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SECRETARI
Data Signatura: 03/10/2022
HASH: c405c37b2e97c0538624b8a4cc2f4196

Enric Escolà Valls, Secretari de la Paeria de Balaguer,
CERTIFICO
Que segons les dades que consten en aquesta Secretaria al meu càrrec i, en particular, a
l’expedient 787/2019, el Ple de la Paeria de Balaguer, en la seva sessió de data 29 de
setembre de 2022, va adoptar, entre altres, el següent acord:
“
5. Expedient 787/2019 Modificació règim de dedicacions regidors
Resultat: Acord aprovat
Votació: Ordinària
Vots a favor: 9

Vots en contra: 4
Grup Municipal de TPB, senyors/es Laia Vilardell Garcia, Gufré Ricart Real i Mireya Planes
Camprodon
Grup Municipal de la CUP, senyora Maria del Carmen Núñez López.
Abstencions: 4
Grup Municipal Socialista, senyor/es Lorena González Dios, Carlos Garcia Gómez i Miguel
Mateos Cascales.
Grup Municipal de BAS, senyor Joan Pla Cubedo
Absents: 0
RESOLUCIÓ
Expedient 787/2019
Antecedents
1.1 Considerant que, en data 15 de juny de 2019, es va constituir l’Ajuntament de Balaguer fruit
de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, convocades mitjançant el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril (BOE núm. 79, de data 2 d’abril de 2019).
1.2 Considerant que, en data 4 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Balaguer va adoptar
el següent acord:
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Jordi Ignasi Vidal Giné (2 de 2)
L'ALCALDE
Data Signatura: 03/10/2022
HASH: e4d67e5ad82fc3118312a9c16fe35ab9

Grup Municipal d’ER-AM, senyors/es Jordi Ignasi Vidal Giné, Ester Guarné Tanyà, Gemma
Vilarasau Cinca, Gerard Torres Viola, Arnau Torrente Capdevila, Kevin Bruque Domínguez,
Laura Corsà Forcat, Francesc Xavier Castellà Collado, i Amàlia Castellarnau Font.

Primer. Establir que, amb efectes des de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord i a partir del Decret d’Alcaldia que
determini els membres que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, els càrrecs que a
continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i seran donats d’alta al Règim
general de la Seguretat Social:






Alcaldia / Paer en Cap
Primera Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Promoció econòmica i Ocupació
Tercera Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Urbanisme, Seguretat i Obres i serveis
Regidoria de Turisme, Fires i Festes

El règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec corresponent necessària per a la percepció de les retribucions per
dedicació exclusiva serà de 40 hores setmanals, en horari flexible.
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim de dedicació exclusiva, serà
incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions públiques i dels
ens, organismes i empreses d’elles dependents, i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen
en l’apartat quart i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques.
Motivació: de conformitat amb l’article 75 ter, apartat f), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, l’Ajuntament de Balaguer pot disposar de 7 membres de la Corporació en règim de dedicació exclusiva. La
dedicació exclusiva dels càrrecs esmentats es motiva en els següents termes: a) l’Alcaldia, pel règim d’atribucions
previst als articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local; i b) la resta de
regidors, per les seves responsabilitats de govern.
Segon. Establir que, amb efectes des de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord i a partir del Decret d’Alcaldia que
determini els membres que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació parcial, els càrrecs que a continuació
es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial i seran donats d’alta al Règim general de la
Seguretat Social:





Segona Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Esports, Joventut i Infància, amb una dedicació parcial del 75,00 per
100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 30 hores setmanals, en horari flexible.
Quarta Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Governació, Afers socials i Participació, amb una dedicació parcial
del 60,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 24 hores setmanals, en horari
flexible.
Cinquena Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Cultura i Comunicació, amb una dedicació parcial del 60,00 per
100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 24 hores setmanals, en horari flexible.
Regidoria de Medi, Sostenibilitat i Salut, amb una dedicació parcial del 50,00 per 100,00, i un règim de
dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 20 hores setmanals, en horari flexible.

