Ref.: 2019/9015/1 - Aprovació Establiment del règim de dedicació, retribucions,
dietes i indemnitzacions dels membres de la Corporació (26)

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat
pel Ple en sessió que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019.

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
209/2019, d’1 d’abril, constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia passat dia 15
de juny i determinat, dins del nou Cartipàs Municipal, el règim de delegacions de competències
de l’Alcaldia i els membres de la Corporació que han d’ostentar la condició de Tinents i
Tinentes d’Alcalde i han de conformar la Junta de Govern Local en aquest mandat, mitjançant
els Decrets núm. 2493/2019, 2494/2019 i 2497/2019, tots ells de 20 de juny d’aquest any,
resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres d'aquesta
Corporació i a la determinació del nou règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article
166 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 i amb els articles 32 i següents del ROM, interpretats
d’acord amb la seva Disposició Addicional, dins dels límits màxims establerts per la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de
percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions
que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com, també, a ser indemnitzats
per les despeses efectives realitzades en l’exercici del càrrec.
Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 1.i) de l’article 75 ter de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el número màxim de membres
que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva no pot excedir de
15 i que la determinació pel Ple del règim de dedicació i retribucions s'ha de realitzar dins el
marc dels límits quantitatius actualment previstos per la disposició addicional 35ª de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2018, en el qual s'estableix
el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis a què, si s'escau, tinguin dret aquells
que tinguin a la vegada la condició de funcionaris de carrera i que es trobin en situació de
serveis especials.

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans
esmentat, en concordança amb l’article 89 del ROM, els Grups Polítics Municipals tenen dret a
disposar d'una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l'exercici del
càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament i a la vista del que
disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, requereix assignar-los una dotació
econòmica de caràcter mensual, que contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i
un altre variable, en funció del seu nombre de membres, la qual no podrà ser destinada per
aquests 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.
Per tot això, aquesta Alcaldia, vistes les propostes realitzades pels diferents grups
municipals respecte del règim de dedicació del seu Portaveu, proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Establir que els regidors i regidores que continuació es relacionen
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social:
ALCALDE/ALCALDESSA


Senyor Antonio Balmón Arévalo

TINENTS I TINENTES D’ALCALDE






Senyor Antonio Martínez Flor
Senyora Emilia Briones Matamales
Senyor Sergio Fernández Mesa
Senyora Rocío García Pérez
Senyor Claudio Carmona Vargas

REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA




Ot García Ruiz
Joana Piñero Romera
Sergio Gómez Márquez

PORTAVEUS
EXCLUSIVA


DELS

GRUPS

POLÍTICS

MUNICIPALS

AMB

DEDICACIÓ

Senyor Daniel Martínez Rodríguez

Els efectes d’aquest règim es retrotrauran, en el cas de l’Alcaldia, al dia 15 de juny de 2019,
data de constitució de l’Ajuntament i d’elecció del seu Alcalde, i en el cas de la resta de
regidors i regidores, al dia 20 de juny de 2019, data de determinació del règim de delegacions
de competències de l’Alcaldia i dels membres de la Corporació que han d’ostentar la condició
de Tinents i Tinentes d’Alcalde i que han de conformar la Junta de Govern Local en aquest
mandat
Segon.- Establir que, amb efectes del dia 20 de juny de 2019, els regidors i
regidores que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
parcial, és a dir, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals a aquesta Corporació, i
seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.
REGIDOR DELEGATS


Senyora Lidia Gómez Pla, Regidora de l’Àrea de Joventut i Acció Ciutadana.



Senyor Enrique Vanacloy Valiente, Regidor delegat d’Esports, adscrit a l’Àrea de Cultura
i Comunicació.



Senyor Manuel Clavijo Losada, Regidor delegat de Participació ciutadana, adscrit a l’Àrea
de Presidència.



Senyora Nélia Martínez Gallardo, Regidora delegada de Comerç i Turisme, adscrita a
l’Àrea d’Economia i Administració.

REGIDORS I REGIDORES DE DISTRICTE




Senyora Aurora Mendo Sánchez
Senyora Mª de las Mercedes Fernández García
Senyor Carlos Domínguez Rodríguez

PORTAVEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS



Senyora Elisabeth García Petit
Senyora Raquel Albiol i Gilabert

Tercer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals es
percebran prorratejades en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les
dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre.
El període de meritació de les pagues extraordinàries de juny i desembre serà el següent:


Paga de juny, de l’1 de juliol al 30 de juny.



Paga de desembre, de l’1 de gener al 31 de desembre.

1. ALCALDE

Nom


Senyor Antonio Balmón Arévalo

Retribucions
71.604,40 €

2. PRIMER TINENT D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom


Senyor Antonio Martínez Flor

Retribucions
64.892,02 €

3. TINENTS I TINENTES D’ALCALDE EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom i Càrrec




Senyora Emilia Briones Matamales
Senyor Sergio Fernández Mesa
Senyora Rocío García Pérez

Retribucions
58.180,78 €
58.180,78 €
58.180,78 €



Claudio Carmona Vargas

58.180,78 €

4. PORTAVEUS DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB
DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom


Daniel Martínez Rodríguez

Retribucions
49.900,06 €

5. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom




Ot García Ruiz
Joana Piñero Romera
Sergio Gómez Márquez

Retribucions
53.031,84 €
53.031,84 €
53.031,84 €

6. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL

Nom i Càrrec





Senyora Lidia Gómez Pla
Senyor Enrique Vanacloy Valiente
Senyor Manuel Clavijo Losada
Senyora Nélia Martínez Gallardo

Retribucions
16.523,92 €
16.523,92 €
16.523,92 €
16.523,92 €

7. PORTAVEUS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ
PARCIAL

Nom i Càrrec



Senyora Elisabeth García Petit
Senyora Raquel Albiol i Gilabert

Retribucions
18.360,02 €
18.360,02 €

8. REGIDORS I REGIDORES DE DISTRICTE EN RÈGIM DE DEDICACIÓ
PARCIAL

Nom i Càrrec




Senyora Aurora Mendo Sánchez
Senyora Mª de las Mercedes Fernández García
Senyor Carlos Domínguez Rodríguez

Retribucions
10.097,02 €
10.097,02 €
10.097,02 €

La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en
règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses
d’elles dependents, i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en
l’apartat següent i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes
retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
La efectivitat d’aquestes retribucions resta condicionada a la prèvia tramitació i
resolució del corresponent expedient de modificació de crèdits que doni cobertura suficient als
compromisos de despesa que generen.
Quart.- Amb efectes del dia 15 de juny de 2020, data de constitució d'aquest
Ajuntament, establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs
en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent:


Per assistència a les sessions de Ple: 360 €.



Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives de caràcter
permanent: 180 €.



Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus: 1.182,19 €.

Cinquè.- Amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d'aquest
Ajuntament, establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica
de la quantia següent:



304 € mensuals per cada regidor electe.



1.500 € mensuals per cada Grup polític municipal.

Aquesta dotació no podrà ser destinada 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, en els termes
previstos en la legislació vigent i en el ROM.
Sisè.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats
per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació
documental.
Setè.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics
Municipals i als Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats
per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà
acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24
hores següents a la seva notificació.
Vuitè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa
l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

En Cornellà de Llobregat a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

