Codi de verificació

²3W4P5W2I3I1B0E0R02YHß»
²3W4P5W2I3I1B0E0R02YHß»
3W4P5W2I3I1B0E0R02YH

Procediment: M117 Ple municipal
Expedient: 21795/2019
Òrgan:

Ple

Sessió:

Extraordinària

Assumpte:

Document: 153112/2019

Data:

4-07-2019

Proposta d’acord

RÈGIM DE DEDICACIÓ, DE RETRIBUCIONS I D’INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES
ELECTES DE L’AJUNTAMENT
El dia 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril, i el passat 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament
escollint, de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, la regidora senyora Mireia Ingla i Mas, alcaldessa presidenta d’aquest Ajuntament,
la qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, en va
prendre possessió, juntament amb les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li
pertoquen.
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
estableix tres sistemes de drets econòmics dels membres electes de les corporacions locals:

a) Els membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva, en aquest cas,
tindran dret a percebre retribucions i a ésser donats d’alta al règim de la Seguretat Social;
les seves retribucions podran ser diferents en proporció al seu grau de responsabilitat i
dedicació.

b) Els membres de les corporacions locals que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
parcial, en aquest cas tindran dret a percebre retribucions però en proporció al temps de
dedicació a la corporació i sempre i quan realitzin determinades funcions de presidència,
vicepresidència d’òrgans col·legiats, o ostentin delegacions o desenvolupin responsabilitats
que així ho requereixin, en aquest cas també tindran dret a ser donats d’alta al règim de
Seguretat Social però en proporció directa al temps de la seva dedicació a la corporació i
es requerirà prèvia, o simultàniament, la compatibilitat amb el seu treball normal.

c) La resta dels membres electes que no exerceixen el seu càrrec ni amb dedicació exclusiva
ni parcial, en aquest cas només tindran a dret a percebre les quantitats que aprovi el Ple de
l’Ajuntament en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació.
Per la seva banda, l’article 75 bis del mateix cos legal, estableix que els Pressupostos generals
de l’Estat determinaran anualment el límit màxim total que poden percebre els membres de les
corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències. En aquest sentit 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, estableix els límits màxims en funció de la
població del municipi, en el cas de Sant Cugat del Vallès, es troba en la franja compresa entre
els 75.001 i 150.000 habitants establint un topall de 79.598,46 euros anual.
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L’article 75 ter limita, així mateix, el nombre de membres dels càrrecs públics de les entitats
locals amb dedicació exclusiva en funció del criteri poblacional. Als Ajuntaments de municipis
amb població compresa entre 50.001 i 100.000 habitants, els membres que podran prestar els
seus serveis en règim de dedicació exclusiva no excedirà de 15.
L’article 166 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 (TRLMC) estableix que els membres de les
corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en
règim de dedicació exclusiva o parcial, i han d’estar donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social.
El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (ROM) estableix a
l’article 35, dins dels drets dels membres electes, el règim de dedicació exclusiva o parcial dels
membres de la Corporació.
D’acord amb la normativa anterior, els membres de l’Ajuntament que ostentin càrrecs amb
dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre una retribució en la qual s’englobi la
retribució neta, les retencions de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i el
descompte de cotitzacions a la Seguretat Social, i a ser donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social.
Consta a l’expedient informe de la secretària general de data 11.06.2019.
Aquesta Alcaldia, fent ús de les facultats que li confereixen, entre altres, els articles 21 i 75 de
la LRBRL, l’article 166 del TRLMC, l’article 13 del Reial Decret 2.568/1986, i l’article 35 del
ROM,
Proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir que els membres de la Corporació que tot seguit es detallen, exerciran els
seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial d’acord amb el detall que tot segui s’esmenta:
Càrrec electe
Alcaldessa
1ª Tinença d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans,
Mobilitat i Seguretat
2ª Tinença d’Alcaldia de Drets Socials i Igualtat
3ª Tinença d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge
4ª Tinença d’Alcaldia de Cultura, Educació, Esports i Joventut
5ª Tinença d’Alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació,
Empresa i Comerç
6ª Tinença d’Alcaldia de Bon Govern, Transparència i
Participació
Regidor/a delegat/da de Serveis urbans, Mobilitat i Transport
Regidor/a delegat/da de Ciutadania i Salut i Esports
Regidor/a delegat/da de Sostenibilitat i Joventut
Regidor/a delegat/da de Seguretat Ciutadana
Regidor/a delegat/da d’Educació, Universitat i Memòria Històrica
Regidor/a delegat/da de Participació i Barris i Joventut

Tipus
dedicació
Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Parcial
Dietes
Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva
Parcial

%
dedicació
100,00%
86,24%
100,00%
100,00%
60,37%
100,00%
80,00%
100,00%
73,04%
100,00%
100,00%
73,04%

