
 

 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES ELECTES DE 
L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 
 
Vista la renúncia presentada pel Sr. Xavier Forner Esteve com a regidora del Partit d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, en data 27 de setembre de 2019 i la pressa de coneixement de la mateixa per part del 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 2019. 

Atès que correspon cobrir la vacant del Sr. Xavier Forner Esteve com a regidor a la persona 
que segueix en la llista del Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola. 
 
Havent estat designada regidora de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, a la Sra. Iolanda 
Gallardo Magdaleno per la Junta Electoral Central d’acord amb la llista de candidats del Partit 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM). 
 
Atès que en el ple de 14 de novembre de 2019 va prometre el càrrec de regidora d’aquest 
Ajuntament la sra. Iolanda Gallardo Magdaleno. 
 
Atès que es fa necessari procedir a una reestructuració general de l’Administració municipal 
executiva, en diferents regidories, amb la finalitat d’aconseguir una major planificació i 
eficàcia administrativa i així donar compliment als principis constitucionals regulats a l’article 
103 de la Constitució Espanyola: principi d’economia, celeritat, coordinació i 
descentralització. 
 
D’acord amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim 
Local els membres de les Corporacions locals que desenvolupin els seus càrrecs amb 
dedicació parcial percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes, 
hauran de ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social. Aquestes 
retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixin en les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que 
porten aparellada aquesta dedicació parcial i les retribucions dels mateixos, s’haurà de 
contenir el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions. 
 
Els membres de les Corporacions locals que siguin personal de les Administracions 
Públiques i dels seus ens, organismes i empreses d’elles dependents només podran 
percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva 
jornada en el seu respectiu centre de treball, en els termes assenyalats en l’article 5 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre. 
 
En base a tot l’exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 



 

 

 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 14 de novembre de 2019, data de la presa de 
possessió com a regidora de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola la sra. Iolanda Gallarda 
Magdaleno, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial. 
 
Segon.- Disposar que els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació 
parcial, ho faran d’acord amb les característiques que es detallen a continuació: 
 

- Les funcions i tasques encomanades exigeixen una major dedicació a l’Ajuntament. 
- Les funcions i tasques encomanades hauran de dur-se a terme fora de la seva 

jornada habitual de treball, i si és el cas, haurà de procedir-se a la prèvia declaració 
de la compatibilitat entre el seu càrrec amb dedicació parcial i el del seu treball 
habitual. 

- Tenen dret a gaudir de 22 dies hàbils de vacances anuals. 
 
Tercer.- Acordar que la regidora sra. Iolanda Gallardo Magdaleno desenvoluparà el seu 
càrrec amb règim de dedicació parcial serà donada d’alta en el Règim General de la 
Seguretat Social, en proporció a les seves responsabilitats i hores de permanència efectiva 
mínima i treball, i son les que es detallen a continuació: 
 
1.- Regidora de Turisme, Ocupació, Promoció Econòmica i Esports. Retribució bruta anual: 
18.849 €, distribuïda en 12 mensualitats. Dedicació efectiva corresponent al 50% de la 
jornada anual efectiva en l'administració local.  
 
Quart.- Acordar que a les quantitats aprovades els hi serà d’aplicació l’actualització prevista 
a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa en vigor. 
 
Cinquè.- Acordar el dret de la regidora de la Corporació a percebre les despeses 
ocasionades en exercici del seu càrrec, en la quantia degudament justificada. 
 
Sisè.- Acordar que els membres de la Corporació, que desenvolupen el seu càrrec en règim 
de dedicació parcial ostentaran el dret en el moment de cessament, a percebre la part 
proporcional que hagin acreditat corresponent a les pagues extraordinàries, sempre que no 
les tinguin incloses en les dotze retribucions mensuals, i la part proporcional de les vacances 
no gaudides, aprovant-se a l’efecte la corresponent liquidació. 
 
Setè.- Les dotacions econòmiques previstes per a les dedicacions parcials aniran a càrrec 
de les partides corresponents del Pressupost Municipal, sens perjudici que s’hagi de 
procedir, si s’escau, a la tramitació dels expedients de modificació de crèdit necessaris per a 
l’executivitat d’aquest acord. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord a la regidora sra. Iolanda Gallardo Magdaleno fent constar que 
s’entendrà acceptat l’esmentat règim de dedicació parcial de forma tàcita si no manifesta res 
en contrari. 
 
Novè. – Notificar el present acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a 
la Intervenció i Tresoreria Municipal i al Departament de Personal als efectes legals 
oportuns. 



 

 

 
Desè. – Publicar els precedents acords al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 
 
 
Tanmateix el Ple adoptarà allò que consideri més adient. 
 
Els Hostalets de Pierola, 15 de novembre de 2019 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


