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Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós
abans esmentat 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, i a
la vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que
contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable,
en funció del seu nombre de membres, que no podrà destinar-se per
aquests al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al
servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caràcter patrimonial.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
Primer.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es
relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial per i que seran donats d’alta en el règim corresponent de la
Seguretat Social per les següents hores setmanals que s’indiquen a
continuació:
Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde, dedicació exclusiva.
Sra. Marta Pujol Armengol, dedicació parcial de 22:30 hores setmanals.
Sr. Daniel valls Alsina, dedicació de 33:45 hores setmanals.
Sr. Xavier del Villar Berenguel, dedicació de 21:45 hores setmanals.

https://bop.diba.cat
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Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 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 seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o parcial, així com 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 com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en
l’exercici del càrrec.

Data 26-7-2019

El 26 de maig de 2019, es van celebrar les eleccions locals i el 15 de juny de
2019 es va constituir el nou ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de la Corporació, en sessió de 16 de juliol de 2019, va aprovar per 11 vots a
favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC-AM (6) i de JUNTS (5)
i 6 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals del PSC-CP (3),
de CS (2) i de LREC-ECG (1),l’acord que literalment diu:

A

ANUNCI
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Sr. Albert Bassa Berenguel, dedicació de 27 hores setmanals
Sra. Laura Álvarez Estapé, dedicació de 15 hores setmanals
Sra. Yolanda Guarinos Micó, dedicació de menys de 10 hores setmanals
Sr. Roser Moreno Sánchez, dedicació de menys de 10 hores setmanals
Sr. Jordi Bacardit Martínez, dedicació de menys de 10 hores setmanals
Sra. Raquel Vilardebó Pujades, dedicació de menys de 10 hores
setmanals
· Sra. Ainoa Herrera Sanabria, dedicació de menys de 10 hores setmanals

1. ALCALDE
Retribucions

CVE 2019026699

46.228,60 € bruts anuals.

2.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
Nom i Càrrec

Retribucions

- SRA. MARTA PUJOL ARMENGOL
Primera tinenta d’Alcaldia
Regidora d’Hisenda i Serveis Econòmics
Regidora de Salut pública i comunitària
.
- SR. DANIEL VALLS ALSINA
Tercer tinent d’alcaldia
Regidor de Seguretat Ciutadana
Regidor d’Esports
Regidor d’Inserció laboral

27.737,16€ bruts anuals.

- SR. XAVIER DEL VILLAR BERENGUEL
Quart tinent d’alcaldia
Regidor d’Urbanisme i Planejament
Regidor d’Habitatge
Regidor de transparència

26.812,58€ bruts anuals.

-SR. LAURA ÁLVAREZ ESTAPÉ
Regidora de cultura
Regidora d’Igualtat i solidaritat

18.491,44€ bruts anuals

B

41.605,74€ bruts anuals.

Data 26-7-2019

- SR. ALBERT GIL I GUTIÉRREZ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nom

Pàg. 2-4

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial, en funció de les
atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació
es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a
les mensualitats de juny i desembre.

https://bop.diba.cat
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-SR. ALBERT BASSA BERENGUEL
Regidor d’obres i Serveis
Regidor d’Ensenyament

33.284,59€ bruts anuals

DEDICACIÓ

PARCIAL

INFERIOR

A

10

HORES

Els següents regidors amb règim de dedicació parcial inferior a 10 hores
setmanals percebran una retribució anual de 7487,90 €:

Pàg. 3-4

SRA. YOLANDA GUARINOS MICÓ
Segona tinenta d’Alcaldia
Regidora de Participació Ciutadana

CVE 2019026699

SR. ROSER MORENO SÁNCHEZ
Regidora d’Afers Socials i Famílies
SR. JORDI BACARDIT MARTÍNEZ
Regidor de Medi Ambient i Pagesia
SRA. RAQUEL VILARDEBÓ PUJADAS
Regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
SRA. AINOA HERRERA SANABRIA
Regidora de joventut
Regidora d’imatge i Comunicació
Tercer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que no siguin de l’equip
de govern, el règim d'indemnitzacions següent:
Per assistència a les sessions de Ple ........... 125 € bruts per a cada Ple
que es realitzi.

·

Quart.- Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació
econòmica per l’import següent:
a) 125 € mensuals per cada regidor electe.
b) 125 € mensuals per cada grup municipal.

B

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns
que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una
comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la
Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació
vigent

Data 26-7-2019

AMB

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.- REGIDORS
SETMANALS

https://bop.diba.cat

A

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.
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00 912 10000 – Òrgans de Govern.
00 912 16000 – Seguretat Social.
La finalitat d’aquest expedient és la d’incrementar els crèdits disponibles, per tal
que siguin suficients per assumir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de la
Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta de
l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de la
Roca del Vallès.
Novè.- Instar a la Intervenció municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès que
iniciï la tramitació administrativa de l’expedient de modificació pressupostària, per
incrementar els crèdits disponibles de les aplicacions pressupostàries següents:
00 912 10000 – Òrgans de Govern.
00 912 16000 – Seguretat Social.

https://bop.diba.cat
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Desè.- 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 parcial,
que s'entendrà acceptat aquest règim si l’afectat no manifesta res al respecte
dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

CVE 2019026699

Vuitè.- Informar que per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de la
Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta de
l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de la
Roca del Vallès, s’haurà d’impulsar un expedient administratiu, per tramitar una
modificació pressupostària de les aplicacions pressupostàries següents:

Data 26-7-2019

Setè.- Autoritzar i disposar la despesa, d’import total de 33.616,74 euros, en
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 00 912 16000 – Seguretat
Social, del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès per a l’any 2019, per assumir les obligacions que assumeix
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació
a la proposta de l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou
Ajuntament de la Roca del Vallès.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa, d’import total de 112.055,86 euros, en
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 00 912 10000 – Òrgans de
Govern, del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès per a l’any 2019, per assumir les obligacions que assumeix
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació
a la proposta de l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou
Ajuntament de la Roca del Vallès.

A

Cinquè.- Establir
a favor dels membres de la Corporació el dret a ser
indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec,
prèvia acreditació documental d’aquestes. Tanmateix la retribució tindrà
caràcter retroactiva per als càrrecs ja nomenats des de la constitució de
l’Ajuntament i que hagin exercit efectivament les seves funcions.
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