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AJUntAment de sALt 

Edicte sobre les retribucions i indemnitzacions per al mandat 2019/2023

el ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2019, ha aprovat el següent acord sobre les 
retribucions i indemnitzacions pel mandat 2019/2023:

« 1r.- aproVar el nombre de dedicacions i el sistema retributiu de la corporació del mandat 2019/2023 de conformitat amb 
el següent detall:

• Una tinença d’alcaldia en règim de dedicació exclusiva (100%), amb una retribució de 3.000,00€ íntegres mensuals, a 
raó de catorze pagues a l’any.

• Tres regidories delegades en règim de dedicació exclusiva (100%), amb una retribució de 2.714,29€ íntegres mensuals, 
a raó de catorze pagues a l’any.

Les retribucions fixades en aquest acord seran actualitzades amb el percentatge que anualment fixi la Llei de pressupostos 
generals de l’estat per als empleats públics.

2n.- aproVar el marc regulador del règim d’assistències a òrgans col·legiats dels que formin part durant el mandat 2019/2023 
pels membres de la corporació que no s’acullin al règim de dedicació exclusiva ni parcial, següent:

• Per assistència al Ple de l’Ajuntament 425,00€ 

• Per assistència a les Juntes de Govern Local 400,00€

• Per assistències a la Junta de Portaveus 495,00€

• Per assistències al Consell de Govern 165,00

la percepció d’assistències per al mandat 2019/23 s’iniciarà a partir del dia 1 de juliol de 2019. el nombre màxim d’assistències 
que es pagaran a l’any seran de:

• 14 sessions plenàries (que inclouen les assistències corresponents a les comissions informatives, inclosa la comissió 
especial de comptes)

• 52 sessions de Junta de Govern Local pels membres integrants d’aquesta.

• 14 sessions de la Junta de Portaveus.

• 52 sessions del Consell de Govern.

El procediment de justificació de les assistències a sessions es farà mitjançant certificat del funcionari que actuï com a secretari 
de l’òrgan col·legiat acreditatiu dels regidors assistents a cada sessió. a tal efecte es complimentarà un full d’assistència que, 
amb el caràcter de certificat, es relacionaran tots els assistents a la sessió. 

Els certificats han de ser tramesos a l’àrea de serveis econòmics – comptabilitat, abans del dia 20 de cada mes o immediat hàbil 
posterior amb la finalitat de confeccionar el resum detallat per a cada regidor de les assistències i tramitar l’expedient per al 
seu pagament.

Pels exercicis d’inici i finalització del mandat (2019 i 2023) es distribueixen proporcionalment el nombre d’assistències 
màximes a percebre:

nombre màxim de sessions
Òrgan 2019 2023
ple 7 7
Junta de Govern 26 26
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Junta de portaveus 7 7
consell de govern 26 26

3r.- aSSiGnar, de conformitat amb l’article 73 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, a cada 
un dels grups polítics municipals del mandat 2019/2023, d’un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable 
en funció del nombre de membres de cada un d’ells, amb les quanties que s’indiquen:

• Component fix mensual per Grup municipal.......................200€ 
• Component variable mensual: per cada Regidor.................150€

les quantitats resultants no seran prorratejables, de manera que per l’exercici 2019 es percebrà indemnització a raó de 6 
mensualitats (juliol – desembre), i per l’exercici 2023 a raó de 6 mensualitats (gener – juny). 
Les assignació als grups municipals tenen caràcter finalista, i han de ser destinades a finançar les despeses pròpies del grup 
en l’exercici de la seva actuació corporativa. 

Per ser beneficiaris d’aquesta assignació els grups municipals han de complir amb les següents obligacions:

• Obtenir un número d’identificació fiscal propi i diferenciat del partit polític al que estan vinculats.
• Obtenir un número de compte corrent de la seva titularitat.
• Dur una comptabilitat específica de les seves despeses i ingressos.
• Conservar els justificants d’ingrés i despesa que donin suport als assentaments comptables.
• Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A aquest efecte hauran d’aportar, juntament 

amb la justificació anual, un certificat d’estar al corrent d’aquestes obligacions, o bé autoritzar a l’ajuntament a obtenir-
lo en el seu nom.

