Exp. Núm. 2021/4722

EDICTE
L’Ajuntament de Ripollet, en sessió plenària de data 27 de maig de 2021 aprovà
l’acord següent:
“Acord relatiu al Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions
dels membres corporatius.
Antecedents de fet.
Constituïda la nova Corporació i escollit el nou alcalde el dia 15 de juny del 2019,
en sessió plenària de data 11 de juliol del 2019 es va adoptar un acord mitjançant
el qual s’establia el règim de dedicacions i retribucions, atenent al grau de
dedicació i de responsabilitat, i d'indemnitzacions dels membres electes de la
Corporació. Posteriorment es va dictar un decret mitjançant el qual s’establien
els regidors i regidores que ostentarien les dedicacions, i en quins termes ho
farien.
Observades certes irregularitats administratives en el decret que es va dictar a
posteriori, i tenint en compte que han transcorregut quasi 2 anys de mandat, i
que és un moment propici per tal d’adaptar el règim de dedicacions a la situació
real existent de l’Ajuntament i de les dedicacions efectives que cada regidor o
regidora realitza.
Fonaments de dret.
Arts. 74 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
Art. 13 i 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals.

31/05/2021 Alcalde

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.
Article 33 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Ripollet.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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Vist l’informe emès per la Secretaria General el dia 26 de maig del corrent any.
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Resolució.
Com a alcalde – president de l'Ajuntament de Ripollet proposo al Ple l'adopció
del següent ACORD:
PRIMER.- ESTABLIR que l’alcalde Sr. José María Osuna López exercirà el seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva. A aquest efecte serà donat d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social.
SEGON.- DISPOSAR que la retribució que percebrà l’alcalde serà de 46.874,10
euros bruts/any. Aquesta quantia s’incrementarà amb efectes del dia 1 de gener
segons els mateix percentatge en què s’incrementaran les retribucions bàsiques
dels funcionaris d’administració local. Les retribucions es meritaran
fraccionadament en forma de catorze pagues iguals, a raó d’una paga per mes,
llevat dels mesos de juny i desembre, en què es meritaran dues pagues, segons
el règim previst per a les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris
d’administració local i el seu pagament es realitzarà dins dels mateixos terminis
que aquestes.
TERCER.- ESTABLIR el règim de 2 dedicacions exclusives més, que percebran una
retribució de 38.140,20 € bruts/any. Aquesta quantia s’incrementarà amb
efectes del dia 1 de gener segons els mateix percentatge en què s’incrementaran
les retribucions bàsiques dels funcionaris d’administració local. Les retribucions
es meritaran fraccionadament en forma de catorze pagues iguals, a raó d’una
paga per mes, llevat dels mesos de juny i desembre, en què es meritaran dues
pagues, segons el règim previst per a les retribucions fixes i periòdiques dels
funcionaris d’administració local i el seu pagament es realitzarà dins dels
mateixos terminis que aquestes
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QUART.- ESTABLIR el règim de 4 dedicacions parcials, tenint 2 d’elles una
dedicació del 75% de la jornada, i les altres 2 un 50% de la jornada.
CINQUÈ.- DISPOSAR que les retribucions a percebre per part dels membres
electes que exerceixin el seu càrrec amb una dedicació parcial del 75 % serà de
28.605,15 € bruts/anys, i aquells o aquelles que exerceixin el seu càrrec amb una
dedicació parcial del 50% serà de 19.070,10 € bruts/any. Aquestes quanties
s’incrementaran amb efectes del dia 1 de gener segons els mateix percentatge
en què s’incrementaran les retribucions bàsiques dels funcionaris d’administració
local. Les retribucions es meritaran fraccionadament en forma de catorze pagues
iguals, a raó d’una paga per mes, llevat dels mesos de juny i desembre, en què
es meritaran dues pagues, segons el règim previst per a les retribucions fixes i
periòdiques dels funcionaris d’administració local i el seu pagament es realitzarà
dins dels mateixos terminis que aquestes.
SISÈ.- INFORMAR que en el pressupost 2021, aprovat definitivament en data 22
de gener de 2021, s’havia previst el cost anual en atenció a les dedicacions
exclusives i parcials aprovades per sessió plenària d’11 de juliol de 2019. L’adopció
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del nou acord plenari suposa un increment del cost total de 6.705,35€, havent-hi
crèdit suficient per vinculació pressupostària:
Partida Import:
101.912.10000 5.312,63€
101.912.16000 1.392,72€
SETÈ.- ESTABLIR, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni parcial, el règim
d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats següents:
I.
II.

Plens ordinaris: 300,00 €.
Plens extraordinaris: 150,00 €. S’exceptuen les sessions plenàries que es
realitzin per al sorteig de membres integrants de meses electorals, per
tractar-se d’un tema puntual i breu, o bé perquè així ho acordin els
portaveus dels diferents grups municipals.
III.
Junta de Govern Local ordinària: 100,00 €
IV.
Comissions Informatives ordinàries: 200,00 €
V.
Comissions informatives extraordinàries: 100,00 €.
VI.
Junta de Portaveus ordinària: 200 €
VUITÈ.- PUBLICAR íntegrament el present acord al BOP, al tauler d'anuncis de
la Corporació i al Portal de Transparència.”
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Ripollet, a data de la signatura digital
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