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LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió EXTRAORDINÀRIA del dia 10 DE
JULIOL DE 2019:

El Sr. Antoni Poveda Zapata, alcalde-president de l'Ajuntament
de Sant Joan Despí, de conformitat amb el que disposa l'article
21 de la Llei 7/1985 de dos d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, en relació al règim de dedicació,
retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de la
Corporació proposa al Ple l’ adopció dels següents acords:
L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim
Local, estableix que els membres de les corporacions locals
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec en el cas
de que ho facin amb dedicació exclusiva o parcial. El propi
article 75 estableix les condicions d’ incompatibilitat amb
d’altres retribucions i l’ obligació que comporta de donar–los
d’ alta al Règim General de la Seguretat Social.
Els articles 75 bis i 75 ter determinen el règim retributiu dels
membres de les Corporacions Locals i la limitació en el nombre
de càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació
exclusiva, respectivament.
L'apartat 3 de l’article 75 disposa que només 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 la Corporació en la quantia
assenyalada pel Ple.
L'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local, determina que el Ple de la Corporació podrà
assignar als grups municipals una dotació econòmica que es
composa d’ un component fix i un altra de variable proporcional
al número de membres de cada grup. En aquest cas, caldrà que
els grups politics portin una comptabilitat especifica de les
assignacions rebudes, la qual posaran a disposició del Ple de
la Corporació en el moment que aquest ho demani.
Ateses les consideracions anteriors, proposo al Ple l’ adopció
dels següents acords:
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019,
data de constitució d’aquest Ajuntament, els membres de la
Corporació que
desenvolupin els càrrecs que a continuació es
relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva i els serà d’aplicació el règim d’incompatibilitats
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que estableix l’article 75.1 de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, segons el detall següent:
Càrrec
Alcalde - President
Presidenta de l’Àrea de Territori, Espai Públic i
Medi Ambient
President de l’Àrea de Serveis a la Persona
President de l’Àrea de Governança i Desenvolupament
Local.
Regidor delegat de Via Pública
Regidor delegat d’Esports, Joventut, Transparència,
Bon Govern i Participació
Regidora
delegada
de
Polítiques
Socials,
Comunitàries i Diversitat
Regidora delegada d’Igualtat i Promoció Econòmica
Regidora delegada de Gent Gran, Comerç, Consum i
Mercats

Import
anual brut
58.443,72
58.443,72
58.443,72
58.443,72
50.942,00
50.942,00
50.942,00
50.942,00
50.942,00

Segon.Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019,
data de constitució d’aquest Ajuntament, els membres de la
Corporació que desenvolupin els càrrecs que a continuació es
relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
parcial en les condicions establertes a l’article 75.2 la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local segons el detall
següent:

Càrrec

Percentatge
dedicació

Regidor
delegat
de
Benestar
Animal, Espais Naturals i Parc
Agrari
Regidora d’Educació, Infància i
Família
Regidora de Salut

67,93

Portaveu grup municipal Regidor
Delegat
Adjunt
a
Polítiques
Socials, Comunitàries i Diversitat
Portaveu grup municipal

50,99

67,93
50,99

36,96

Import
anual
brut
39.700
,00
39.700
,00
29.800
,00
29.800
,00
21.600
,00

Tercer.- Aquestes retribucions es percebran dividides en catorze
pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre i experimentaran el mateix increment que les dels
empleats municipals, sense superar els topall establerts a
l’art. 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local.
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Els càrrecs electes afectats seran donats d’ alta al Règim
General de la Seguritat Social
la seguretat social en tal
concepte.
Quart.Establir
tinguin assignada
una indemnització
Òrgans Col·legiats
següent detall:

que les i els Regidors i Regidores que no
dedicació parcial ni exclusiva tenen dret a
per l’ assistència efectiva a reunions dels
d’ aquesta Corporació, per import segons el

Per assistència a la sessió de la Junta de
Govern
Per assistència a la sessió del Ple de la
Corporació

Import
brut per
sessió
900
500

Cinquè.- Aprovar les següents assignacions per al funcionament
dels grups municipals:
- Assignació fixa per grup municipal: 350 € mensuals.
- Assignació addicional per cadascun dels membres dels grups
municipals: 350 € mensuals.
La gestió de l' esmentada
disposa l'article 73.3 de
Reguladora de les Bases de
vigent i al compliment de les
-

-

-

-

aportació estarà sotmesa al que
la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Règim Local, en la seva redacció
següents condicions:

Els grups municipals han d’ obtenir un NIF previ tràmit
davant l’ Agencia de
l’ Administració Tributària de l’
Estat i obrir un compte corrent on s’ ingressarà l’
assignació.
Els grups han de destinar les assignacions rebudes a
despeses relacionades amb el funcionament del propi grup
tenint en compte les limitacions que recull l’ article
73.3 de la Llei de Bases:
no es poden destinar a pagar
remuneracions al personal de l’ Ajuntament ni a la compra
de béns que poden ser considerats com actius fixos de
caràcter patrimonial.
Els grups portaran una comptabilitat separada de les
assignacions rebudes i de les despeses imputades i hauran
preservar els justificants de les operacions durant tot el
mandat.
Els grups posaran a disposició del Ple la destinació de
les assignacions rebudes mitjançant
una relació de les
despeses realitzades i una declaració responsable conforme
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en l’ administració de les assignacions, s’ han acomplert
les condicions amb les quan han estat fixades.

Sisè.- Exposar al públic el present acord al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, a tenor
del que disposa l’article 75. 5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
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