
  

  

Expedient núm.: 1758/2019 

Acord del Ple 

Procediment: Càrrecs amb dedicació exclusiva/parcial ( 2019-2023) 

  

PROPOSTA D’ACORD 

CÀRRECS AMB RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL 

Vist que els membres de les corporacions locals tenen una sèrie de drets 

econòmics, entre els que es troba el dret a percebre retribucions fixes en la seva 

quantia i periòdiques en la seva meritació, quan exerceixen el seu càrrec en règim 

de dedicació exclusiva o parcial, d’acord a l’article 75.2 de la LBRL . 

Vist que les retribucions que es fixin no podran superar en cap cas, els límits que 

siguin fixats, en el seu cas, en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, per a 

tots els conceptes retributius i assistències. 

Vist que la Disposició addicional 35 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 

Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2018 i l'increment addicional publicat 

en el Document de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, aprovat el 

13/07/2018 i publicat el 27 de juliol de 2018, el límit màxim total que poden 

percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i 

assistències, exclosos els triennis als quals, si escau, tinguin dret aquells funcionaris 

de carrera que es trobin en situació de serveis especials, per al tram de pobalció de 

fins a 5.000 habitants serà de 41.467’07€. 

Vist que és competència del Ple Municipal de determinar aquells càrrecs que 

comporten dedicació exclusiva o parcial, les retribucions per a cadascun d’ells i el 

règim de dedicació mínima necessària de les dedicacions parcials, 

Vist l’expedient tramitat a l’efecte, on conta memòria de l’Alcaldia i informe de 

secretaria – intervenció, en relació al procediment ajustat a dret i en relació a la 

necessitat d’aprovació del corresponent expedient de modificació del pressupost de 

forma prèvia a l’assignació dels regidor i regidores a les dedicacions que s’aprovin, 

prèvia fiscalització de l’aprovació de la despesa, expedient que s’eleva al Ple de la 

Corporació en aquesta mateixa sessió.  

Aquesta Alcaldia – Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels 

següents  

ACORDS: 

Primer.- Determinar que els càrrecs que seguidament es diran realitzin les seves 

funcions en règim de dedicació parcial, establint la dedicació corresponent a les 

tasques pròpies del càrrec i la presència efectiva mínima a l’Ajuntament: 

 Càrrec d’Alcaldia-Presidència, amb una dedicació del 95% i fixant un 

presència efectiva mínima de 33’25 hores a la setmana. 

 Càrrec de Regidoria de Via Pública i obres, mobilitat i accessibilitat, 

així com de seguretat i emergències, amb una dedicació del 40% i fixant 

una presència efectiva mínima de 14 hores a la setmana. 

 Càrrec de Regidoria d’urbanisme, urbanitzacions i biodiversitat, així 

com d’acció social, amb una dedicació del 21% i  fixant un presència 

efectiva mínima de 7’35 hores a la setmana . 

 Càrrec de Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, 

família i TIC, amb una dedicació del 21% i fixant un presència efectiva 

mínima de 7’35 hores a la setmana. 



  

  

 

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixin els seus 

càrrecs en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es 

relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents 

mensualitats de l’any i dels dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 

desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumit la 

Corporació el pagament de les corresponents quotes empresarials:  

 El càrrec d’Alcaldia-Presidència, percebrà una retribució anual bruta de 

38.000€. 

 El càrrec de Regidoria de Via Pública i obres, mobilitat i 

accessibilitat, així com de seguretat i emergències, percebrà una 

retribució anual bruta de 16.000€. 

 El càrrec de Regidoria d’urbanisme, urbanitzacions i biodiversitat, 

així com d’acció social, percebrà una retribució anual bruta de 8.400 €. 

 El càrrec de Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, 

família i TIC, percebrà una retribució anual bruta de 8.400 €.  

 

Tercer.- Que es publiqui el present Acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de 

la Província, al taulell d’edictes de l’ajuntament ( e-tauler) i al portal de la 

transparència de la Corporació, als efectes dels seus coneixement general, donada 

la seva transcendència. 

 

Quart.- Condicionar l’executivitat del present acord a l’aprovació definitiva de 

l’expedient de modificació de crèdit 8/2019, sota la modalitat de transferència de 

crèdit, en aquelles assignacions de les dedicacions parcials aprovades, per a les 

quals no existeix crèdit pressupostari suficient en les partides del pressupost de 

l’exercici de 2019. 

Malgrat, el Ple decidirà en superior criteri,  

 

Document signat electrònicament al marge 

1er Tinent d’Alcalde, per delegació 

  

 


