PROPOSTA D’ACORD
FIXACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
De conformitat amb l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (en endavant LBRL), ha de diferenciar-se entre:
a) Retribucions dels càrrecs electes per a l’exercici dels seus càrrecs:
* quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva
* quan el desenvolupin en règim de dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, vice-presidència, ostentar delegacions o desenvolupar responsabilitats
que així ho requereixin.
b) Dietes que percebran els membres de la corporació que no es trobin en cap dels
anteriors supòsits per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació.
c) Indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
En base a l’apartat 5è de l’art. 75 de la LBRL correspon al president de l’ens local
determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial i al ple de la corporació determinar les retribucions dels
càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i el règim de dedicació d’aquests últims
especificant el règim de dedicació mínima, així com les indemnitzacions i dietes per
assistències.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- MODIFICAR l’acord plenari de data 22/12/2014, d’aprovació definitiva del
pressupost municipal de 2015, respecte al document de les Bases d’Execució, Capítol
IV art. 30, 31 i 32, relatiu a les retribucions, indemnitzacions i assignacions als
membres electes i grups polítics municipals restants, que queda de la següent
manera:

Article 30. Retribucions i indemnitzacions per raó del servei.
1. Retribucions dels membres de la corporació amb dedicació.
Les retribucions dels membres de la corporació, per al 2015, són les següents:

Mercè Esteve Pi
Laura Granados Wehrle
Maria Llauradó Fornt
Jordi Montaña Serres
Margarida
Camprubí
Vendrell
Sadurní Vendrell Masip

Dedicació
exclusiva
Si
Si
Si
-

Dedicació
parcial
75%
75%
75%

Retribució (brut
anual)
44.534,68 €
37.971,57 €
37.971,57 €
28.478,69 €
28.478,69 €
28.478,69 €

2. Indemnitzacions per raó del servei.
a) Per a l'abonament de les indemnitzacions per raó del servei s'aplicarà allò
disposat en el Reial decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions
per raó del servei.
b) Les indemnitzacions per raó de servei de l'Alcaldia-Presidència i altres
càrrecs electes, comportaran el reembossament de les despeses efectuats
prèvia justificació o, alternativament es podran acollir al sistema
d'indemnitzacions que per a Grup I preveu el Reial decret 462/2002, de 24
març, sobre indemnitzacions per raó del servei. El personal eventual meritarà
les seves dietes en el grup primer de la normativa esmentada.
c) Les indemnitzacions per raó del servei sol es faran efectives quan hagi la
corresponent resolució de l'òrgan competent autoritzant la sortida, el destí i la
durada de la mateixa.

Article 31. Indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.
1. Els membres de la Corporació sense dedicació exclusiva o parcial, percebran
indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats d'acord
amb les següents quanties:
Òrgan col·legiat
Ple
Comissions informatives
Comissió
Especial
de
Comptes
Junta de govern
Consell de govern
Junta de portaveus

Import percepció per
assistència
184,00 € / sessió
80,00 € / sessió
80,00 € / sessió
279,00 € / sessió
279,00 € / sessió
80,00 € / sessió

2. A les sessions de la Junta de Govern Local assistiran els membres de l’equip
de govern amb responsabilitats delegades de regidories, els quals també
podran percebre les indemnitzacions descrites al punt 1.

3. Els substituts que assisteixen a les sessions d’aquests òrgans col·legiats
també podran percebre les indemnitzacions descrites al punt 1.
4. L'acreditació de l'assistència als òrgans col·legiats serà expedida pel
Secretari de l’Ajuntament.

Article 32. Assignacions als grups polítics
1. D’acord amb la redacció donada a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, per la Llei 11/1999, de 21
d’abril, s’assigna una dotació econòmica als Grups polítics municipals de
7.250,88 €, import que figura a la partida 91 9121 10005 del Pressupost
Municipal.
2. Cada Grup polític disposarà d’una dotació determinada en funció d’un
component fix (65,50 € trimestrals) i un component variable (109,00 €
trimestrals) en funció del nombre de membres de cadascú d’ells.
3. Les esmentades quantitats es lliuraran de forma trimestral a parts iguals i
pot modificar la periodicitat o l‘import a sol·licitud del grup interessat, i
tramitaran en un sol acte administratiu que acumularà les tres fases de
despesa (autorització, disposició i reconeixement de l‘obligació) utilitzant
document comptable ADO.

es
es
la
el

4. Cada Grup polític haurà de portar una comptabilitat específica de la seva
dotació, que posarà a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho
demani.

Segon.- APROVAR I APLICAR aquesta modificació de les retribucions dels membres
de la corporació, així com les indemnitzacions que s’hi preveuen en els articles
esmentats al punt primer, amb efectes des del present mes de juliol.
Tercer.- PUBLICAR íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i
inserir-se en el tauler d’anuncis de la corporació.

A Begues, 26 de juny de 2015

L’Alcaldessa
M. Mercè Esteve i Pi

