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AJUNTAMENT D’ALPICAT
Retribucions de càrrecs electes i els seus nomenaments
EDICTE
En compliment de l’article 75.5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, faig
públic que el Ple de l’Ajuntament de 23 de juliol de 2019 adoptà el següent acord:
“1056-1200/2019 Règim retributiu dels càrrecs electes i assistències als òrgans col·legiats
La Corporació sorgida de les eleccions del maig passat configura un canvi en l’escenari de treball de l’equip
de govern, pel qual les responsabilitats s’han de distribuir d’una manera més eficient, i que dóna pas a la
creació de llocs de responsabilitat amb diverses dedicacions, exclusiva i parcials.
Prenent com a antecedents els plens de 30 de setembre de 2011 i 20 de juliol de 2015, que establiren
l’actual règim retributiu dels càrrecs electes locals, ara cal adaptar-los a la normativa vigent i a les actuals
circumstàncies sorgides del darrer procés electoral, si bé cal esmentar que no es contemplen increments
retributius respecte de l’acord original.
L’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que els membres
de les corporacions locals percebran retribucions per a l’exercici del seu càrrec quan es desenvolupi amb
dedicació exclusiva, donant-se d’alta al Règim general de la Seguretat Social, assumint l’Ajuntament el
pagament de les quotes empresarials. Igualment es poden desenvolupar els càrrecs amb dedicació parcial
per realitzar “funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixi” assumint igualment l’Ajuntament el pagament de les quotes
empresarials”. Les esmentades retribucions no podran superar en cap cas els límits que fixin, en el seu cas,
les lleis de pressupostos generals de l’Estat. En els acord plenaris de determinació dels càrrec que
comportin aquesta dedicació parcial i de les seves retribucions, es contindrà el règim de dedicació mínima
necessària per a la percepció de dites retribucions. Només els membres de l’Ajuntament que no tinguin
dedicació exclusiva ni parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals en formin part, en la quantitat establerta pel mateix Ple. Els acords que s’adoptin en
relació a les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i parcial, així com els acords de
l’alcalde de determinació dels membres que realitzaran les seves funcions es publicaran íntegrament al
tauler d’anuncis, i al butlletí oficial de la província.
L’article 75 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i la disposició
addicional trigèsima cinquena de la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de Pressupostos generals de l’estat per a
2018, adaptat a l’increment addicional publicat en el Document de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i
Despeses, aprovat el 13 de juliol de 2018 i publicat el 27 de juliol, estableix que els alcaldes i alcaldesses de
poblacions entre 5.001 a 10.000 habitants no poden percebre més de 46.650,97 euros per tots els
conceptes retributius i assistències.
L’article 75 ter de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que els
ajuntaments entre 3.001 i 10.000 habitants no podran tenir més de tres membres que podran prestar els
seus serveis en règim de dedicació exclusiva.
El Ple per majoria absoluta acorda:
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Primer. Es fixa una quantitat màxima per dedicació exclusiva de 37.640,49 (trenta-set mil sis-cents quaranta
euros amb quaranta-nou cèntims).
Segon. Es determinen els següents càrrecs de desenvolupament de responsabilitat, en les àrees i
percentatges de dedicació que es diran, i que correspondran a la gestió ordinària fins a la proposta d’acord
de l’òrgan corresponent:
a) Urbanisme i Territori, amb una dedicació màxima de fins al 80 (vuitanta) per 100, i consegüentment una
retribució màxima de 30.112,39 (trenta mil cent dotze euros amb trenta-nou cèntims)
b) Noves tecnologies i Joventut, amb una dedicació màxima de fins al 28 (vint-i-vuit) per 100 i
consegüentment una retribució màxima de 10.539,34 (deu mil cinc-cents trenta-nou euros amb trenta-quatre
cèntims)
c) Cultura, amb una dedicació màxima de fins al 28 (vint-i-vuit) per 100 i consegüentment una retribució
màxima de 10.539,34 (deu mil cinc-cents trenta-nou euros amb trenta-quatre cèntims)
d) Polítiques socials, amb una dedicació màxima de fins al 28 (vint-i-vuit) per 100 i consegüentment una
retribució màxima de 10.539,34 (deu mil cinc-cents trenta-nou euros amb trenta-quatre cèntims)
Tercer. Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran assistències
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament que en formin part, sense
que es modifiquin respecte de l’acord de 30 de setembre de 2011:
a) Per assistència efectiva a Ple ordinari, 105 (cent cinc) euros.
b) Per assistència efectiva a Comissió informativa del Ple ordinària i Comissió especial de comptes
ordinària, 90 (noranta) euros.
c) Per assistència efectiva a Junta de Govern Local, 225 (dos-cents vint-i-cinc euros).
Quart. Es modifiquen les bases d’execució del pressupost vigent de la Corporació, adaptant-les al present
acord.