• Si, amb càrrec a aquests fons, el grups abonen honoraris professionals o altres despeses subjectes a retenció, estaran 
obligats a practicar les corresponents retencions i a ingressar-les a la Hisenda pública.

es consideren activitats que comporten la realització de despeses pròpies del funcionament del grup polític, les següents:

despeses relacionades amb actes públics que el grup realitzi per la difusió de les seves iniciatives i propostes polítiques 
impulsades per ells.

a) despeses de difusió en mitjans de comunicació, fulletons informatius, bustiades, mitjans electrònics i telemàtics, o 
altres mitjans similars a iniciativa del propi grup.

b) despeses de representació, manutenció per reunions que mantinguin els membres del grup, entre ells o amb altres, 
amb el fi de coordinar polítiques o negociar assumptes o qüestions que afectin a les funcions i tasques del grup a 
l’ajuntament. 

c) Subministres de béns no inventariables, consumibles, telefonia, manteniment del servei informàtic propi, web del 
grup, lloguer d’equips.

d) lloguer de locals a nom del grup.
e) contractes de serveis en suport de les tasques i obligacions pròpies del grup, incloses les assegurances de responsabilitat 

civil en l’exercici del càrrec de regidor.
f) comissions bancàries de gestió i manteniment de comptes oberts al seu nom.
g) despeses en formació dels membres del grup en qüestions relacionades amb les tasques de membre del grup.
h) despeses en material propi per al funcionament del grup.
i) prestacions que realitzin els partits polítics a favor dels grups municipals en matèria d’assistència tècnica, personal, 

lloguer d’espais, material i/o suport al funcionament del grup. Aquesta despesa haurà de ser justificada amb factura 
d’acord amb el rd 1616/2012.

d’acord amb el preceptuat per l’article 73.3 de la llei 7/1985 de bases del règim local, cada grup polític haurà de dur una 
comptabilitat específica de la dotació anual assignada, registrant cadascuna de les operacions que realitzen i conservant 
les corresponents factures o document probatori de l’ingrés o la despesa, que haurà de contenir els requisits exigits per 
la legislació vigent i emeses a nom del grup. aquesta comptabilitat haurà de posar-se a disposició del ple quan aquest ho 
sol·liciti. l’assignació del grup no pot destinar-se al pagament de remuneracions de personal que presti serveis a l’ajuntament 
de Salt ni a l’adquisició de béns que constitueixin un actiu fixe de caràcter patrimonial i inventariable.
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La justificació de l’aportació municipal al grup polític haurà de fer-se mitjançant la presentació del corresponent compte 
justificatiu on s’hi farà constar una relació de les factures i demés documentació acreditativa de la despesa. Les factures 
hauran de ser emeses a nom del grup municipal.

La justificació s’acompanyarà amb la còpia de les factures i demés documents probatoris amb validesa en el tràfic jurídic 
que acreditin la despesa. Tots els justificants hauran de ser emesos a nom del grup municipal, a excepció d’aquells que es 
justifiquin amb factura simplificada.

Per la justificació de despeses de representació o manutenció, així com les despeses de desplaçaments, s’haurà de justificar el 
motiu de la reunió/desplaçament, a l’efecte de verificar que el mateix guarda relació amb el funcionament del grup.

La justificació haurà de presentar-se abans del 30 d’abril de l’exercici següent al que correspongui la despesa justificada. 
En cap cas s’autoritzarà un nou pagament si no resulta justificada l’aportació municipal de l’exercici anterior. Durant l’any 
electoral, que coincideix amb la renovació de la Corporació, la justificació s’haurà de presentar en el termini d’un mes a la 
finalització del mandat corporatiu.

el pagament de l’aportació municipal es realitzarà en un pagament únic anual, d’acord amb el pla de disposició de fons de 
la tresoreria, una vegada justificada l’aportació de l’exercici anterior. En cas de variació del nombre de membres d’un grup 
municipal al llarg de l’exercici, es procedirà a la regularització de l’import transferit a l’exercici següent o a la sol·licitud de 
reintegrament si fos el darrer exercici del mandat.

Els comptes justificatius es publicaran al portal de transparència de l’ajuntament de Salt d’acord amb la Llei 19/2013, i a la 
base de dades nacional de Subvencions (bdnS).

4t.- a les quantitats assignades com a retribucions i indemnitzacions se’ls practicaran les corresponents retencions per l’irpF, 
al tenir la consideració fiscal de rendiments del treball i en el cas de dedicacions exclusives o parcials es retindrà l’import de 
la quota del treballador del règim de la Seguretat Social.

5è.- establir que els membres electes de l’ajuntament seran indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en el 
desenvolupament del seu càrrec, aplicant-se els imports que fixa el Reial Decret 462/2002 de 24 de maig i altres disposicions 
concordants, prèvia justificació de les despeses en els termes que s’estableixi a les bases d’execució del pressupost.»

Salt, 16 de juliol de 2019

Jordi Viñas i Xifra
alcalde


