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M. TERESA REDONDO DEL POZO, SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE DE L'EXCM.
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
FAIG CONSTAR:
Que en sessió extraordinària celebrada pel Ple de l'Ajuntament en data 21 de juny de 2019, es
va adoptar l’acord que transcrit literalment diu:
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS/DE
LES MEMBRES DE LA CORPORACIÓ: DETERMINACIO DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA I PARCIAL, DIETES PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS I INDEMNITZACIONS
PER DESPESES EFECTIVES OCASIONADES PER L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC I LA
RESTA DE DRETS ECONÒMICS.
ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc el ple constitutiu de la nova corporació municipal
nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019 en el qual va resultar proclamada Alcaldessa
d’aquest ajuntament l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez qui va prendre possessió del seu
càrrec, en la mateixa sessió plenària, junt amb la resta de regidors i regidores que integren la
corporació, de conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.
VIST que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
regula el règim de retribucions dels/de les membres electes de les corporacions locals, i
estableix tres tipus de drets econòmics dels/de les membres electes de les corporacions locals:
a) els/les membres electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, en aquest
cas tindran dret a percebre retribucions (sou), i a ésser donats/es d’alta al règim de la seguretat
social per totes les contingències; les seves retribucions podran ser diferents en proporció al
seu grau de responsabilitat i dedicació; b) els/les membres de les corporacions locals que
exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, en aquest cas tindran dret a percebre
retribucions (sou) però en proporció al temps de dedicació a la corporació i sempre i quan
realitzin determinades funcions de presidència, vicepresidència d’òrgans col·legiats o ostentin
delegacions o desenvolupin responsabilitats que així ho requereixin, en aquest cas també
tindran dret a ésser donats/des d’alta al règim de la seguretat social però en proporció directa al
temps de la seva dedicació a la corporació i es requerirà prèviament o simultània la
compatibilitat amb el seu treball normal i c) la resta dels/de les membres electes que no
exerceixin el seu càrrec ni amb dedicació exclusiva ni parcial, en aquest cas només tindran dret
a percebre les quantitats que aprovi el Ple corporatiu en concepte d’assistència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de que formin part.
VIST que l’article 75 apartats 3 i 5, de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local assenyalen que el Ple Municipal, a proposta del seu President, determinarà les
quanties per assistència i despeses ocasionals; i que solament els/les membres que no
exerceixin el seu càrrec de regidor/a amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, podran
percebre quanties econòmiques en concepte d’assistència als òrgans col·legiats de la
corporació dels quals siguin membres de ple dret, dins de la quantia que fixi el Ple Municipal.
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VIST que l’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es regula el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals reconeix
expressament a tots/es els/les membres electes, exerceixen o no el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial, indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans rectors
dels organismes que depenguin de la Corporació i tinguin personalitat jurídica pròpia del que
formin part, al consells d’administració de les societats de capital íntegrament municipal i als
tribunals de selecció de personal.
VIST que l’article 75.4 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix a tots/es
els/les membres de les corporacions locals, exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial, el dret a percebre indemnitzacions per les despeses efectivament
ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
VIST que l’article 75.5 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, assenyala que les
corporacions locals consignaran als seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i
assistències a sessions, dintre dels límits que amb caràcter general s’estableixin, en el seu cas
corresponent al Ple determinar els càrrecs de la corporació que podran exercir-lo amb caràcter
de dedicació exclusiva o parcial, les quanties brutes anuals de retribucions a percebre, així com
les quanties econòmiques en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats per als/les regidors/es que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o
parcial.
ATÈS que l’article 75 bis.1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, estableix que els pressupostos generals de l’Estat determinaran anualment, el límit
màxim total que poden rebre els/les membres de les corporacions locals per tots els conceptes
retributius i assistències, atenent entre d’altres criteris a la naturalesa de la corporació local i a
la seva població, tenint com a referència els municipis entre 150.001 a 300.000 habitants les
retribucions d’un secretari d’estat disminuïdes en un 20%, aquesta quantitat es concreta a
l’article 18 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual es van aprovar mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en el cas del municipi de
L’Hospitalet en 84.904,46 euros.
