucions del personal del sector públic.

CVE 2020033560

Desè.- Notificar el present acord als regidors de la Corporació, així com als departaments
municipals d’intervenció, tresoreria, i recursos humans.
Onzè.- Tramitar i aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de poder executar
aquest acord.

Data 20-11-2020

Dotzè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
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El secretari accidental.
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a) Per la seva participació en tribunals i altres òrgans de selecció de personal, les quantitats
que estableixi la normativa vigent.
b) Indemnitzacions de les despeses que, prèviament autoritzades per l’alcalde o regidor
en qui delegui, originin les gestions inherents als seus càrrecs.
c) En concepte de despeses de quilometratge percebran la mateixa quantitat que estableixi
el conveni col·lectiu per al personal laboral d’aquest Ajuntament, sempre que es justifiqui
per autorització de l'alcaldia la despesa com destinada a les gestions necessàries inherents
al càrrec.