Els membres de la Corporació que siguin personal de les Administracions públiques i dels ens, organismes i empreses
que en depenen només podran percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva
jornada en els seus respectius centres de treball, en els termes assenyalats a l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, sense perjudici del que disposa l'apartat sisè de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local. La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb les indemnitzacions que
s’estableixen en l’apartat quart.
Motivació: de conformitat amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’Ajuntament de Balaguer pot disposar de membres que desenvolupin els seus càrrecs en règim de dedicació parcial
per realitzar funcions de presidència, vicepresidència, disposar de delegacions o desenvolupar responsabilitats que així
ho requereixin. En aquest sentit, tots els regidors amb responsabilitats de govern disposen de la delegació de l’Alcaldia
prevista a l’article 43.5 b) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és a dir, la direcció interna i la gestió dels serveis
corresponents a cadascuna de les regidories, proposant a l’Alcaldia, la Junta de Govern Local o el Ple de l’Ajuntament,
les propostes d’acord que considerin adients. A més, la suma de la totalitat de les dedicacions exclusives i parcials no
excedeix del màxim de les 7 dedicacions exclusives que preveu l’article 75 ter, apartat f), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Tercer. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva o parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es
relacionen, les quals es percebran prorratejades en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i
les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre.
El període de meritació de les pagues extraordinàries de juny i desembre serà el següent:



Paga extraordinària de juny, de l'1 de desembre de l'any anterior al 31 de maig de l'any en curs.
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Paga extraordinària de desembre, de l'1 de juny al 30 de novembre de l'any en curs.

Càrrec
Dedicacions exclusives
Alcaldia / Paer en Cap
1a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Promoció econòmica i Ocupació
3a Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Urbanisme, Seguretat i Obres i serveis
Regidoria de Turisme, Fires i Festes
Dedicacions parcials
2a Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Esports, Joventut i Infància
4a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Governació, Afers socials i Participació
5a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Cultura i Comunicació
Regidoria de Medi, Sostenibilitat i Salut

Retribució (€)
53.060,00
39.795,00
39.795,00
23.877,00
29.841,00
23.877,00
23.877,00
11.938,50

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 14 pagues, deduint la retenció corresponent
de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) i la Seguretat Social a càrrec del treballador/a. Les
cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, es comptabilitzaran a part i seran a càrrec de l’Ajuntament.
Anualment, les quanties establertes en aquest apartat podran experimentar l’increment retributiu previst a les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat, de conformitat amb les previsions d’aquestes lleis, i mitjançant, en tot cas, un acord
exprés i específic del Ple de l’Ajuntament de Balaguer.
Quart. Establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent, amb efectes des de l'endemà de l’aprovació d’aquest acord:







Per assistència a les sessions del Ple: 180,00 euros.
Per assistència a les sessions de la Comissió informativa de caràcter permanent: 60,00 euros.
Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 60,00 euros.
Per assistència a les sessions del Consell General de l’Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC): 60,00
euros.
Per assistència a les sessions de la Junta del Patronat Municipal d’escoles taller, cases d’ofici, tallers
d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament de Balaguer: 60,00 euros.

L’assistència dels membres de la Corporació a aquests òrgans col·legiats s’acreditarà mitjançant una certificació del
Secretari/a de l’Ajuntament. La percepció d’aquestes quantitats requerirà, en tot cas, prèvia acreditació de l’assistència
a un mínim del 50,00 per 100,00 del temps de la durada total de cadascuna de les sessions de que es tracti; en cas
contrari, no es meritarà el dret a la seva percepció.
No s’ordenarà el pagament d’assistències a reunions preparatòries dels òrgans col·legiats.
No s’ordenarà el pagament d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats a membres que no en formin part, ni a
persones que duguin a terme les funcions de secretaria.
Aquestes indemnitzacions per assistències a sessions d’òrgans col·legiats estaran sotmeses a l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques (IRPF) i al seu sistema de retencions a compte com a rendiments del treball.
La modificació d’aquests imports per assistències a sessions d’òrgans col·legiats requereix un acord exprés i específic
del Ple de l’Ajuntament de Balaguer.
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 la seva acreditació documental, segons les normes d'aplicació general en les
Administracions públiques (Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei), de
conformitat amb allò previst a les bases d’execució del pressupost municipal i amb efectes des de l'endemà de
l’aprovació d’aquest acord.
A aquests efectes, s’estableixen els següents criteris generals:



Els membres de la Corporació s’assimilaran al Grup 2 (funcionaris de l’Administració de l’Estat de cossos o
escales classificats en el grup A) de l’Annex I del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei.
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El nombre màxim d’assistències anuals que es poden percebre es fixa en un màxim de 15 sessions del Ple; 15
sessions de la Comissió informativa de caràcter permanent; 1 sessió de la Comissió Especial de Comptes; 4 sessions
del Consell General de l’IMPIC; i 4 sessions de la Junta del Patronat Municipal d’Escoles-Taller.