ATÈS que l’article 75 ter, vigent, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix
un seguit de límits al número de càrrecs públics representatius de les entitats locals amb
dedicació exclusiva, pel cas de municipis entre 100.001 i 300.000 habitants, els/les membres
que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no excedirà de divuit.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple, per
tal de que realitzi els actes administratius necessaris per a la redacció d’un dictamen referent al
règim de dedicació i retribucions dels/de les membres de la Corporació: determinació del règim
de dedicació exclusiva i parcial, dietes per assistència a sessions i indemnitzacions per
despeses efectives ocasionades per l’exercici del seu càrrec i la resta de drets econòmics.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, de 18 de juny 2019 (LH 22/2019).
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li confereix, l’article
124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 12 del Reglament
orgànic del Ple de l’Ajuntament vigent (BOPB 12.01.2012),
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el règim de dedicació i retribucions dels/de les membres de la
Corporació de conformitat amb el detall següent:
a) Fixar en 18 el nombre màxim de membres electes que durant aquest mandat, podran
exercir el càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, que es concreten en:
1. L’Alcaldia Presidència.
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2. Els/les Tinents/es d’Alcaldia.
3. Els/Les Regidors/res de govern, Regidors/res Presidents/es de Districte, i Els/Les
Regidors/es adjunts/es.
4. Els/Les Portaveus dels grups polítics municipals que no formin part de l’equip de
govern.
b) Fixar que podran exercir el seu càrrec amb dedicació parcial en atenció a la seva dedicació
en l’exercici de les funcions de control, els/les següents membres de la Corporació:
1.
Els/Les Portaveus dels grups polítics municipals que no formin part de l’equip
de govern, que podran optar per una dedicació exclusiva de l’apartat anterior o una
dedicació parcial del 50 % en relació a la dedicació exclusiva.
2.
El/La Portaveu suplent del grup polític municipal majoritari de l’oposició, el/la
qual podrà exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial del 50 % en relació a
la dedicació exclusiva. La dedicació parcial s’efectua per atendre les funcions de
coordinació del grup amb l’equip de govern i la comunicació dels/de les membres
del grup amb els serveis de l’ajuntament.
c) Les retribucions brutes anuals a percebre pels/per les membres de la Corporació que
exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva són, sens perjudici de les variacions que el
Ple acordi amb posterioritat, les següents:
1.
L’Alcalde/ssa: 80.010 € bruts anuals distribuïts en 12 mensualitats de 5.715 €
cadascuna d'elles més dues pagues extraordinàries, del mateix import o la part
proporcional que correspongui, a percebre en els mesos de juny i desembre.
2.
Els/Les Tinents/es d’alcaldia: 75.012 € bruts anuals distribuïts en 12
mensualitats de 5.358 € cadascuna d'elles més dues pagues extraordinàries, del
mateix import o la part proporcional que correspongui, a percebre als mesos de juny i
desembre,
3.
Els/Les Regidors/res de Govern, els/les Regidors/es Presidents/es de Districte,
els/les Regidors/res adjunts/es; els/les Regidors/res amb delegació especial: 70.000 €
bruts anuals distribuïts en 12 mensualitats de 5.000 € cadascuna d'elles més dues
pagues extraordinàries, del mateix import o la part proporcional que correspongui, a
percebre en els mesos de juny i desembre.
4.
Els/Les Portaveus dels grups polítics municipals amb dedicació exclusiva:
70.000.-€ bruts anuals distribuïts en 12 mensualitats de 5.000.-€ cadascuna d'elles
més dues pagues extraordinàries, del mateix import o la part proporcional que
correspongui, a percebre en els mesos de juny i desembre.
d) Les retribucions brutes anuals a percebre pels/per les membres de la Corporació que
exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, podrà ser, amb dedicació del 50 %, cosa que
comporta una dedicació mínima de 20 hores setmanals, amb una retribució 35.000.-€ bruts
anuals distribuïts en 12 mensualitats de 2.5001.- € cadascuna d'elles més dues pagues
extraordinàries, del mateix import, o la part proporcional que correspongui, a percebre en els
mesos de juny i desembre.
No podran acumular-se retribucions, encara que s’ostentin simultàniament dos o més càrrecs
dels assenyalats anteriorment.
SEGON.- DETERMINAR que la resta dels/de les membres de la Corporació, que no exerceixin
el seu càrrec, amb caràcter de dedicació exclusiva ni parcial, percebran en concepte de dietes
per assistència efectiva a les sessions del Ple la quantitat de 1.625.-€ per sessió, amb un límit
anual de 19.500 €. En qualsevol cas, quan les assistències acreditades a les sessions del Ple
de qualsevol naturalesa arribin al límit anual abans fixat, aquestes continuaran sent meritades
però no es percebran pels/per les interessats/des.
