IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Edicte: Edicte - Publicació Edicte de 18 de desembre de 2019.
Establiment del règim de delegacions, retribucions i dietes
membres Corporació. 26.1

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: Q7SII-V0DHH-O3MKC
Fecha de emisión: 10 de enero de 2020 a las 14:10:27
Página 1 de 4

ESTADO

1.- Secretària General de AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT."L'Alcalde Per delegació, Dec nº
2711/2019 12/07 10/01/2020 10:07

FALTA ALGUNA FIRMA
HABILITADA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1028540 Q7SII-V0DHH-O3MKC 57048ABBAA5B132A0496E55898E0F5B375D58563) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está pendiente de firmas adicionales para su
aprobación. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

ED ICTE
En conformitat amb el que disposa els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es
dóna publicitat l’Acord Plenari de dia 18 de desembre de 2019, relatiu a la modificació de l’acord
plenari de 2 de juliol de 2019 de determinació del nombre, característiques i retribucions dels
membres corporació
“Acord Plenari de 18 de desembre de 2019”

Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del resultat de les Eleccions Locals
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins de les operacions de configuració
del nou Cartipàs Municipal, el Ple municipal, mitjançant acord adoptat en sessió celebrada en data
2 de juliol següent i en el marc establert pel 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, a la vegada que va determinar els regidors i regidores que havien de
desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, també va concretar, el
seu règim de retribucions i d’indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats
municipals.
Atès que en aquest acord plenari de principi d’aquest mandat es va mantenir el mateix
import de les retribucions i, pràcticament, el mateix import de les indemnitzacions per assistència a
sessions d’òrgans col·legiats establert al mandat 2007-2011 quan, a diferència d’altres
Administracions, aquest Ajuntament va reduir, entre un 7% i un 10 %, les retribucions i
indemnitzacions dels seus membres electes mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2010, a
causa de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic establertes per Reial
Decret Legislatiu 8/2010, de 20 de març. Fins i tot, posteriorment, mitjançant l’acord plenari de 26
de juliol de 2012, es van reduir aquestes retribucions i indemnitzacions un 7,14 % anyal al mandat
2011-2015, durant el període comprés entre el mes de desembre de 2012 i el mes de juny de
2015, en solidaritat amb les mesures adoptades pel Govern mitjançant Real Decret Llei 20/2012,
de 13 de juliol, respecte del personal dels ens locals.
Vistos aquests antecedents i davant la necessitat d’actualitzar l’import d’aquests
retribucions i indemnitzacions donat el temps transcorregut, aquesta Alcaldia proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- Establir que amb efectes del dia 1 de gener de 2020 i amb excepció de les
corresponents a la Alcaldia, les retribucions dels membres de la Corporació que desenvolupen les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial i les indemnitzacions per assistència a
sessions d’òrgans col·legiats municipals, s’incrementin en un 2’5 % arrodonit, mantenint idèntica
estructura, periodicitat i règim jurídic.
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Com a conseqüència d’aquesta revisió, el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres
electes d’aquest Ajuntament resta establert de la manera següent:

1. ALCALDE

Nom


Senyor Antonio Balmón Arévalo

Retribucions
71.604,00 €

2. PRIMER TINENT D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom


Senyor Antonio Martínez Flor

Retribucions
66.514,00 €

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
Claudio Carmona Vargas

Retribucions
59.635,00 €
59.635,00 €
59.635,00 €
59.635,00 €

4. PORTAVEUS DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB DEDICACIÓ
EXCLUSIVA

Nom


Daniel Martínez Rodríguez

Retribucions
51.148,00 €
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5. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom




Retribucions
54.358,00 €
54.358,00 €
54.358,00 €

Ot García Ruiz
Joana Piñero Romera
Sergio Gómez Márquez

6. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL

Nom i Càrrec





Retribucions
16.937,00 €
16.937,00 €
16.937,00 €
16.937,00 €

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

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

Nom i Càrrec



Retribucions

Senyora Elisabeth García Petit
Senyora Raquel Albiol i Gilabert

18.819,00 €
18.819,00 €

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





Nom i Càrrec

Retribucions

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

10.349,00 €
10.349,00 €
10.349,00 €
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9. INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS D’ÒRGANS COL·LEGIATS
MUNICIPALS
Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva
o parcial percebran les indemnitzacions següents:


Per assistència a les sessions de Ple: 369 €.



Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives de caràcter permanent:
185 €.



Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus: 1.212 €.

Segon.- 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.

