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Nº de expediente: 1/2019/REHREDEDI
PROPOSICIÓ D'ALCALDIA
AL PLE
L'Alcaldessa al Ple proposa l'adopció de l'acord següent:
ANTECEDENTS DE FET
La Corporació municipal es va constituir el dia 15 de juny de 2019 en sessió plenària, estimant-se
convenient que la nova Corporació determine la quantificació de les assignacions i retribucions a
percebre pels membres que integren el nou equip de govern.
FONAMENTS DE DRET
I.- Segons establix l'art. 75 de la Llei de Bases del Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d'abril, els
membres de les Corporacions Locals percebran retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan
els exercisquen amb dedicació parcial o exclusiva, i en este cas seran donats d'alta en el règim
general de la seguretat social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials
que corresponga.
En el supòsit de tals retribucions, la seua percepció serà incompatible amb la de qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions"Públiques.
II.- L’art. 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 de abril estableix que els
membres de les Corporacions locals que exercisquen els seus càrrecs amb dedicació parcial per
realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar
responsabilitats que així ho requerisquen, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a
aquestes, en aquest cas seran igualment donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social
en tal concepte, assumint les Corporacions les quotes empresarials que corresponga, exceptuant
el que està disposat en l'article anterior. Aquestes retribucions no podran superar en cap cas els
límits que es fixen, si escau, en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. En els acords
plenaris de determinació dels càrrecs que porten aparellada aquesta dedicació parcial i de les
retribucions d'aquests, s'haurà de contenir el règim de la dedicació mínima necessària per a la
percepció
d'aquestes
retribucions.
Els membres de les Corporacions locals que siguen personal de les Administracions públiques i
dels ens, organismes i empreses d'elles depenents solament podran percebre retribucions per la
seua dedicació parcial a les seues funcions fora de la seua jornada en els seus respectius centres
de treball, en els termes assenyalats en l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre (LA LLEI
2769/1984), sense perjudici del que es disposa en l'apartat sisè del present article.
III.- La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
en el seu art. 18 va introduir un nou art. 75 bis en la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, amb la
redacció següent:
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1.- L'apartat 1 establix que els membres de les Corporacions Locals seran retribuïts per l'exercici
del seu càrrec en els termes de l'art. anterior. Els Pressupostos Generals de l'estat determinaran,
anualment, el límit màxim total que puguen percebre els membres de les Corporacions Locals per
tots els conceptes retributius i assistencials, exclosos els triennis a què si és el cas tinguen dret
aquells funcionaris de carrera que es troben en situació de servicis especials, atenent entre altres
criteris a la naturalesa de la Corporació Local i la seua població segons la taula següent:

Habitants

Referència

Més de 500.000

Secretari d'Estat.

300.001 a 500.000

Secretari d'Estat -10%.

150.001 a 300.000

Secretari d'Estat -20%.

75.001 a 150.000

Secretari d'Estat -25%.

50.001 a 75.000

Secretari d'Estat -35%.

20.001 a 50.000

Secretari d'Estat -45%.

10.001 a 20.000

Secretari d'Estat-50%.

5.001 a 10.000

Secretari d'Estat -55%.

1.000 a 5.000

Secretari d'Estadt-60%.

Els membres de Corporacions locals de població inferior a 1.000 habitants no tindran dedicació
exclusiva. Excepcionalment, podran exercir els seus càrrecs amb dedicació parcial, percebent les
seues retribucions dins dels límits màxims assenyalats a este efecte en la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat.
L'apartat 3 establix que només els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva
ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia assenyalada pel Ple de la mateixa.
Finalment en el seu apartat 4 es preveu que en el marc d'allò que s'ha establit en la Ley Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en l'article 93.2 d'esta
Llei, les Lleis anuals de Pressupostos Generals de l'Estat podran establir un límit màxim i mínim
total que per tots els conceptes retributius puga percebre el personal al servici de les Entitats
Locals i entitats que en depenguen en funció del grup professional dels funcionaris públics o
equivalent del personal laboral, així com d'altres factors que es puguen determinar en les Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat de cada any.»
IV.- En este sentit l'art. 11.3 del Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de Reforma en Matèria
d'Infraestructures i Transport i altres mesures econòmiques, afig una nova Disposició Addicional
norantena en la llei 22/2013 de 23 de desembre, de Pressupostos"Generals de l'Estat per a 2014,
amb el contingut següent respecte de les entitats locals de més de 1000 habitants:
De conformitat amb el que preveu l'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, segons la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i considerant el que disposa l'article 22 de la
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present llei, el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per
tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis a què, si és el cas, tinguen dret
aquells funcionaris de carrera que es troben en situació de servicis especials, serà el que
s'arreplega a continuació, atenent la seua població