Cinquè. Publiqui’s aquest acord íntegre al tauler d’anuncis municipal, Butlletí Oficial de la Província i web
municipal”.
I el 26 de juliol de 2019 he signat el següent Decret (2019-0371), consegüentment amb l’acord plenari
anterior:
“DECRET
De determinació dels càrrecs electes que realitzen funcions de responsabilitat
1056/2019
L’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que els membres
de les corporacions locals percebran retribucions per a l’exercici del seu càrrec quan es desenvolupi amb
dedicació exclusiva, donant-se d’alta al Règim general de la Seguretat Social, assumint l’Ajuntament el
pagament de les quotes empresarials. Igualment es poden desenvolupar els càrrecs amb dedicació parcial
per realitzar “funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixi” assumint igualment l’Ajuntament el pagament de les quotes
empresarials”. Les esmentades retribucions no podran superar en cap cas els límits que fixin, en el seu cas,
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les lleis de pressupostos generals de l’Estat. En els acord plenaris de determinació dels càrrec que
comportin aquesta dedicació parcial i de les seves retribucions, es contindrà el règim de dedicació mínima
necessària per a la percepció de dites retribucions.
El Ple de 23 de juliol de 2019 acordà per majoria absoluta:
Segon. Es determinen els següents càrrecs de desenvolupament de responsabilitat, en les àrees i
percentatges de dedicació que es diran, i que correspondran a la gestió ordinària fins a la proposta d’acord
de l’òrgan corresponent:
a) Urbanisme i Territori, amb una dedicació màxima de fins al 80 (vuitanta) per 100, i consegüentment una
retribució màxima de 30.112,39 (trenta mil cent dotze euros amb trenta-nou cèntims)
b) Noves tecnologies i Joventut, amb una dedicació màxima de fins al 28 (vint-i-vuit) per 100 i
consegüentment una retribució màxima de 10.539,34 (deu mil cinc-cents trenta-nou euros amb trenta-quatre
cèntims)
c) Cultura, amb una dedicació màxima de fins al 28 (vint-i-vuit) per 100 i consegüentment una retribució
màxima de 10.539,34 (deu mil cinc-cents trenta-nou euros amb trenta-quatre cèntims)
d) Polítiques socials, amb una dedicació màxima de fins al 28 (vint-i-vuit) per 100 i consegüentment una
retribució màxima de 10.539,34 (deu mil cinc-cents trenta-nou euros amb trenta-quatre cèntims)
Vistos l’acord plenari esmentat, el Decret 361/2019 de 23 de juliol de 2019 d’assignació d’àrees a tinentes i
tinents d’alcalde i regidores i regidors i l’article 53 del DL 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i legislació concordant,
Decreto:
Primer. Nomenar el primer tinent d’alcalde Antonio Tornos Pros, al càrrec de desenvolupament de
responsabilitat de l’àrea d’Urbanisme i Territori, amb una dedicació del 80 (vuitanta) per 100 i una retribució
de 30.112,39 (trenta mil cent dotze euros amb trenta-nou cèntims) anuals.
Segon. Nomenar el regidor Llorenç Serra Besa al càrrec de desenvolupament de responsabilitat de l’àrea de
Noves tecnologies i Joventut (i Festes), amb una dedicació del 28 (vint-i-vuit) per 100 i una retribució de
10.539,34 euros (deu mil cinc-cents trenta-nou amb trenta-quatre cèntims) anuals.
Tercer. Nomenar la regidora Maria Celeste Parramón Fernández al càrrec de desenvolupament de
responsabilitat de l’àrea de Cultura, amb una dedicació del 28 (vint-i-vuit) per 100 i una retribució de
10.539,34 euros (deu mil cinc-cents trenta-nou amb trenta-quatre cèntims) anuals.
Quart. Nomenar la regidora Teresa Mayoral Seró al càrrec de desenvolupament de responsabilitat de l’àrea
de Polítiques socials, amb una dedicació del 28 (vint-i-vuit) per 100 i una retribució de 10.539,34 euros (deu
mil cinc-cents trenta-nou amb trenta-quatre cèntims) anuals.
Cinquè. Donar d’alta els càrrecs esmentats al Règim general de la Seguretat Social, assumint l’Ajuntament
el pagament corresponent de les quotes empresarials, amb efectes de la data de la signatura.
Sisè. Notificar aquest acord a les persones interessades, fent-los-hi constar que, llevat manifestació
expressa, es considerarà que accepten el nomenament. Comunicar igualment als departaments
d’Intervenció, Tresoreria i Recursos humans.
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Setè. Publicar íntegrament aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i al portal de transparència
municipal.”
Cosa que faig públic en compliment de l’article 75.5 de la Llei 7/1985 esmentada i per a general
coneixement.
Alpicat, 27 de juliol de 2019
L’alcalde, Joan Gilart Escuer
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