DECRET DE L’ALCALDIA
DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU D’UN MEMBRE DE LA CORPORACIÓ
LOCAL

En data 2 de febrer de 2017, aquesta Alcaldia dicta provisió referida a la petició del Sr.
Joan Roig Soria i sol·licita a la Secretaria Intervenció Municipal l’emissió d’un informe
jurídic.

“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
Vista la petició del Sr. Joan Roig Soria, regidor d’aquesta Corporació, de modificar el seu
règim retributiu al que té dret en exercici del seu càrrec de regidor, i en compliment de
l’establert a l’art. 3.1.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
emeto el següent
INFORME
ANTECEDENTS
PRIMER.- En data en data 2 de febrer de 2017, l’Alcaldia dicta provisió referida a la petició
del Sr. Joan Roig Soria, regidor d’aquesta Corporació, de modificar el seu règim de
retribucions a percebre en exercici del seu càrrec i sol·licita a aquesta Secretaria
Intervenció que informi.
SEGON.- Actualment, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès té 5 membres que realitzen
funcions de presidència, vicepresidència o ostenten delegacions, dels quals 3 membres
tenen una dedicació parcial i 2 membres són retribuïts per assistències efectives a òrgans
col·legiats dels que formen part.
El Sr. Joan Roig ostenta delegacions en les àrees d’Esports i Serveis i percep retribucions
per assistència efectiva a òrgans col·legiats.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Segons l’establert a l’article 162.1.b) 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, el règim i
els límits de les retribucions a percebre pels membres de les corporacions locals, com a
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DECRETO

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 07/02/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

En data 2 de febrer de 2017 el Secretari Interventor Tresorer emet informe, del següent
contingut literal:

Número : 2017-0016 Data : 06/02/2017

En data 1 de febrer de 2017, el regidor d’aquesta Corporació, Sr. Joan Roig Soria, sol·licita
modificar el seu règim de retribucions que ha de percebre en exercici del seu càrrec,
passant d’una retribució per assistències efectives a sessions d’òrgans col·legiats a una
dedicació parcial del 18% de la jornada laboral.
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Amadeu Benach i Miquel (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 06/02/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

Decret de l’Alcaldia
Expedient núm: 109/2017
Assumpte: Dedicació parcial regidor de la Corporació

conseqüència de l’exercici del càrrec, es regeixen pel que disposa la legislació bàsica de
l’Estat i, si escau, per la legislació específica aplicable.

300.001 a
500.000

Secretari d’Estat
-10%

150.001 a
300.000

Secretari d’Estat
-20%

75.001 a 150.000

Secretari d’Estat
-25%

50.001 a 75.000

Secretari d’Estat
-35%

20.001 a 50.000

Secretari d’Estat
-45%

10.001 a 20.000

Secretari d’Estat
-50%

5.001 a 10.000

Secretari d’Estat
-55%

1.000 a 5.000

Secretari d’Estat
-60%

Així mateix, mitjançant el Reial Decret-llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, s’inclou una Disposició
Addicional Nonagèsima a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per 2014 (LGE 2014), en la que es determinen de forma concreta i precisa les
quanties màximes, al disposar que de conformitat amb el previst a l’article 75.bis LRBRL,
introduït per la LRSAL, i considerant el disposat a l’article 22 LPGE 2014, el límit màxim
total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes
retributius i assistències, exclosos els triennis als que en el seu cas tinguin dret aquells
funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, serà el que es recull
a continuació, atenent a la seva població:
Habitants

Referència

Més de 500.000

100.000
euros

300.001 a
500.000

90.000
euros

150.001 a
300.000

80.000
euros

75.001 a 150.000

75.000
euros

50.001 a 75.000

65.000
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Referència
Secretari d’Estat
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Habitants
Més de 500.000

DECRETO

En aquest sentit, i segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), s’introdueix en l’articulat de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), l’article 75.bis, que
disposa, al seu apartat 1er, que els membres de les Corporacions Locals seran retribuïts
per l’exercici del seu càrrec en els termes establerts en l’article anterior. Els Pressupostos
Generals de l’Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que poden percebre els
membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis als que, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que
es trobin en situació de serveis especials, atenent, entre altres criteris, a la naturalesa de
la Corporació Local i a la seva població, segons la següent taula:

euros
20.001 a 50.000

55.000
euros

10.001 a 20.000

50.000
euros

5.001 a 10.000

45.000
euros

1.000 a 5.000

40.000
euros

TERCER.- Respecte les quanties a percebre pels membres electes per dedicació parcial
en el cas de Corporacions Locals de menys de 1.000 habitants també es regulen, a la
Disposició nonagèsima de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, LGPE 2014, aplicant la
següent escala, atenent a la seva dedicació:
Dedicació

Referència

Dedicació parcial al 75%

30.000 euros

Dedicació parcial al 50%

22.000 euros

Dedicació parcial al 25%

15.000 euros

No es regulen respecte els municipis de més de 1.000 habitants on, a priori, es podria
interpretar que els percentatges anteriors de dedicació es poden aplicar a les quanties que
també figuren en aquella Disposició com a límits màxims anuals en el cas de la dedicació
exclusiva, de manera que els límits per dedicacions parcials d’entre 1.000 i 10.000
habitants serien conforme a la següent escala:
Habitants
5.001 a 10.000

