
 
 
 

 
 

 

Excm. Sr. Enric Llorca Ibáñez  

Plaça de l’Ajuntament, 1 

08740 Sant Andreu de la Barca 

 

El passat 20 de juny de 2019 va tenir lloc a les 10:30 la sessió plenària extraordinària i 

urgent per definir el cartipàs municipal. Altrament a l’ordre del dia d’aquesta sessió és 

contemplava l’aprovació de l’establiment de les dedicacions, retribucions i 

indemnitzacions dels regidors electes i grups municipals. 

En el punt 2.6 de l’ordre del dia es proposava al ple les dedicacions, retribucions i 

indemnitzacions dels regidors electes com també dels grups municipals. Concretament 

a l’acord QUART d’aquesta proposta, definia les indemnitzacions que perceben els 

membres de la corporació per assistència als òrgans col·legiats, sempre que no 

exerceixin els seus càrrecs en regim de dedicació exclusiva o parcial: 

 Per assistència a les sessions del Ple, 150,00 €/sessió, a excepció de l’alcalde-
president que rebrà 250,00 €/sessió per especial i major responsabilitat.  

 Per assistència a les sessions de la Junta de Govern local 400,00 €/sessió, a 
excepció de l’alcalde-president que rebrà 700,00 €/sessió per especial i 
major responsabilitat.  

 Per assistència a les Comissions informatives, 250,00 €/sessió, a excepció de 
l’alcalde-president que rebrà 300,00 €/sessió per especial i major 
responsabilitat.  

 Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus, 250,00 €/sessió, a 
excepció de l’alcalde-president que rebrà 300,00 €/sessió per especial i 
major responsabilitat.  

 Per assistència a la Comissió Especial de Comptes, 160,00 €/sessió, a excepció 
de l’alcalde-president que rebrà 250,00 €/sessió per especial i major 
responsabilitat. 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local va fixar limitacions tant pel que fa al contingut dels drets econòmics dels càrrecs 

electes locals com pel que fa al nombre màxim de càrrecs electes als que es podia 

designar dedicació exclusiva. Fonamentant la Llei 27/2013 l’Oficina Antifrau de 

Catalunya entre altres fa la següent recomanació:  “L’import que es fixi en concepte 

d’assistències a reunions d’òrgans col·legiats ha de ser igual per a tots els membres que 

conformen l’òrgan col·legiat. Les diferències dels imports només són acceptables en cas 

d’assistència a sessions de diferents òrgans col·legiats municipals. En qualsevol cas, no 

és admissible que per a la persona que presideix l’òrgan o per a les persones que 

conformin l’equip de govern es fixin imports diferents en concepte d’assistències a les 

sessions d’aquest òrgan que per a la resta de membres electes que l’integrin.” 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

Vist que la excepció retributiva de l’alcalde-president per especial i major responsabilitat 

en els òrgans col·legiats de la corporació no té empara legal. Sol·licitem que en un 

termini màxim de 30 dies, es convoqui un sessió plenària de caràcter extraordinari i 

urgent, per corregit les diferenciacions en les indemnitzacions que perceben els 

membres que conformen l’òrgan col·legiat, fixant així un pateix import per tots els 

membres. 

Restem a la seva disposició per concretar si volen, una reunió amb el Grup Municipal 

de Fem Sant Andreu – Acord Municipal per tractar la qüestió. Sense que calgui afegir-

hi res més, rebi una salutació. 

 

  

 

 

Marc Giribet i Gavara 

Portaveu Grup Municipal de Fem Sant Andreu – Acord Municipal 

 
Sant Andreu de la Barca, 1 de setembre de 2020.  