Segon.- Disposar que en el moment en el qual es determini el nom i cognoms dels membres
electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial, s’haurà de procedir, en el seu cas,
a la prèvia declaració de la compatibilitat entre el seu càrrec amb dedicació parcial i el del seu
treball habitual.
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Tercer.- Acordar que els membres electes d’aquesta Corporació que desenvolupin el seu
càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial se’ls assignaran les retribucions brutes
anuals que a continuació es detallen, en proporció directa al seu grau de responsabilitat i de
permanència a l’Ajuntament, distribuïdes en 12 pagues mensuals corresponents a cadascun
dels mesos de l’any i dues pagues extraordinàries a percebre en els mesos de juny i desembre,
cadascuna per l’import d’una retribució mensual, segons es detalla tot seguit:
Càrrec electe
Alcaldessa
1ª Tinença d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis
Urbans, Mobilitat i Seguretat
2ª Tinença d’Alcaldia de Drets Socials i Igualtat
3ª Tinença d’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge
4ª Tinença d’Alcaldia de Cultura, Educació, Esports i Joventut
5ª Tinença d’Alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació,
Empresa i Comerç
6ª Tinença d’Alcaldia de Bon Govern, Transparència i
Participació
Regidor/a delegat/da de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
Regidor/a delegat/da de Ciutadania i Salut i Esports
Regidor/a delegat/da de Sostenibilitat i Joventut
Regidor/a delegat/da de Seguretat Ciutadana
Regidor/a delegat/da d’Educació, Universitat i Memòria
Històrica
Regidor/a delegat/da de Participació i Barris i Joventut

Retribució
brut anual
67.658,53 €
50.000,00 €

Import de
cada paga
4.832,75 €
3.571,43 €

57.976,36 €
57.976,36 €
35.000,00 €
57.976,36 €

4.141,17 €
4.141,17 €
2.500,00 €
4.141,17 €

46.381,09 €

3.312,94 €

47.920,83 €
35.000,00 €
47.920,83 €
47.920,83 €

3.422,92 €
2.500,00 €
3.422,92 €
3.422,92 €

35.000,00 €

2.500,00 €

Quart.- Establir que només un membre de cada grup polític municipal de l’oposició, ja sigui
portaveu o regidor/a, pugui sol·licitar una retribució anual de 35.000,00 euros bruts (dedicació
exclusiva) que percebran en dotze mensualitats en cadascun dels mesos de l’any per import de
2.500,00 euros cadascuna i dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i desembre per
un import cada paga d’una mensualitat.
Cinquè.- Establir a favor dels membres de la Corporació, que no tinguin ni dedicació exclusiva
ni dedicació parcial, les següents quanties econòmiques en concepte d’assistència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats que a continuació es determinen i per cadascuna de les
sessions:
Òrgan col·legiat
Ple ordinari
Ple extraordinari
Comissions informatives (*)
Comissió especial de comptes
Junta de portaveus

Import
indemnització
510,05 €
550,85 €
479,45 €
306,03 €
357,03 €

(*) El nombre màxim d’assistències a les comissions informatives que es poden percebre es
fixa en 2.
A aquest efecte el/la secretari/ària dels òrgans anteriors trametrà a la Intervenció municipal i a
la secció de nòmines la relació certificada dels membres assistents a cada sessió.
Sisè.- Establir que les retribucions i indemnitzacions establertes en aquest acord s’actualitzaran
anualment en els termes en que les Lleis de pressupostos generals de l’Estat o les
corresponents normes aprovades a aquest efecte prevegin per al personal al servei del sector
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públic, dins els límits màxims que per al règim retributiu dels membres de les corporacions
locals s’estableixin.
Setè.- Disposar que les despeses a les que es refereixen els apartats anteriors s’hi imputaran
a les aplicacions pressupostàries que per la seva naturalesa correspongui, dintre dels
pressupostos generals d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2019, efectuant-se pels serveis
administratius corresponents les habilitacions de crèdits que en el seu cas siguin necessàries.
Vuitè.- Acordar el dret de tots els membres electes d’aquesta Corporació, amb independència
que percebin retribucions i indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, a percebre
l’import de les despeses ocasionals produïdes per l’exercici del seu càrrec, en la quantia
degudament justificada.
Novè.- Acordar que els membres de la Corporació, que desenvolupen el seu càrrec en règim
de dedicació exclusiva o parcial, tindran dret, en el moment del cessament, per qualsevol de les
causes previstes legalment, a percebre la part proporcional que hagin acreditat corresponent a
les pagues extraordinàries i vacances, aprovant-se la corresponent liquidació.
Desè.- Reconèixer el dret de tots els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
parcial a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social de forma proporcional al
temps de la seva dedicació i ordenar, amb conseqüència amb el que s’ha assenyalat
anteriorment, al departament de Recursos Humans d’aquest Ajuntament que doni d’alta en el
règim general de la Seguretat Social a l’alcaldessa i a la resta de regidors i regidores que
exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial, d’acord amb el decret d’alcaldia en
el qual es determini el nom i cognoms dels membres de la Corporació que exerciran el seu
càrrec amb dedicació parcial.
Onzè.- Facultar l’Alcaldessa per tal que, dins de les seves competències, determini el nom i
cognoms dels membres electes d’aquest Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb dedicació
parcial d’acord amb la dedicació mínima i amb les retribucions establertes en aquest acord.
Dotzè.- Publicar íntegrament aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’edictes i al Portal de Transparència de la Corporació, en compliment de l’article 75 de la
LRBRL, de 2 d’abril, als efectes legals oportuns.
Tretzè.- Notificar aquest acord a l’Alcaldessa i a tots els regidors d’aquest Ajuntament, fent
constar que s’entendrà acceptat l’esmentat règim de dedicació parcial de forma tàcita si dins el
termini de 24 hores següents a la notificació no es manifesta res en contra.
Catorzè.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal, a la tresoreria i al
departament de personal als efectes legals oportuns.
F_GRPFIRMA_REGIDORIES
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