Expedient núm. X2019000204 - 1025-000001-2019

Ramon Santandreu i Vila, secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Llierca, la Garrotxa,
C E R T I F I C O:
Que el PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 27 de juny de 2019,
ha aprovat la proposta d’acord següent, que transcrita literalment diu:
8.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions
dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups
polítics
Antecedents
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals convocades mitjançant
Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i establert el nou cartipàs municipal, resulta indispensable
procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació.
El secretari ha informat sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
L’interventor ha emès informe sobre l’existència de consignació pressupostària en relació
amb les retribucions proposades.
Fonaments
-

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local, en concordança amb 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 i amb l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de
dedicació parcial, amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat, a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el ple de la
corporació i percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els organismes autònoms.

-

Segons l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim
local, els membres de les corporacions locals de població inferior a 1.000 habitants no
tindran dedicació exclusiva, si bé, excepcionalment, podran desenvolupar els seus
càrrecs amb dedicació parcial, percebent les seves retribucions dins dels límits màxims
assenyalats a l’efecte en la Llei de pressupostos generals de l’estat.

-

D’acord amb l’article 75 anteriorment citat, els membres de les corporacions locals que
desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats
que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les
mateixes i seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social en tal
concepte, assumint les corporacions les quotes empresarials que corresponguin. Dites
retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixin, en el seu cas, en les
Lleis de pressupostos generals de l’estat, i els acords plenaris de determinació dels
càrrecs que portin aparellada aquesta dedicació parcial i de les retribucions dels
mateixos, hauran de contenir el règim de dedicació mínima necessària per a la
percepció de dites retribucions.

-

Els membres de les corporacions locals que siguin personal de les administracions
públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles dependents tan sols podran
percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva
jornada de treball en el seus respectius centres de treball, en les termes assenyalats en
l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sens perjudici del seu dret a absentarse del treball pel temps indispensable per a l’exercici del càrrec electiu d’una corporació
local.

-

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 el límit
màxim que poden percebre els corporatius dels municipis de menys de 1.000 habitants
en 31.839,20 euros, corresponent a una dedicació parcial al 75%, i en 15.920,13 euros,
amb una dedicació parcial del 25%.

-

D’acord amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, el Ple de la corporació, amb càrrec als seus pressupostos
anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar
amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del
nombre de membres de cadascun d’ells, dintre dels límits que, si s’escau, s’estableixin
amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’estat i sense que pugui
destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la
corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter
patrimonial.

Per tot això, aquesta alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent:
ACORD:
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest
Ajuntament, o del dia 23 de juny de 2018, data de vigència de la resolució de l’alcaldia de
nomenament dels regidors delegats, segons s’especifica, els membres de la Corporació que
a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial:
Nom i cognoms
Jordi Cargol i Cros
Maria Lourdes Barris i Costa
Marc Minguez i Regidor
Susanna Anguita i Curós
Lluïsa Maria Privat i Marcé
Joan Soler i Yebra
Xavier Reixach i Subirana

Càrrec
Alcalde
Tinenta d’alcalde/Regidora delegada
Tinent d’alcalde/Regidor delegat
Regidora delegada
Regidora delegada
Regidor delegat
Regidor delegat

Efectes
15-06-2019
23-06-2019
23-06-2019
23-06-2019
23-06-2019
23-06-2019
23-06-2019

Segon.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, el règim de dedicació parcial
dels membres de la Corporació que tot seguit s’indiquen, serà el que a continuació es
relaciona, amb les retribucions que també s’esmenten, les quals es percebran en catorze
pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a
les mensualitats de juny i desembre:
Nom i cognoms
Jordi Cargol i Cros

Import brut mensual
1.787,69 €

Dedicació
75%

Tercer.- Establir que, amb efectes del dia 23 de juny de 2019, el règim de dedicació parcial
dels membres de la Corporació que a continuació s’esmenten, serà el que a continuació es
relaciona, amb les retribucions que també s’indiquen, les quals es percebran en dotze
pagues corresponents a les mensualitats de l’any:
Nom i cognoms
Maria Lourdes Barris i Costa
Marc Minguez i Regidor
Susanna Anguita i Curós
Lluïsa Maria Privat i Marcé
Joan Soler i Yebra
Xavier Reixach i Subirana

Import brut mensual
628,49 €
727,50 €
420,00 €
420,00 €
420,00 €
420,00 €

Dedicació
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Quart.- Establir que el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les
retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà del 25%. El percentatge de
dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal funcionari.

Cinquè.- El règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones
compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint
la Corporació el pagament de les quotes empresarials.
Sisè.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest
Ajuntament, el règim d’assistències a favor dels membres de la Corporació Municipal que no
tinguin dedicació exclusiva ni parcial, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats
municipals que es relacionen:
Per assistència a les sessions del Ple
Per assistència a les sessions de la Junta de Govern
Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes

65,00 €
35,00 €
35,00 €

La percepció d’aquestes quantitats requerirà prèvia acreditació de l’assistència a un mínim
del 50% del temps de la durada total de cadascuna de les sessions de que es tracti.
Setè.- La retribució i la percepció d’assistències que es reconeixen en els acords anteriors,
serà independent del dret que es reconeix igualment als membres corporatius a la percepció
d’indemnitzacions per les despeses ocasionades per raó del càrrec quan siguin efectives i
amb justificació documental prèvia.
Vuitè.- Les retribucions que es fixen en els acords anteriors, s’adequaran, a partir de l’1 de
gener de 2020 de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en el mateix
percentatge que s’apliqui al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Llierca.
Novè.- Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels grups polítics municipals, una dotació econòmica anual per a
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents:
Per cada regidor electe
Per cada grup municipal

100,00 €
50,00 €

Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els
grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els
termes previstos en la legislació vigent.
Desè.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost municipal vigent.

Onzè.- Notificar aquest acord als portaveus dels grups polítics municipals i als càrrecs i/o
regidors afectats, fent-los-hi constar que han estat designats per a desenvolupar el seu
càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim, de no manifestar res
al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
Dotzè.- Comunicar a les altres administracions en les que presten els seus serveis els
membres de la Corporació amb dedicació parcial, inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques, la jornada i les retribucions percebudes a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca,
als efectes del que estableix l’article 5.2 de la citada norma.
Tretzè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes electrònic
i al tauler d’anuncis de la corporació, i difondre el contingut d’aquest, de conformitat amb el
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat, sens perjudici de la redacció que
resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, amb el vistiplau de l’alcalde.

Signat electrònicament