TERCER.- DETERMINAR que el límit màxim, total per tots els conceptes retributius i
assistències, que han de respectar els/les membres de la Corporació, s’ha fixat per a l’exercici
2019 en 84.904,46.-€, anuals, sens perjudici de l’increment addicional vinculat a l’evolució del
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PIB, previst a l’art. 3.2 en relació a l’art. 18.2 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre,
pel qual es van aprovar mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,
exclosos els triennis als quals tenen dret els/les funcionaris/es de carrera en situació de serveis
especials.
QUART.- RECONEIXER als/a les regidors/es que tinguin reconeguda la situació de serveis
especials per raó del càrrec de regidor/a d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’art. 87.2 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, els triennis reconeguts en la data d’adquisició de la situació
de serveis especials quan siguin funcionaris/es del propi ajuntament, o bé quan essent
funcionaris/es de carrera d’una altra administració acreditin l’antiguitat reconeguda en aquella
data i la denegació ferma en via administrativa de la sol·licitud de pagament dels triennis
reconeguts.
CINQUÈ.- RECONEIXER el dret de tots/es els/les membres de la corporació a percebre les
indemnitzacions per raó del servei per tal de retribuir les despeses ocasionals originades per
l’exercici del seu càrrec, en la quantitat degudament justificada i prèviament autoritzada per
l’alcaldia.
SISÈ.- ESTABLIR que els/les membres de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret, en el moment del cessament, per qualsevol
de les causes previstes legalment, a percebre la part proporcional que hagin acreditat
corresponent a les pagues extraordinàries i vacances, aprovant la corresponent liquidació
mitjançant Decret municipal.
SETÈ.- RECONEIXER el dret tots/es els/les membres que exerceixin el seu càrrec amb
dedicació exclusiva o parcial a ser donats/des d’alta en el règim general de la seguretat social, i
cotitzar per totes les contingències regulades en la seva legislació específica. A aquest efecte
el servei de personal d’aquest Ajuntament, procedirà a gestionar les altes, baixes i
modificacions que corresponguin en relació als/a les membres de la corporació que exerceixen
el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, en compliment del Decret de l’AlcaldiaPresidència, en el qual es determinaran nominalment els/les membres de la Corporació que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.
VUITÈ.- RECONEIXER la competència de l’Alcaldia-Presidència, per determinar el nom i
cognoms dels/de les membres electes d’aquest Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva o parcial, de conformitat amb els límits i les quanties retributives
fixades en aquest acord.
NOVÈ.- DETERMINAR que aquest acord tindrà efectes des del 15 de juny de 2019, o des de la
data d’acceptació o nomenament del càrrec que dona dret al règim de dedicació, llevat que en
el moment de la determinació nominal per l’alcaldia dels càrrecs amb dedicació exclusiva o
parcial l’acceptació d’aquest règim per part de qualsevol membre de la corporació s’hagi
d’efectuar amb efectes de data posterior.
DESÈ.- DISPOSAR que les despeses que es derivin del present acord aniran a càrrec de la
partida 01.91200.100.00.00 “retribucions bàsiques d’alts càrrecs” del pressupost municipal de
l’ajuntament per a l’exercici de 2019, restant condicionada la seva efectivitat per a exercicis
futurs a l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient.
ONZÈ.- ESTABLIR que les retribucions abans fixades, seran actualitzades anualment en el
mateix percentatge que es determini per l’Estat per al personal al servei de l’administració
pública, facultant a la presidència del Ple per tal que procedeixi a concretar les quantitats
d’aquesta actualització, fins al límit legal màxim i donant compte al Ple en la primera sessió que
tingui lloc.
DOTZÉ.- PUBLICAR íntegrament aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
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d’Anuncis d’aquest Ajuntament en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, als efectes legals oportuns i publicar-ho al portal de la transparència municipal de
conformitat amb el que determinar l’art. 11.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya i l’art. 8.1.f) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
TRETZÈ.- COMUNICAR aquest acord al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretària General del Ple,
a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees
de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
CATORZÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les regidors/es de la corporació, amb indicació
dels recursos procedents.

F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
La secretaria General del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
26-06-2019 13:58
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