Data de la sessió: 01/07/2019
Nº.Ref.
APLB190009

Unitat Orgànica
220 Direcció de l'Àrea d'Alcaldia

Ponència
000 PROPOSICIONS D'ALCALDIA
Exercici: 2019

Títol / identificació de l'expedient
Relatiu a Aprovació de les retribucions dels regidors/es de la Corporació.
Número d'expedient M106/U220/2019/000010
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que, 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 les previsions de la legislació
autonòmica, article 166 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
membres de les corporacions locals tenen el dret a percebre retribucions per l’exercici dels
seus càrrecs i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; i que les
corporacions han d’assumir el pagament de les quotes empresarials;
Atès que, segons l’esmentat article 75.4 de la Llei 7/1985, només els membres de la corporació
que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin
part, en la quantia assenyalada pel Ple d’aquesta.
Vist l’article 92, apartats l) i m) del Reglament orgànic municipal.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/06/2019
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 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,
Proposta d'acord
Primer.- Establir a favor dels regidors/es de la corporació que desenvolupin les seves funcions
en règim de dedicació exclusiva o parcial, les retribucions que a continuació s’indiquen, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a pagues extraordinàries de juny i desembre, i donar-los d’alta al
règim general de la Seguretat Social:
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Alcaldia
Sou brut anual

71.248,10 euros

Tinent/a d’alcaldia
Sou brut anual

63.214,20 euros

Regidor/a
Sou brut anual

56.077,14 euros

DEDICACIÓ PARCIAL
Regidor/a amb delegacions

Sou brut anual

40.055,00 euros

Aquestes quantitats inclouen tots els conceptes i assistències als òrgans de govern i
comissions necessàries.
Sobre aquestes quantitats serà d’aplicació l’increment previst a la Llei de pressupostos
generals de l’Estat i altra normativa en vigor.
Segon.- Establir a favor dels regidors/es de la corporació que no estan en règim de dedicació
exclusiva ni parcial, les següents quantitats en concepte d'assistència per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què en formin part:
- Per totes les sessions del ple que tinguin lloc cada mes:
624,24 euros
- Per totes les sessions de Juntes de Portaveus que tinguin lloc cada mes: 1.040,39 euros
Tercer.- Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases del règim local, al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs
de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini
de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