Les dietes dels membres de la Corporació seran les previstes en els Annexos II i III del Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
La indemnització a percebre com a despesa de viatge per l'ús de vehicle particular en comissió de servei,
prevista a l'article 18.1 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei,
serà de 0,19 euros per quilòmetre recorregut per l'ús d'automòbils i de 0,078 euros pel de motocicletes, de
conformitat amb l’Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre, pel qual es revisa l'import de la indemnització per
ús de vehicle particular establerta en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
del servei.
Seran d’aplicació la resta de criteris prevists al Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions
per raó del servei, a l’Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre, i a l’Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre,
o normativa que les substitueixi.

No és suficient la presentació d’una relació de desplaçaments i unes factures, tiquets o rebuts si no s’acredita que
aquestes despeses han estat realitzades en l’exercici del càrrec. Les factures aportades com a justificants documentals
de les despeses han de complir la normativa de facturació (Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació).
Sisè. Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica de la quantia següent, amb
efectes des de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord:




300,00 euros mensuals per cada Grup Polític Municipal.
20,00 euros mensuals per cada regidor adscrit a cada Grup Polític Municipal.

Aquesta dotació no podrà ser destinada 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 Municipals posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho
sol·liciti, en els termes previstos en la legislació vigent i en el bases d’execució del pressupost municipal.
Els actes i negocis jurídics realitzats pels grups polítics municipals no seran imputats a l’Ajuntament, el qual no
assumirà cap tipus de responsabilitat per les actuacions dels grups polítics municipals en disposar de les dotacions a
què tinguin dret.
Els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les
eleccions locals queden com a regidors no adscrits a cap grup polític municipal. Aquests regidors, de conformitat amb
el que estableix l’article 50.7 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, no percebran cap assignació com a
grup, sens perjudici dels drets econòmics que els puguin correspondre com a regidors.

Vuitè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament
de Balaguer, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i difondre el seu contingut, en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

1.3 Considerant que en data 25 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Balaguer va aprovar
el següent acord:
“Primer. Modificar l’acord plenari de determinació del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions
dels membres de la Corporació, de data 4 de juliol de 2019, en els següents termes:
– Suprimir de l’apartat segon de l’acord plenari de 4 de juliol de 2019, el següent apartat:
Segona Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Esports, Joventut i Infància, amb una dedicació parcial del 75,00 per 100,00, i
un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 30 hores setmanals, en horari flexible.
– Suprimir de l’apartat tercer de l’acord plenari de 4 de juliol de 2019, el següent apartat:
2a Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Esports, Joventut i Infància

29.841,00

Segon. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i als Regidors i Regidores afectats.
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Setè. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i als Regidors i Regidores afectats,
fent constar a aquells que han sigut 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.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament
de Balaguer, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i difondre el seu contingut, en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.”

1.4 Considerant que la renúncia de la senyora Mari Pau Ortiga Becerra al càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Balaguer, que el Ple de l’Ajuntament de Balaguer va prendre coneixement en
data 28 de juliol de 2022, implica que hagi deixat de gaudir del règim de dedicació exclusiva
que tenia atribuït, i un repartiment de les tasques que tenia atribuïdes.
Fonaments de dret
Article 18 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Articles 50 i 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 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Part dispositiva
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS

– Modificar, amb efectes del proper dia 1 d’octubre de 2022, l’apartat segon i tercer de l’acord
plenari de 4 de juliol de 2019:
Quarta Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Governació, Afers socials i Participació, amb una
dedicació exclusiva del 100,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del
càrrec de 40 hores setmanals, en horari flexible, fixant aquesta dedicació en un import anual de
41.775,30 € (actualitzat a 2022) .
Cinquena Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Cultura i Comunicació, amb una dedicació parcial
del 80,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 32 hores
setmanals, en horari flexible, fixant aquesta dedicació en un import anual de 33.420,24 €
(actualitzat a 2022).
Segon. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i als
Regidors afectats.
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler electrònic
d’anuncis de l’Ajuntament de Balaguer, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i difondre el seu contingut, en
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Primer. Modificar els acords plenaris de determinació del règim de dedicacions, retribucions,
assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació, de dates 4 i 25 de juliol de 2019,
en els següents termes:

compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent
en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern de Catalunya.”
La qual cosa certifico, als efectes legals adients i a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta en
la propera sessió ordinària que se celebri ex article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, signant infra amb el vistiplau del Paer en cap de la Paeria de Balaguer.

Vist i Plau
Paer en cap,
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Balaguer, a la data de la signatura electrònica.
El Secretari