Import dedicació exclusiva
45.000 euros

Import dedicació parcial
(75%)

33.750 euros

(50%)

22.500 euros

(25%)

11.250 euros

1

En els Ajuntaments de Municipis amb població compresa entre 3.001 i 10.000 habitants, els membres que podran
prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no excedirà de tres.
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Podem interpretar, d’acord amb l’esperit de la norma, que el règim de dedicació exclusiva
regulat pels municipis de més de 1.000 habitants pot ser substituït per l’equivalent en
dedicacions a temps parcial. D’aquesta forma, en un municipi com Banyeres del Penedès,
amb una població d’entre 3.001 i 10.000 habitants, al que li correspondria un màxim de
dedicacions exclusives de tres (article 75 ter.1.d) LRBRL), també pot ser vàlid qualsevol
altra combinació de dedicacions exclusives o parcials que no superi aquesta xifra.

DECRETO

Respecte al límit del número de regidors que poden percebre la dedicació parcial, l’article
75.ter de la LRBRL només fixa aquests límits per a la declaració exclusiva 1, però res diu de
la dedicació parcial. En el cas dels Ajuntaments de menys de 1.000 habitants, sí es regula
la dedicació dels seus membres en establir, l’article 75 bis.1, com segueix: “Els membres
de Corporacions locals de població inferior a 1.000 habitants no tindran dedicació
exclusiva. Excepcionalment, podran desenvolupar els seus càrrecs amb dedicació parcial,
percebent les seves retribucions dins dels límits màxims assenyalats a l’efecte a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat”.

Número : 2017-0016 Data : 06/02/2017

SEGON.- Les retribucions per dedicació parcial es percebran conforme al disposat a
l’article 2 de l’article 75 de la LRBRL pels membres de les Corporacions locals que, amb
motiu de realitzar funcions de presidència, vicepresidència, ostentar delegacions, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, hagin de desenvolupar els càrrecs
d’aquesta forma (part de la seva jornada laboral); i guardaran relació, lògicament, amb el
temps de la seva dedicació efectiva a aquestes funcions.

1.000 a 5.000

40.000 euros

(75%)

30.000 euros

(50%)

20.000 euros

(25%)

10.000 euros

-

A càrrec dels pressupostos de la mateixa entitat local, llevat que es tracti
d’indemnitzacions per raó de les despeses efectives ocasionades en l’exercici del
lloc de treball.
Per dedicació exclusiva en una altra Corporació local.
Per la percepció de retribucions d’una altra Administració Pública dins de la
jornada de dedicació parcial.
Amb la percepció de pensions a càrrec al sistema de Seguretat Social, que han de
quedar en suspens fins que finalitzi la dedicació parcial.

SISÈ.- El procediment per a la determinació del número de les dedicacions parcials, els
càrrecs que les porten aparellades, l’import a percebre, etc és el següent:
 El Ple ha de determinar prèviament el règim de dedicació mínima necessària per a
la percepció de la retribució per dedicació parcial. A partir d’aquesta determinació,
el règim de desenvolupament d’aquestes retribucions, és a dir, el seu còmput per
hores mensuals, dies a la setmana, etc, té un caràcter netament discrecional.
 L’Alcaldia acordarà, per decret, quins membres de la Corporació realitzaran les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva i/o parcial, en funció del càrrec que
ostenten, de les delegacions conferides o de les seves responsabilitats.
En aquest sentit, cal esmentar l’acord plenari de data 22 de juny de 2015, d’establiment de
les retribucions i assistències dels membres d’aquesta Corporació, posteriorment modificat
per acords plenaris de dates 17 de setembre de 2015 i 17 de novembre de 2016.
D’acord amb aquests acords, el règim de retribucions dels membres electes d’aquesta
Corporació és el següent:
-

Dedicació parcial del 40% de la jornada, retribució anual de 14.326,06 euros.
Dedicació parcial del 18% de la jornada, retribució anual de 7.182,06 euros.
Assistència efectiva a òrgans col·legiats, per aquells regidors que no tinguin
dedicació parcial:
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-

DECRETO

En situar-se el membre de la Corporació local en una situació de pluriocupació, s’ha
d’atendre a la normativa de la Seguretat Social en la matèria, en concret, l’article 9 del
Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general sobre
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, que estableix que les bases de
cotització al Sistema de la Seguretat Social no podran ser superiors al límit màxim
absoluta establert, límit que es fixarà per cada exercici econòmic per la corresponent
LPGE. Estableix la norma que en el supòsit de pluriocupació, el límit màxim absolut es
distribuirà entre tots els subjectes que tinguin l’obligació de cotitzar en proporció a les
retribucions abonades en cadascuna de les empreses on presta serveis el treballador en
situació de pluriocupació o conforme al criteri que determini el Ministeri de Treball i
Seguretat Social.
CINQUÈ.- Respecte a les incompatibilitats, en tot cas, resultarà incompatible amb la
dedicació parcial la percepció de retribucions en els següents casos:

