
PROPOSTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT 

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

que definia el cartipàs municipal, després de constituir el nou Ajuntament resultant de 

les Eleccions Locals i establert el nou Cartipàs Municipal, en la mateixa sessió es va 

procedir a l'establiment de les dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, així 

com el seu règim de retribucions I’indemnitzacions. 

De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'bri1, Reguladora 

de les bases de règim local (LRBRL), 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, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de 

percebre retribucions per l'exercici dels seu càrrecs, quan els desenvolupin en règim de 

dedicació exclusiva 0 parcial, així corn 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 

corn a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l'exercici del càrrec. 

De conformitat amb el que disposa l'article 50.8 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya i en aplicació del que disposa l’article 73.3 de la LRBRL, el Ple 

de la corporació pot assignar als Grups Polítics una dotació econòmica que haurà de 

comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups 1 Un altre variable, en funció 

del nombre de membres. 

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels ACORDS següents: 

PRIMER.- Establir que els membres de la corporació que a 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 o Mutualitat corresponent amb efectes del dia 18 de 

juny de 2019: 

REGIDOR/A DEDICACIÓ 

Montserrat Tobella Canals 100% 

Juan Pablo Beas Fernández 100% 

Luis Oulego Moral 100% 

Saray Cantero Garcia 100% 

 

SEGON.- Establir que els membres de la corporació que a continuació es relacionen, 

exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, i seran donats d'alta al règim 

corresponent de la Seguretat Social amb efectes del dia 18 de juny de 2019: 

REGIDOR/A DEDICACIÓ 

Rosario Ramírez Pastora 80% 

Juan Pérez Lopez 80% 

Ana Maria Alba Aguilera 80% 



Xavier Pla Gómez 65% 

Rubén Castro Torres 65% 

Maite Navàs Aguayo 65% 

 

TERCER. - Establir a favor dels membres de la corporació que a continuació es relacionen, 

les següents retribucions brutes mensuals: 

Règim de dedicació exclusiva: 

REGIDOR/A DEDICACIÓ RETRIBUCIÓ 

Montserrat Tobella Canals 100% 3.900,00 € 

Juan Pablo Beas Fernández 100% 3.900,00 € 

Luis Oulego Moral 100% 3.900,00 € 

Saray Cantero Garcia 100% 3.900,00 € 

 

Els regidors/es amb dedicació exclusiva o parcial, no se’ls aplicarà el conveni dels 

treballadors de la corporació. 

Règim de dedicació parcial 

REGIDOR/A DEDICACIÓ RETRIBUCIÓ 

Rosario Ramírez Pastora 80% 3.120,00 € 

Juan Pérez Lopez 80% 3.120,00 € 

Ana Maria Alba Aguilera 80% 3.120,00 € 

Xavier Pla Gómez 65% 2.534,00 € 

Rubèn Castro Torres 65% 2.534,00 € 

Maite Navas Aguayo 65% 2.534,00 € 

 

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, en la seva nova 

redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, així corn a les prescripcions del 

Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la 

Barca, en sessió de data 27 de desembre de 2011. 

QUART.- 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 següents: 

1. Per assistència a les sessions del Ple, 150,00 e/sessió. 

2. Per assistència a les sessions de la Junta de Govern local 400,00 €/sessió. 

3. Per assistència a les Comissions informatives, 250,00€/sessió. 

4. Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus, 250,00 €/sessió. 

5. Per assistència a la Comissió Especial de Comptes, 160,00 €/sessió. 

CINQUÈ.- Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació 

econòmica per l'import següent: 



a) 580,00 € mensuals per cada grup municipal. 

b) 240,00 € mensuals per cada regidor electe, en grups municipals amb 3 o més 

membres. 

c) 305,00 € mensuals per cada regidor electe, en grups municipals amb menys de 3 

membres. 

SISÈ.- Establir el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en 

l'exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d' aquestes. 

Establir el preu de la compensació per kilòmetre realitzat en vehicle propi per import de 

0,40 €/km. 

SETÈ.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, I als 

Regidors I Regidores afectats, fent constar a aquells que han estat 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.- Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció I al Departament de 

Personal d'aquesta corporació perquè el facin efectiu. 

NOVÈ.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la província de Barcelona 


