PROPOSTA D’ACORD
Atès que és necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així
com de la retribució que comporta.
Atesa la complexitat d’aquest Ajuntament, per les múltiples actuacions d’implementació de nous serveis,
atenció dels existents, el desenvolupament i control dels derivats de la segregació del municipi de
Tarragona, i a l’ampli ventall de projectes que aquesta Corporació té previst desenvolupar.
Atès que de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació 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 d’altra normativa concordant, els membres de la
corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim
de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
Considerant el que estableix la Disposició addicional norantena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat, en relació al límit màxim total que poden percebre com a retribució els
membres de les Corporacions Locals, en funció de la població de cada municipi.
Considerant que es proposa establir el règim de dedicació exclusiva per l’alcalde i el règim de dedicació
parcial en alguns regidors.
Considerant que la proposta està dintre dels marges establerts a l’article 75.TER de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Considerant així mateix, que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial,
percebran assistències per la concurrència a òrgans col·legiats i indemnitzacions d’acord amb el que
aprovi el Ple corporatiu.
Considerant el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Establir les quantitats que seguidament es diran, a percebre pels membres corporatius pels
conceptes de dedicació exclusiva, dedicació parcial i assistències i indemnitzacions:
1- Dedicació exclusiva i parcial.
A.-) Es fixen, en concepte de dedicació exclusiva, les següents retribucions anuals brutes:
-Alcalde i Tinents d’Alcalde: 45.000 €.
-Regidors amb responsabilitat de govern: 40.000 €.
-Regidors sense responsabilitat de govern: no es contemplen.
B.-) Es fixen, en concepte de dedicació parcial (8 hores setmanals), les següents retribucions anuals:
-Alcalde i Tinents d’Alcalde: 9.600 €.
-Regidors amb responsabilitat de govern: 7.800 €.
-Regidors sense responsabilitat de govern: no es contemplen.
Per analogia amb el règim horari dels funcionaris públics, la dedicació exclusiva comporta una dedicació
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de 37,5 hores setmanals. El càlcul de les dedicacions parcials, es fa segons el número d’hores dedicades
en relació a la dedicació exclusiva.
Aquestes percepcions s’estableixen per a la realització de totes les tasques relacionades amb el seu
càrrec, inclòs l’estudi i preparació dels assumptes dels òrgans col·legiats i complementaris de que formin
part i l’assistència als mateixos.
La percepció de retribucions per dedicació exclusiva o parcial, és incompatible amb la percepció de dietes
per l’assistència a sessions òrgans col·legiats i complementaris de que formin part.
Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el règim
general de la Seguretat Social, aquesta Corporació assumirà el pagament de les quotes empresarials que
correspongui.
2- Assistències i indemnitzacions:
Quan els membres de la Corporació que no exerceixin les seves responsabilitats en règim de dedicació
exclusiva o parcial, percebran les següents indemnitzacions:
Sessions Plenàries
Comissió informativa
Junta de Govern Local
Comissió especial de comptes

250 € per sessió
150 € per sessió
250 € per sessió
100 € per sessió

Únicament s’abonaran quantitats en concepte d’assistències amb un import màxim anual de 9.000 € per
membre corporatiu.
En el cas que dos sessions plenàries coincideixin en una mateixa data, únicament s’abonarà una sessió.
S’aplicarà als càrrecs corporatius, per analogia, el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó de servei.
Segon.- Establir que l’alcalde exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i un tinent d’alcalde i
els regidors amb delegacions que no siguin tinents d’alcalde, ho faran en règim de dedicació parcial, amb
una dedicació de 8 hores setmanals.
Tercer.- Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici dels treballs propis que fins ara venen realitzant, als
regidors pels quals es determina un règim de dedicació parcial, en tant que no coincideixin les jornades
laborals de les ocupacions.
Quart.- Determinar que el present acord tindrà efectes des del dia 13 de juny de 2015, data de pressa de
possessió dels regidors i constitució de la Corporació. Des de la mateixa data, els regidors seran
responsables de que la situació de dedicació que se’ls hi declara en el present acord, no resulti
incompatible amb la situació de dedicació exclusiva o parcial que puguin tenir reconeguda per qualsevol
altra activitat pública o privada.
Cinquè.- Les quanties que determina el present acord no seran revisables anualment, sent necessari nou
acord plenari per establir qualsevol modificació.
Sisè.- Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la Corporació i a
la web municipal www.lacanonja.cat els acords anteriors, per al seu coneixement general.
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Setè.- Establir una assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels grups polítics municipals que
constarà de:
Component fix:
Component variable:

100 €/Grup municipal.
50 €/regidor.

Aquestes quantitats es faran efectives amb caràcter semestral i per avançat. No es podran destinar en cap
cas al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació a que fa referència aquest
article, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquesta ho demani, sense perjudici
de les obligacions fiscals, comptables i de qualsevol altre mena a que puguin estar obligats en l’àmbit del
partit polític corresponent.
Els grups polítics justificaran semestralment (abans d’acabar els mesos de juny i desembre) la dotació
econòmica que el Ple de l’Ajuntament els assigna, i sempre abans de rebre una nova assignació,
mitjançant declaració jurada del seu representant, en la que es faci constar que aquesta dotació no es
destina al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, ni a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial, que es destina efectivament
a despeses directament relacionades amb l’activitat del grup municipal, i que es porta comptabilitat
específica de la dotació assenyalada.
Aquestes quantitats es prorratejaran l’any que es produeixi la renovació de la Corporació computant-se fins
al dia de la presa de possessió de la Corporació entrant. D’igual forma es prorratejarà en els casos en que
es produeixin moviments de regidors cap a d’altres grups polítics dins d’una mateixa legislatura.
Es tot el que es proposa als efectes corresponents.

Roc Muñoz Martínez,
Alcalde
La Canonja, 22 de juny de 2015
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DECRET
Vist l’acord del ple de data 30 de juny de 2015, pel qual s’aprova la relació de càrrecs que s’han d’exercir
en règim de dedicació exclusiva o parcial, es reconeixen els seus drets econòmics i es fixen les
retribucions que els corresponen.
Vist el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
En conseqüència, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides per la legislació vigent, té
per bé resoldre el següent:
Primer.- Determinar el següent règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació, d’acord amb
l’acord del Ple de data 30 de juny de 2015:
Nom i cognoms
Roc Muñoz Martínez
Francisca Márquez Sola
Lucía López Cerdán
Jose L. Sánchez Lorente
Antonio M. Reyes Padrón
Glòria Virgili Gispert
Silvia Sola Clua

Dedicació
Exclusiva
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Hores
37,5 h/setmanals
8 h/setmanals
8h/setmanals
8h/setmanals
8h/setmanals
8h/setmanals
8h/setmanals

Retribució (euros bruts anuals)
45.000
9.600
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800

Segon.- Formalitzar amb les designats el contracte corresponent i donar-los d’alta en el règim general de la
Seguretat Social de conformitat amb l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis, a la web municipal www.lacanonja.cat i al BOP de
Tarragona.
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
Així ho mana el Sr. alcalde, a la Canonja, a 30 de juny de 2015, de la qual cosa jo, secretari interventor
acctal, en dono fe.
L'alcalde,
El secretari interventor acctal,
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