1.

Primer: Establir amb efectes 15 de juny de 2019, data de determinació dels membres de la
Junta de Govern Local així com dels regidors/es que ostenten la condició de tinents d’alcalde,
el règim de dedicacions exclusives per a l’exercici dels càrrecs que seguidament es
relacionen, així com les retribucions brutes anuals següents:
Càrrec

Dedicació

Retribució bruta anual

Exclusiva

55.000,00 €

Primera tinent d’alcalde

Exclusiva

44.550,00€

Segon tinent d’alcalde

Exclusiva

44.550,00€

Tercer tinent d’alcalde

Exclusiva

44.550,00€

Alcalde – president

Les retribucions brutes anuals relacionades anteriorment es percebran en catorze pagues,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les
pagues extraordinàries de juny i desembre.

Pàg. 1-7

https://bop.diba.cat

A

Acord de Ple de la Corporació de data 20 de juny de 2019:

CVE 2019028327

Es transcriu textualment la part resolutiva dels Decrets i acords adoptats en relació amb la
matèria:

Data 7-8-2019

Règim econòmic Corporació mandat 2019-2013: dedicacions, assistències i dotacions

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Celebrades les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i constituïda la nova
Corporació Local el dia 15 de juny de 2019, es fan públiques les resolucions i els acords
relatius al cartipàs municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera:

B

EDICTE

Les retribucions brutes anuals relacionades anteriorment es percebran en catorze pagues,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les
pagues extraordinàries de juny i desembre.
Reconèixer el dret del regidor/a que exerceixen el càrrec amb dedicació parcial a ser donat
d’alta en el règim general de la seguretat social amb efectes previstos en el present acord.
Tercer: Establir que, conforme la legislació vigent, la percepció de les retribucions per aquests
conceptes serà incompatible amb la percepció de quanties en concepte d’assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals. No obstant, es
podran percebre indemnitzacions per l’exercici de les funcions pròpies del càrrec en la
quantia i condicions determinades pel Ple.
Quart: Establir que els regidors/es que ostentin els càrrecs als quals s’atribueix una dedicació
en els presents acords seran responsables de que la situació de dedicació no resulti
incompatible amb qualsevol altra activitats pública o privada.
Cinquè: Establir durant el mandat corporatiu 2019-2023, per a la resta dels membres de la
Corporació, que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, les
següents assignacions econòmiques en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats que a continuació s’indiquen i per cadascuna de les sessions que celebri,
amb el límit màxim de sessions a l’any, que són els següents:
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*presència efectiva mínima setmanal en l’Ajuntament d’Esparreguera

CVE 2019028327

22.275, 00 €

Data 7-8-2019

Parcial (50%)
18,75 hores *

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Regidor/a d’Educació i Cultura

B

Segon: Establir amb efectes 1 de juliol de 2019 el règim de dedicacions parcials per a
l’exercici dels càrrecs que seguidament es relacionen, així com les retribucions brutes anuals
següents:

A

Reconèixer el dret del regidor/a que exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva a ser
donats d’alta en el règim general de la seguretat social amb els efectes previstos en el
present acord.

Junta de Portaveus

95,00 €

14

5

Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern

95,00 €

24

14

Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

95,00 €

24

14

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

95,00 €

24

14

234,00 €

24

13

Junta de Govern Local

Sisè: Establir el següent règim transitori d’aplicació a les assignacions corresponents a
l’anualitat 2019:


Als regidors/es de nova incorporació els hi serà d’aplicació el límit corresponent a
l’exercici 2019. Aquest límit s’ha fixat restant del límit màxim anual general, establert
pel Ple, el nombre de sessions efectivament celebrades l’any 2019.



Els regidors/es que ja ho eren durant el mandat 2015-2019, els hi serà d’aplicació el
límit màxim general anual fixat per les sessions, d’acord amb el seu còmput anual
d’assistències.

