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PROPOSTA

Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 97/2019/eSEC

APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I ASSIGNACIONS DELS MEMBRES 
ELECTES I DELS GRUPS MUNICIPALS.

Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals, constituït el nou 
Ajuntament derivat del seu resultat el dia 15 de juny, i establert el nou Cartipàs 
Municipal, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels 
membres electes d'aquesta Corporació.

Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en concordança amb l'article 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, i amb els articles 80 i següents del ROM, els 
membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per a 
l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi 
el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències, per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part i, també, a ser indemnitzats per 
les despeses efectives realitzades en l’exercici del càrrec.

Atès l’art. 75 bis LRBRL, incorporat per la LRSAL, que regula el límit màxim de les 
retribucions dels membres de les Corporacions locals, en concordança amb la 
legislació pressupostària vigent i aplicable. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

ACORD

“PRIMER. ESTABLIR la retribució anual per als membres de la Corporació local que 
exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb efectes de la data del 
seu nomenament, d’acord amb el següent:

- Alcaldessa 60.525,92 € (brut anual)
- Tinent/a d’Alcalde 53.536,00 € (brut anual)
- President/es àrees 53.536,00 € (brut anual)
- Regidors/ores delegats/ades 53.536,00 € (brut anual)

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la d’altres retribucions a 
càrrec dels pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i 
empreses dependents, així com amb el desenvolupament d’altres activitats en els 
termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques.
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SEGON. ESTABLIR que les referides retribucions es reduiran en la proporció 
corresponent en el cas d’aquells membres electes que exerceixin el seu càrrec en 
règim de dedicació parcial, que serà concretat mitjançant Decret d’Alcaldia, tenint en 
compte que en el present mandat hi haurà 1 regidors/ores delegats/ades en règim de 
dedicació exclusiva i 5 regidors/ores en règim de dedicació parcial del 80%.

En el cas dels membres en règim de dedicació parcial, la percepció d’aquestes 
retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.

TERCER. ESTABLIR, amb efectes del 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els 
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, el règim d’indemnitzacions següent:
 
- Per assistència a les sessions plenàries de la Corporació: 520 €
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 260 €
- Per assistència a les comissions informatives de caràcter permanent: 260 €
- Per assistència a la Junta de Portaveus: 260 €
- Per assistència als Consells d’administració
  (o òrgans anàlegs dels ens municipals): 260 €
- Per assistència a les Juntes Generals de societats municipals:  260 €
 
Les referides indemnitzacions es percebran en la quantia màxima de 9.360 € anuals i 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària, tenint en compte que les quantitats a 
percebre mensualment no podran superar 1/12 part del total anual (780 €), excepte el 
mes de desembre, en el que es regularitzarà tenint en compte el topall anual, d’acord 
amb el règim que estigui establert en les bases d’execució del pressupost municipal, i 
les assistències especificades en l’apartat anterior, així com de conformitat amb el que 
es derivi del corresponent control de les esmentades assistències.

QUART. ESTABLIR, amb  efectes del 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, la següent dotació econòmica a favor dels diferents Grups Polítics 
Municipals:

- Assignació mensual per cada regidor electe 160,38 €
- Assignació mensual per cada Grup Polític Municipal  823,76 €
 

Grup polític Assignació mensual
PSC 1.946,42 €
ERC 1.946,42 €
JUNTSxCAT 1.304,90 €
CUP 1.304,90 €
Cs 1.304,90 €
SOM VNG 1.144.52 €
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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 posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol·liciti en 
els termes previstos en la legislació vigent.

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.

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Politics Municipals 
i als regidors i regidores afectats/des. Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província, al Tauler d’Edictes i a la pàgina web municipal, en compliment de la Llei 
de transparència.”

 
 

Tomás Bonilla Núñez

Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa


		2019-07-08T12:09:16+0200
	Signatura cap de servei
	CRIPTOLIB


		2019-07-08T17:41:07+0200
	Signatura regidor
	CRIPTOLIB




