
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

2565/2019 El ple

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARIA D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 3 / de juliol / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Règim retributiu i dedicació regidors i regidores (Expedient 2565/2019)

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2565/2019,  relatiu  a  RÈGIM  RETRIBUTIU  I  DEDICACIÓ 
REGIDORS
 
II. Relació de Fets
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019 
de data 1 d’abril, constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 
de juny i determinat, en el marc del nou cartipàs municipal, el règim de delegacions 
de competències de l’alcaldia i els membres de la corporació que han d’ostentar la 
condició de Tinents d’Alcaldessa i membres de la Junta de Govern Local en aquest 
mandat, mitjançant els decrets números 0773-2019 i 0774-2019, de data 27 de juny 
de 2019, respectivament, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de 
dedicació dels membres d’aquesta corporació i a la determinació del nou règim de 
retribucions i indemnitzacions.
 
III. Fonaments de dret
En conformitat  amb el  que disposa l’article  75 de la  Llei  7/1985,  de 2 
d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  i  l’article  13  del 
Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats 
Locals,  aprovat  per  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  dintre  dels 
límits màxims establerts per la vigent Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat,  els membres de les Corporacions Locals tenen dret de percebre 
retribucions  per  l’exercici  dels  seus  càrrecs,  quan  els  desenvolupin  en 
règim  de  dedicació  exclusiva  o  parcial,  així  com  a  percebre 
indemnitzacions  en  la  quantia  i  condicions  que  estableixi  el  Ple  de  la 
Corporació, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com també a 
ser indemnitzats per les despeses efectives en l’exercici del seu càrrec.
 
Tenint en compte que de conformitat amb el que disposa l’apartat 1.i) de l’article 75 
de la  LRBRL, el  nombre màxim de membres que poden desenvolupar les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva en aquest Ajuntament no pot excedir de 
cinc
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Per tots això , aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
 
Primer. Els membres de la Corporació que no desenvolupin les tasques de 
regidor amb dedicació exclusiva ni parcial, establir que, amb efectes del 
dia  15  de  juny  de  2019,  data  de  constitució  d’aquest Ajuntament, 
percebran les quantitats següents que restaran condicionades a l'efectiva 
assistència:
 

• Assistència a Junta de Portaveus: 100 € 
• Assistència Comissions Informatives: 300 €
• Assistència a plens: 300 €
• Assistència a altres òrgans col·legiats: 100 € 
• Assistència a Comissions Informative extraordinàries i/o Juntes de Portaveus 

extraordinàries 100 € 
 
En tot cas el màxim mensual a percebre per regidor no podrà excedir de 800 euros 
mensuals.
 
Segon. Establir, amb efectes de 15 de juny de 2019 a favor dels membres 
de  la  Corporació  que  desenvolupin  les  seves  funcions  en  règim  de 
dedicació  exclusiva  o  parcial  les  retribucions  que  a  continuació  es 
relacionen, les qual es percebran en catorze pagues, i donar-los d’alta al 
règim general de la Seguretat Social.
 
Els  membres  de  la  Corporació  que  perceben  retribució  per  dedicació 
exclusiva o parcial no percebran les assistències. 
 

CÀRREC                             DEDICACIÓ RETRIBUCIONS
 
Alcaldessa 100 % 3500 € bruts/mes
Tinent d’alcaldessa 100 % 3500 € bruts/mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € bruts/mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € bruts/mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € bruts/mes
Tinent d’alcaldessa 80 % 3000 € bruts/mes
Regidor 60 % 2100 € bruts/mes
Regidor 35 % 1300 € bruts/mes
Regidor 35 % 1300 € bruts/mes
Regidor 35 % 1300 € bruts/mes
 
Tercer. Les  retribucions  anteriors  s’incrementaran  anualment  segons  el 
percentatge que s’apliqui al personal de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
 
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 
que disposa l’article 75.5 de la LRBLR, i difondre el seu contingut, d’acord amb el 
principi de transparència mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la 
seu electrònica municipal, en compliment del que disposa l’article 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de «Transparencia, acceso a la información y buen 
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gobierno» i l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de «Transparència, 
accés a la informació i bon govern»
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb  el  vist  i  plau  de  l'Alcaldessa,  amb  l'excepció  prevista  en  l'article  206  del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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