Setè: Establir l’import de les assignacions corresponents als grups municipals, prevista a
l’article 73.3 LBRL, en els següents termes:
Component assignació

Import *

quantitat fixa

380,00 €/mes

quantitat variable en funció del nombre de regidors/es

142,50 €/mes/regidor

* Aquest import serà objecte de prorrateig per dies, quan la quantia a meritar no abasti el període
mensual

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els Grups
polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol•liciti.
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190,00 €

Data 7-8-2019

Ple, resta de regidors

A

Màxim 2019
Màxim general
(sessions/any) (regidors nova
incorporació)

Assistència
(€/sessió)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Òrgan col·legiat

B

Les dotacions aprovades tindran efectes a partir del dia 25 de juny de 2019, data de
finalització del termini legal establert a la normativa per constituir-se com a grup municipal.

Termini i forma de justificació: Els grups municipals hauran de presentar
anualment la justificació de les aportacions rebudes referida a l’exercici anterior
mitjançant la presentació d’un compte justificatiu on es detallaran les despeses
finançades amb l’aportació (concepte, tercer, import i data de pagament) i que
inclourà una declaració responsable del portaveu del grup en la que es farà constar
que les aportacions rebudes s’han destinat efectivament a despeses necessàries
per al normal funcionament del grup, que en cap cas s’ha incorregut en els
supòsits de prohibició de l’article 73.3 de la LBRL i que es porta comptabilitat
específica de la dotació assenyalada, segons models definits per l’Ajuntament i
que s’adjunten al present acord.
La documentació es presentarà a l’Alcaldia que la trametrà al Ple per al seu
examen, dació de comptes i aprovació.
No podran ser considerades, en cap cas, despeses a càrrec de l’aportació les
següents (supòsits de prohibició article 73.3 LBRL):
 Les despeses de remuneració de personal de qualsevol tipus al servei de la
Corporació.
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Periodicitat del pagament de les aportacions: Es realitzarà trimestralment per
avançat, a excepció de l’exercici 2023 en què hi haurà un únic pagament avançat
pel període 1 de gener a 17 de juny de 2023.

CVE 2019028327

2.

Data 7-8-2019

Gestió de les aportacions: Aquestes assignacions mensuals es gestionaran
mitjançant un compte corrent específic el titular del qual serà el corresponent grup
municipal prèvia presentació a la Tresoreria municipal de la fotocòpia del NIF del
propi Grup Municipal (alta fiscal mitjançant declaració censal presentada a
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària) i la fitxa de tercers degudament
complimentada. En cas de qualsevol alteració dels seus membres o cessament de
la seva activitat quan es dissolgui el grup és responsabilitat del grup municipal la
seva tramitació per aquest mateix procediment i la seva comunicació a la
Tresoreria municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.

A

Vuitè: Establir els següents criteris, aplicables a les assignacions als grups municipals
aprovades per aquest acord de Ple, que restaran vigents durant el mandat corporatiu 20192023, llevat modificació per acord plenari:

La data límit per a la seva presentació anual serà el dia 30 de gener de l’any
següent, referida a les aportacions rebudes a l’exercici anterior, i en l’últim exercici

B

 Despeses per l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de
caràcter patrimonial.

 Els grups municipals han presentat la justificació de l’exercici anterior i a la fi
del mandat corporatiu.
 Que la declaració responsable del compte justificatiu presentat no inclou cap
de les despeses prohibides expressament per l’article 73.3 de la LBRL, sent
responsabilitat del grup municipal la consideració d’aquelles despeses que
han estat necessàries per al seu normal funcionament.
 Que s’ha tramitat per l’Alcalde expedient per al seu examen, dació de comptes
i aprovació pel Ple de l’Ajuntament, a excepció dels comptes justificatius
corresponents a l’exercici de 2023 que seran aprovats per l’Alcalde i es donarà
compte al Ple del dia 17 de juny de 2023 de constitució de la nova Corporació
juntament amb l’arqueig de la tresoreria municipal
Novè: Establir que els efectes econòmics dels acords anteriors abastaran la resta d’exercicis
de l’actual mandat corporatiu, llevat que s’aprovi un acord de modificació adoptat pel Ple de
la Corporació en el que es determinin les circumstàncies que justifiquen la necessitat i/o
idoneïtat de la modificació; o de fixació, en el seu cas, dels límits que s’estableixin, amb
caràcter general, per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en quanties que
contravinguin les previstes en el present acord.
Desè: Publicar el present acord conforme allò establert en la redacció actual de l’article 75.5
de la LBRL.
Onzè: Publicar el règim econòmic previst en aquest acord en el Portal de Transparència
Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei 19/2014, del 29 de

https://bop.diba.cat
Pàg. 5-7

L’interventor/a de l’Ajuntament només comprovarà per a poder lliurar les
assignacions que:

CVE 2019028327

No podrà lliurar-se un nou pagament per assignació si no s’han presentat les
justificacions en temps i forma o bé no s’han justificat adequadament.