Habitants

Referència

Més de 500.000

100.000 euros

300.001 a 500.000

90.000 euros

150.001 a 300.000

80.000 euros

75.001 a 150.000

75.000 euros

50.001 a 75.000

65.000 euros

20.001 a 50.000

55.000 euros

10.001 a 20.000

50.000 euros

5.001 a 10.000

45.000 euros

1.000 a 5.000

40.000 euros

V.- Quant al procediment cal estar a la regulació continguda en l'art. 13.4 del R.D. 2568/1986 de
28 de novembre, segons el qual el ple Corporatiu a proposta del President determinarà, dins de la
consignació global continguda amb este fi en el pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació
que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i, per tant amb dret a retribució així com
les quanties que corresponguen a cada un d'ells en atenció a la seua responsabilitat. El
nomenament d'un membre de la Corporació per a un d'estos càrrecs només suposarà l'aplicació
del Règim de dedicació exclusiva si és acceptat expressament per aquell, i en este cas esta
circumstància serà comunicada al ple en la següent sessió ordinària.
De conformitat amb l'anteriorment exposat, el Ple acorda:
PRIMER.- Establir la dedicació exclusiva de l'Alcaldia, fixant les retribucions a percebre en
50.000 € bruts anuals, incloses les pagues extraordinàries.
SEGON.- Establir les següents dedicacions:
-Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni (inclou Patrimoni Històric), Vivenda,
Administració i Participació Ciutadana: dedicació exclusiva, fixant les retribucions a percebre en
35.000 € bruts anuals, incloses pagues extraordinàries.
- Regidoria d’Esport i Salut: dedicació parcial del 67 % de jornada, fixant les retribucions a
percebre en 23.580 bruts anuals, incloses pagues extraordinàries.
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TERCER.- Totes les dedicacions tant les exclusives com les parcials seran incrementades segons
dispose la Llei de Pressupostos per a cada any o norma que fixe les retribucions del personal.
QUART. Aprovar i disposar la despesa amb càrrec a la partida 03.912.10000, ADC 17671 per
import de 54.290 € i partida 03.912.16000, ADC 17672 per import de 16.287 €.

QUINT.- Notificar el present acord als interessats per a la seua acceptació.
SEXT.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la
Corporació.
SÈPTIM.- En compliment del que establix l'art. 126 del R.D. 2568/1986 de 28 de novembre
donar compte del present assumpte a la primera Comissió Informativa que se celebre.
VUITÈ.-Contra el present acord que és definitiu en la via administrativa, es podrà interposar
potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte. El termini per a
la seua interposició serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació del present acord.
Així mateix podrà interposar directament, sense necessitat d’utilitzar el recurs de reposició, recurs
contenciós-administratiu, a la seua elecció, davant de el Jutjat Contenciós Administratiu de
Castelló o davant de el Jutjat Contenciós Administratiu del seu propi domicili, dins del termini de
dos mesos comptats des de l’endemà de la recepció d’esta notificació, segons establixen els art.
109 i 116 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i 8 i 46 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.
Almassora, a 1 de julio de 2019
L'Alcaldessa

01/07/2019

Mercedes Gali Alfonso

Aprovat pel ple en data 4 de juliol de 2019
Intervingut i conforme
El secretario

El interventor

01/07/2019
05/07/2019

Francisco Javier de Miguel Astorga

Ignacio Martínez Vila

