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Document

SEC13S012
Expedient

12011/2015
Data

11-01-2019

Segell

El Ple Municipal, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 09 de gener de 2019, 
ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent: 

2.- Adequació dels grups de classificació dels ens instrumentals i vinculats a 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 12011/15).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Economia i Promoció 
Econòmica del dia 02 de gener de 2019, amb el text següent:

“De conformitat amb allò establert a la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 
bases de règim local (LRBRL), en la redacció donada per l’article 37 de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 
Ple de l’Ajuntament en sessió d’1 de juliol de 2015 va classificar les entitats vinculades o 
dependents de l’Ajuntament que integren el sector públic local en tres grups, atenent a 
les següents característiques: volum o xifra de negoci, nombre de treballadors, 
necessitat o no de finançament públic, volum d’inversió i característiques del sector en el 
qual desenvolupa la seva activitat.

A la citada classificació, aprovada pel Ple municipal, es va determinar el nivell en que se 
situava cadascuna de les entitats afectades, als efectes següents: 

a) Nombre màxim de membres del consell d’administració o dels seus òrgans 
superiors de govern o administració. Els límits establerts legalment són els 
següents: 15 membres en entitats del grup 1; 12 en les del grup 2; i 9 en les de 
grup 3.

b) Nombre mínim i màxim de directius, quantia màxima de la seva retribució total i 
determinació del percentatge màxim del complement de lloc i variable. En el seu 
cas, les retribucions en espècie comptaran als efectes de complir els límits 
màxims de la retribució total, essent aquesta no superior als límits fixats 
anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

Els ens instrumentals classificats de l'Ajuntament del Prat de Llobregat van ser els 
següents:

 L’empresa pública de capital íntegrament local AIGÜES DEL PRAT, S.A.
 L’empresa pública de capital íntegrament local PRAT ESPAIS, SLU
 L’empresa pública de capital íntegrament local EL PRAT COMUNICACIÓ S.L.

Assumpte

Notificació de Resolució/Acord. Expedient 
12011/2015. Adequació dels grups de 
classificació dels ens instrumentals i vinculats a 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 
12011/15).

Persona interessada de l'expedient

Miquel Bagudanch Gene
Prat Espais SLU
C. de la Carretera de la Bunyola 0049, BX
08820-El Prat de Llobregat
Barcelona
Tel.: 933705054
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En base a la informació incorporada a l’expedient de Ple d’1 de juliol de 2015, es va 
efectuar la classificació d’aquestes entitats vinculades o dependents en els grups que a 
continuació s’indiquen i amb les característiques següents:

Ens Grup de 
classificació

Nombre màxim 
Consell Adm. 
/Òrgan Sup.

Ara            
LRSAL

Nombre 
directius

Mín.          
Màx.

Quantia àxima 
retribucions 
totals*

Retribucions 
complementàries 
lloc i variable

CL                 CV

AIGÜES PRAT, SA I 5 a 9         15 1                3 85.000,00 SÍ              NO

PRAT ESPAIS, SLU II 5 a 9         12 1                2 65.000,00 SÍ              NO

EL PRAT 
COMUNICACIÓ, SL

III 5 a 9          9 1                1 45.000,00 SÍ              NO

* Inclou el total de retribució bàsica, complementària i, en el seu cas, en espècie

Pel que fa la determinació de les retribucions totals màximes dels directius/gerents de les 
societats municipals sembla oportú que en l’exercici de la competència del Ple, aquesta 
quantia que té caràcter de màxima, no quedi com un límit injustificat als increments 
possibles de retribucions, conforme les lleis de pressupostos generals de cada any i, en 
concret, no pugui ser objecte d’adequació en els termes dels articles 18.Dos o 18.Set de 
la Llei 6/2018 quan això sigui necessari en funció d’un càrrec determinat que es trobi per 
sota del contingut del lloc de treball.

En aquest sentit convé posar de manifest que el Ple municipal, en sessió ordinària de 3 
d’octubre de 2018, va aprovar l’increment de les retribucions del personal municipal per 
a l’any 2018, sense efectuar pronunciament en relació als llocs de gerents de les 
societats municipals.

S'acorda:

Primer.- Actualitzar els grups de classificació d'ens instrumentals o vinculats a 
l'Ajuntament, amb efectes d’1 de gener de 2019, pel que fa les quanties màximes de les 
retribucions totals per directiu de les societats mercantils, que tindran el detall següent: 

Ens Grups de 
classificació

Nombre màxim 
Consell 
Adm./Òrgan Sup.

Nombre 
directius 
Mínim i Màxim

Quantia  
màxima 
retribucions 
totals per 
directiu

% màxim del 
complement de 
lloc i variable 
CL                 
CV

AIGÜES PRAT, 
SA

I 15 1
3

85.900,00 20           5

PRAT ESPAIS, 
SLU

II 12 1
2

74.000,00 20           5

EL PRAT 
COMUNICACIÓ, 
SL

III 9 1
1

51.000,00 20           5

Segon.- Autoritzar, respecte dels gerents de les societats municipals, l’aplicació de 
l’increment econòmic sobre les retribucions en els termes fixats a l’apartat primer de 
l’acord adoptat pel Ple municipal, en sessió ordinària de 3 d’octubre de 2018, d’aprovació 
de l’increment de les retribucions del personal municipal per a l’any 2018, previ acord 
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dels respectius consells d’administració, dins els límits que s’estableixen a l’apartat 
Primer. 

Tercer.- Notificar aquests acords als ens dependents. 

Quart.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació i al portal de transparència de la seu electrònica.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i als efectes que corresponguin.

El Prat de Llobregat
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