Data 7-8-2019

5.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El saldo no justificat al final de l’exercici s’incorporarà a l’exercici següent com a
saldo inicial. El saldo pendent d’utilitzar al final del mandat s’haurà de reintegrar a
la tresoreria de l’Ajuntament abans del dia 5 de juny de 2023.

B

4.

A

del mandat corporatiu la data límit serà el 5 de juny de 2023. Tots els membres del
grup polític responen personalment i subsidiàriament dels imports no justificats o
justificats indegudament.

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Alcalde – president

Eduard Rivas Mateo

Exclusiva

55.000,00 €

Primera tinent d’alcalde

Maria Vallejo González

Exclusiva

44.550,00€

Segon tinent d’alcalde

Rogeli S. de la Cruz

Exclusiva

44.550,00€

Tercer tinent d’alcalde

José Manuel Ortí López

Exclusiva

44.550,00€

Segon: Designar als membres concrets que han d’exercir el seus càrrecs en règim de
dedicació parcial, amb els termes i efectes fixats en l’acord plenari de data 20 de juny de
2019:
Càrrec
Regidor/a
Cultura

d’Educació

i

Regidor/a

Dedicació

Retribució bruta anual

Juan Jurado Bracero

Parcial (50%)
18,75 hores *

22.275, 00 €

*presència efectiva mínima setmanal en l’Ajuntament d’Esparreguera
Tercer: Reconèixer el dret dels regidors/es que exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva i
parcials a ser donats d’alta en el règim general de la seguretat social amb els efectes
previstos a l’acord plenari de data 20 de juny de 2019.
Quart: Informar als regidors/es designats que el reconeixement de la dedicació exclusiva
exigirà la dedicació preferent del mateix a les tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici
d'altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran causar detriment a la seva
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Retribució bruta anual

Pàg. 6-7

Dedicació

CVE 2019028327

Regidor/a

Data 7-8-2019

Càrrec

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer: Designar als membres concrets que han d’exercir el seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva, amb els termes i efectes fixats en l’acord plenari de data 20 de juny de
2019:

A

Decret de l’Alcaldia núm. 1654/19, de 25 de juny de 2019:

B

2.

Setè: Publicar el present acord conforme allò establert en la redacció actual de l’article 75.5
de la LBRL.
Novè: Publicar el règim econòmic previst en aquest acord en el Portal de Transparència
Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Desè: Donar trasllat al Ple de la Corporació en la següent sessió ordinària que celebri, d’acord
amb allò establerta a l’article 13.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
La qual cosa es fa pública als efectes previstos a l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL).
L’alcalde
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Sisè: Notificar la present resolució als interessats als efectes de la seva acceptació expressa.

Data 7-8-2019

Cinquè: Informar als regidor/es designats que els membres de les corporacions locals que
siguin personal de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en
depenen, només podran percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves
funcions, fora de la seva jornada en els seus respectius centres de treball, en els termes
assenyalats en l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre. En aquest sentit, es podran
percebre retribucions per la dedicació, sempre que desenvolupin l’activitat fora de la seva
jornada de treball en l’Administració i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter
general s’estableixin, en el seu cas. L’administració en la que presti els seus serveis un
membre d’una corporació local en règim de dedicació parcial i aquesta última hauran de
comunicar-se recíprocament la seva jornada i retribucions així com qualsevol modificació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No obstant, la percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb la d'altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens,
organismes o empreses que en depenen, així com per al desenvolupament d'altres activitats,
tot això en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al Servei de les Administracions Públiques.

A

dedicació a la Corporació. En el cas que aquestes ocupacions siguin remunerades, es
requerirà una declaració formal de compatibilitat per part del Ple de l'entitat local.

Esparreguera, 25 de juliol de 2019
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Eduard Rivas Mateo