Número : 2017-0016 Data : 06/02/2017

QUART.- Regula igualment l’article 75.2 de la LRBRL que els perceptors de les
dedicacions parcials seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social,
assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

o
o
o
o

Sessió plenària ........................................ 200,00 euros
Sessió Junta de Govern Local ................. 140,00 euros
Sessió Comissió Especial de Comptes .... 200,00 euros
Consell Rector de l’OA ............................. 30,00 euros

NOVÈ.- Finalment, respecte a l’abonament de les dedicacions parcials, sembla lògic que
es faci de manera fixa i periòdica, a través de la nòmina mensual corresponent, amb els
descomptes per seguretat social i Impost de la Renda de les Persones Físiques que
procedeixin.
CONCLUSIONS
El Sr. Joan Roig Soria té conferides delegacions per part de l’Alcaldia en les àrees de
Serveis i Esports i, per tant, pot ser retribuït per dedicació parcial, d’acord amb el temps de
dedicació efectiva a les seves funcions.
Amb la modificació del règim retributiu del Sr. Joan Roig Soria es compleixen les
limitacions previstes a l’article 75 de la LRBRL, en quan a número de dedicacions parcials i
quanties.
És competència de l’Alcaldia establir el règim de dedicació individual de cada membre de
la Corporació, un cop el Ple ha establert el règim de dedicacions i quanties a percebre pels
membres d’aquesta Corporació.
Existeix consignació pressupostària adequada i suficient al vigent pressupost de 2017.
No existeix incompatibilitat per l’exercici del càrrec en dedicació parcial, d’acord amb la
normativa aplicable, aquesta és, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
L’Ajuntament està obligat a donar d’alta al regidor en el Sistema General de la Seguretat
Social i a satisfer les quotes de Seguretat Social que corresponguin. A tal efecte, es
comunicarà a la Seguretat Social la situació de pluriocupació del Sr. Joan Roig Soria, a
efectes de l’aplicació de la distribució, si s’escau, de les quotes entre l’Ajuntament i
l’empresa on també presta serveis el Sr. Roig.
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DECRETO

Al pressupost de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per l’exercici 2017 s’ha fet la
consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les obligacions de sou i
seguretat social de 4 regidors a dedicació parcial, un del 40% i 3 del 18%, aplicacions
pressupostàries 9120 100.00 i 9120 160.00.
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VUITÈ.- Respecte la consignació pressupostària, disposa l’article 75.5 LRBRL i 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 l’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals que les Corporacions locals consignaran en els seus pressupostos
les retribucions, indemnitzacions i assistències a percebre pels membres de les mateixes.

Número : 2017-0016 Data : 06/02/2017

SETÈ.- Un cop el Ple ha establert el règim de dedicacions existents i les quanties que els
hi correspon a cada dedicació, és competència de l’Alcaldia establir el règim de dedicació
de cada membre de la Corporació, atenent a les delegacions conferides i a la seva
dedicació i responsabilitat, amb els límits establerts a la LRBRL que, en el supòsit que ens
ocupa, no es sobrepassarien. En aquest sentit, cal esmentar els decrets de l’Alcaldia
D/15/080, de 2 de juliol de 2015 i D/16/086, de 27 de juliol de 2016, on es determina el
règim de dedicació de cadascun dels membres de la Corporació.

José Félix Velasco Martínez
Secretari Interventor Tresorer”
Atès que el Sr. Joan Roig Soria té delegacions conferides per part d’aquesta Alcaldia en
les àrees d’Esports i Serveis.
Atès que el Ple de la Corporació ha establert el règim de dedicacions parcials que poden
tenir els membres d’aquesta Corporació:
- Dedicació parcial del 40% de la jornada, retribució anual de 14.326,06 euros.
- Dedicació parcial del 18% de la jornada, retribució anual de 7.182,06 euros.
Vist que no es superen els límits previstos a la LRBRL en quan a número de dedicacions
parcials i quanties a percebre pels membres de la Corporació en exercici de les seves
funcions.

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar que el Sr. Joan Roig Soria, membre de la Corporació Local, realitzi les
seves funcions amb delegació en règim de dedicació parcial del 18% de la jornada laboral,
amb una retribució anual de 7.182,06 euros distribuïda en 14 pagues.
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació, de conformitat amb l’article 75.5 de la LRBRL.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Joan Roig Soria.
QUART.- Traslladar el present acord a la Intervenció municipal i al Departament de
Recursos Humans per al seu coneixement i als efectes que s'adoptin les mesures
oportunes per al seu compliment i efectivitat.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local i al Ple de la
Corporació.
L’Alcalde,

En dono fe
El Secretari Interventor Tresorer
Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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En ús de les atribucions que m’atorga l’article 75 de la LRBRL, en relació a la determinació
dels membres que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
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Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al vigent pressupost de
2017.

Número : 2017-0016 Data : 06/02/2017

Atès que la situació de pluriocupació del Sr. Joan Roig Soria no és contrària a la normativa
en matèria de incompatibilitats.

