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ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu, 

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 27 de juny de 2019, va aprovar, per 14 vots 
a favor (ERC, JUNTSxCAT i SOMI) i 6 vots en contra (PSC i CUP), dels 20 regidors assistents, 
dels 21 que l’integren, entre altres, els acords següents: 

“RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ I DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Part expositiva:

1. Una vegada constituït, en sessió solemne del 15 de juny de 2019, el nou Ajuntament 
resultant de les eleccions municipals del passat 26 de maig, cal procedir a 
l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació, 
especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia i les 
responsabilitats assignades mitjançant els corresponents Decrets, resolucions totes 
elles pròpies del Cartipàs municipal, així com el seu règim de retribucions i 
indemnitzacions. Les dedicacions i les  corresponents retribucions  s’han determinat 
tenint en compte  els articles 5.2 i 7 de la Llei  53/1984 del personal al servei del 
sector públic.

Fonaments de dret:

I. De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (en endavant, 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 i amb l’article 13 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, (d’ara endavant, ROF), els membres de les 
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec 
quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació 
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parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat-, 
així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu 
càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació, 
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen 
part.

II. L’article 75.bis de la LRBRL relatiu el règim retributiu dels membres de les 
corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals, preveu, a l’apartat 1r, 
que 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, atenent entre altres criteris a la 
naturalesa de la Corporació local i a la seva població d’acord amb la taula inclosa en 
el mateix article.

III. L’apartat 3r del mateix article 75. bis de la LRBRL estableix que només els membres 
de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
Corporació de la que formen part i en la quantia acordada pel Ple.

IV. De conformitat amb el que preveu l’article 75.ter de la mateixa LRBRL, la prestació de 
serveis en els ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per part dels seus 
membres s’haurà d’ajustar en tot cas als límits que fixa, que, en el cas dels 
ajuntaments de municipis amb població compresa entre 20.001 i 35.000 habitants,
no podrà excedir, segons obliga a l’apartat 1r lletra g), de deu.

V. De conformitat amb el que disposen els articles 73 de la LRBRL i 23 i següents del 
ROF, els grups polítics municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima 
de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les 
possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una 
dotació econòmica de caràcter mensual en concepte de despeses realitzades en el 
desenvolupament de les seves funcions. 

VI. Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

VII. S’ha dut a terme la fiscalització de la Intervenció municipal tal com consta a 
l’expedient.

Per tot això, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer. Establir que els regidors o les regidores que ocupin els càrrecs que tot seguit es 
detallen els exerciran amb dedicació exclusiva, des de la data que s’hi concreta, amb les 
retribucions anuals assignades que percebran distribuïdes en catorze pagues mensuals i es 
tramitarà la seva alta al règim general de la Seguretat Social des de la data que s’indica:

Càrrec Retribució anual Data efectes

Alcaldia 46.450,00 € 15/06/2019

Regidoria de Serveis Territorials 41.710,00 € 15/06/2019
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Segon. Establir que els regidors o les regidores que ocupin els càrrecs que tot seguit es 
detallen els exerciran en règim de dedicació parcial, amb la dedicació mínima en horari 
setmanal que es detalla en cada cas per exercir les competències que els hi ha estat 
delegades, amb les retribucions anuals assignades que percebran distribuïdes en catorze 
pagues mensuals i es tramitarà la seva alta al règim general de la Seguretat Social des de la 
data que s’indica:

Càrrec Retribució  
de referència

% 
Dedicació

Dedicació 
horària 

setmanal

Retribució 
anual 

assignada
Data 

efectes

Regidoria de Promoció 
Econòmica 41.710,00 € 58 % 22h. 24.191,80 € 01/07/2019

Regidoria d’Educació, 
Igualtat, Gent Gran i 
Habitatge

41.710,00 € 53 % 20h. 22.106,30 € 01/07/2019

Regidoria d’Organització i 
Persones i Règim Intern 41.710,00 € 35 % 13h. 14.598,50 € 01/07/2019

Regidor de Seguretat 
Ciutadana i Civisme 41.710,00 € 35 % 13h. 14.598,50 € 01/07/2019

Regidoria de Promoció 
Social i Personal 41.710,00 € 33 % 12h. i 30m. 13.764,30 € 01/07/2019

Regidoria de Medi ambient i 
Pagesia 41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Regidoria d’Indústria, 
Coneixement i Agenda 
Manlleu 2030

41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Regidoria d’Esports
41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Regidoria de Participació 
Ciutadana 41.710,00 € 28 % 10h. i 30m. 11.678,80 € 01/07/2019

Tercer. Disposar que en el cas que qualsevol dels càrrecs electes que el desenvolupi en 
règim de dedicació exclusiva o parcial es trobi en una situació d’incapacitat temporal tindrà 
dret a percebre durant aquest període el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques 



que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc l’inici de la incapacitat temporal 
i fins a l’esgotament d’aquesta d’acord amb els límits fixats legalment.

