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Dimecres, 19 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

De conformitat amb allò que disposa l'article 9.3) de la Llei bàsica estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, es publica la refosa actualitzada del quadre econòmic dels membres del Consistori segons aprovacions 
pel Ple municipal.

QUADRE DE PERCEPCIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES DEL CONSISTORI:

A) Alcaldia-Presidència: (*)

En règim de dedicació exclusiva: 75.750,00 EUR (brut anual).

(*) Sense percepció per l'actual titular.

B) Tinències d'Alcaldia:

En règim de dedicació exclusiva: 61.351,76 EUR (brut anual).

C) Regidories delegades:

C.1) En règim de dedicació exclusiva: 48.004,29 EUR (brut anual).

C.2) En règim de dedicació parcial: 28.714,77 EUR (brut anual).

C.3) En règim de dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions: 60.396,14 EUR (brut anual).

D) Regidories sense delegació:

D.1.  Regidors  oposició  amb  règim  dedicació  exclusiva.  Opció  a  la  que  poden  acollir-se  els  portaveus  dels  grups 
municipals. 35.000,00 EUR (brut anual).

D.2. Regidors oposició sense règim dedicació exclusiva i regidors sense cartera.

D.3. Regidors de l'equip de govern sense règim econòmic de dedicació exclusiva o parcial.

Tindran dret a la percepció d'idèntiques dietes a les establertes en el subapartat D.2) pels regidors de l'oposició sense 
règim de dedicació exclusiva i regidors sense cartera, tot determinant-se pels supòsits de tinències d'alcaldia sense 
atribució  de  règim econòmic  de  dedicació  exclusiva  ni  dedicació  parcial,  que  les  dietes  per  assistència  legalment 
obligatòria a sessions de la Junta de Govern Local s'assimilen en el seu import a les corresponents per assistència a la  
Junta de Portaveus.

Establir que les dietes per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació corresponen a tots 
els regidors/es, excepte als que desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. Les dietes es 
percebran per assistència efectiva a cada sessió dels òrgans que s'assenyalen a continuació:

a) Assistència a Plens: 505 EUR.
b) Assistència a Plens extraordinaris: 545,40 EUR.
c) Assistència a Comissions informatives: 474,70 EUR.
d) Assistència a la Comissió Informativa especial de Comptes: 303 EUR.
e) Assistència a Junta de Portaveus: 353,50 EUR.

El nombre màxim d'assistències a les comissions informatives que es poden percebre es fixa en 2.

A aquest efecte la secretària dels òrgans anteriors trametrà a la Intervenció municipal i a la secció de nòmines la relació 
certificada dels membres assistents a cada sessió. C
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La percepció màxima anual per indemnitzacions serà de 18.931,44 EUR per als regidors, i de 24.228,97 EUR per als 
portaveus dels grups municipals.

E) Grups polítics municipals.

E.1) Component fix idèntic per tots els grups: 9.000 EUR/any.
E.2) Component variable: 6.000 EUR/any/Regidor.

DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LES ÀREES DE RESPONSABILITAT POLÍTICA.

- APROVAR, a efectes econòmics, el règim de dedicació per a les següents Àrees de responsabilitat política:

A) Tinències d'Alcaldia:

Àrees en règim de dedicació exclusiva:

- Àrea d'Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana.
- Àrea de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat.
- Àrea d'Urbanisme, Economia i Hisenda (**).
- Àrea de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge.
- Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Govern Obert.

(**) Sense percepció per l'actual titular

Àrea sense règim de dedicació exclusiva ni parcial:

- Àrea d'Ocupació i Polítiques Comarcals

B) Regidories delegades:

En règim de dedicació exclusiva:

- Regidoria Delegada d'Esports i Joventut.

En règim de dedicació parcial:

- Regidoria Delegada de Medi Ambient.
- Regidoria Delegada de Comerç.

En règim de dedicació exclusiva i acumulació especial de funcions:

- Regidoria Delegada d'Educació, Universitat, Família i Recursos Humans.

DETERMINACIONS APROVADES.

- Amb caràcter genèric pel càrrec d'Alcaldia-Presidència, en concepte de retribució en règim de dedicació exclusiva, 
l'import de 75.750 EUR (brut anual), i quina efectivitat operaria de  modus automàtic en el moment que el titular del 
càrrec el passés a desenvolupar en el susdit règim i termes previstos a l'article 75.1) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora del règim local.

-  En els exercicis successius fins la finalització del present mandat corporatiu les retribucions i assistències anteriors 
s'actualitzaran de manera automàtica d'acord amb el que estableix la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 
cada anualitat, tot facultant expressament l'alcaldia-presidència per aplicar l'actualització que correspongui, previ informe 
de la Intervenció municipal.

Sant Cugat del Vallès, 5 d'abril de 2017
L'alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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