Quart. Establir que, amb efectes del dia 15/06/2019, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, els altres membres de la corporació percebran el règim d’assistències següent:

a) Per assistència al Ple 225,00 €

b) Per assistència a la Junta de Govern Local 250,00 €

c) Per assistència a les Comissions Informatives 90,00 €

Cinquè. Disposar que  respecte de les indemnitzacions per dietes a què tenen dret els 
càrrecs electes per al rescabalament de les despeses acreditades documentalment en què 
efectivament incorrin en l’exercici de les seves funcions s’aplicaran les previsions i les 
quanties del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei,  per als 
conceptes relatius a les indemnitzacions per dietes d’allotjament i manutenció, per a les 
despeses de viatges i per a la utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de 
transport que en ell s’hi recullen o per la disposició normativa que en el futur la modifiqui o 
substitueixi. L'import de la indemnització a percebre com a despesa de viatge per l'ús de 
vehicle particular, prevista en l'article 18.1 del RD 462/2002, queda fixat en 0,19 euros per 
quilòmetre recorregut per l'ús d'automòbils i en 0,078 euros pel de motocicletes, d’acord 
amb el que estableix l'article 1 de l'Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre, per la qual es 
revisa l'import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta en el RD 462/2002, 
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

A efectes de classificació de personal per establir quina quantia màxima podran percebre els 
càrrecs electes pels conceptes esmentats, es fixa el criteri que tots els càrrecs electes 
pertanyen al grup 1, de forma que les quanties en euros màximes a percebre per cada 
concepte seran les fixades en aquests moments en els imports següents: 

Per allotjament Per manutenció Dieta sencera

Grup 1 102,56 € 53,34 € 155,90 €

Per la resta de conceptes, en la quantia previstes a les bases d’execució del pressupost, 
abonant-se en qualsevol cas a través del procediment  que reculli les esmentades bases. 

Aquestes despeses s’hauran de justificar com a màxim dins dels tres mesos següents a la 
data en què s’hagin efectuat i sempre dins del mateix exercici pressupostari al que 
corresponen.

Sisè. Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el tauler municipal d’anuncis i al portal municipal de transparència, per al coneixement 
general.

Setè. Declarar la compatibilitat dels regidors següents  que assumeixin dedicacions exclusiva 
i parcials i que han declarat la prestació de serveis o la condició d’empleats en altres
administracions públiques:  

EXCLUSIVA:
Per a la condició d’enginyer declarada als Ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç 
de Torelló i despatx professional a Masies de Roda, a Enric Vilaregut Sáez. Aquesta ocupació 
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ha de ser marginal i en cap cas podrà anar en detriment de la dedicació exclusiva acordada a 
l’Ajuntament.

PARCIALS:
Per a la condició de treballador per compte d’altri a la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, 
Eudald Sellarès València.
Per a la condició de gerent per compte propi de l’empresa ENGLISH IS COOL SCP, Rafa 
Cuenca Gámiz.
Per a la condició de treballador per compte d’altri a l’empresa NORDLOGWAY, SL, Arnau 
Rovira Martínez.
Per a la condició de procuradora del tribunals per compte propi a l’empresa BAUTISTA 
RIEROLA ASSOCIATS SCP, Lluïsa Bautista Sánchez.
Per a la condició de treballador per compte d’altri a l’empresa CENTRE D'INICIATIVES PER A 
LA REINSERCIÓ, Pere Compte López.
Per a la condició d’ensenyant declarada com a professores del DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, M. Teresa Anglada Mas i Núria Martínez Molist.
Per a la condició de treballador per compte d’altri a l’empresa SOREA SAU, David Bosch Petit.
Per a la condició de treballador per compte d’altri a l’empresa SILGAN WHITE CAP, Miquel 
Gay Estévez.

Fer avinent que aquestes activitats s’han de dur a terme fora de l’horari de dedicació i que 
les retribucions que es percebin amb càrrec a les administracions públiques no podran 
superar en qualsevol cas les limitacions previstes a la LGP per a les dedicacions parcials ni 
superar els percentatges previstos a l’article 7 la Llei 53/1984, d’incompatibilitats 
referenciada ni, finalment, entrar en conflicte amb les atribucions del càrrec per raó de les 
responsabilitats  assignades en seu municipal.

Vuitè. Notificar aquests acords als membres de la corporació esmentats, i comunicar-los a 
l’interventor municipal i a la cap de l’Àrea d’Organització, Persones i Administració 
Electrònica, per al seu coneixement i als efectes de la seva aplicació.”

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent.
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