
 

ACORD APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 28-06-2018
Assumpte: Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació
Exp.: 2551/2018

Relació de fets

En sessió del  Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2018,  es va proclamar alcalde 
president de la corporació el senyor Francesc Juzgado Mollá, en representació de la 
candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).

Els  municipis  disposen  de  plena  capacitat  d’autoorganització  dins  el  marc  de  les 
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d’organització  i  funcionament 
municipal.

Per Decret d’Alcaldia 2018-1091, de 8 de juny de 2018, es va establir l’organització 
política de l’Ajuntament i les delegacions als regidors i regidores.

Els membres de les corporacions locals tenen dret  a percebre les retribucions per 
l’exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i parcial, 
d'acord amb els límits establerts en la legislació de bases de règim local, en relació al 
nombre  de  regidors  amb  dedicació  exclusiva  i  als  límits  retributius  per  tots  els 
conceptes, d'acord amb les lleis de pressupostos de l'Estat.

Mitjançant la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 estableix en la 
seva disposició addicional 32, els límits retributius dels membres de les corporacions 
locals amb dedicacions exclusives en un import de 51.005 €, exclosos els triennis als 
que  tinguin  dret  els  funcionaris  de  carrera  que  es  trobin  en  situació  de  serveis 
especials.

Els membres de les corporacions locals que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial 
podran percebre assistències i  indemnitzacions,  per la  concurrència a les sessions 
dels òrgans col·legiats en la quantia i en les condicions que acordi el Ple.

Fonaments de dret

L'article 75 i següents de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de bases de règim local, en relació 
amb el règim retributiu dels membres de les corporacions locals.

Article 83 i següents del Reglament orgànic municipal en relació amb el règim retributiu 
dels regidors.

Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017. 

L'article  73  de  la  Llei  7/1985,  2  d'abril,  de  bases  de  règim local,  en  relació  amb 
l'assignació econòmica als grups polítics.

Article 34 del Reglament orgànic municipal en relació amb les dotacions econòmiques 
a favor dels grups municipals

El Ple de l'Ajuntament per majoria ACORDA:

1. Fixar  les  retribucions  de  l’alcalde  i  els  regidors  amb règim dedicació  exclusiva 
següents:

 



 

 Àfrica  Martínez  Belles:  Regidora  de Seguretat  Ciutadana,  Cultura,  Consum, 
Comerç, Habitatge i  Mediambient,  amb dedicació parcial  del 80%, amb una 
retribució de 39.600 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l’1 
de juliol de 2018.

 Miquel  Pérez  Rodríguez:  Regidor d’Educació,  Comunicació,  Joventut  i  Arxiu 
Municipal, amb dedicació parcial del 59%, amb una retribució de 29.205 € bruts 
anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l’1 de juliol de 2018.

 Susanna  Villa  Puig:  Regidora  de  Serveis  Socials,  Gent  Gran,  Igualtat  i 
Cooperació, amb dedicació parcial del 59%, amb una retribució de 29.205 € 
bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l’1 de juliol de 2018.

 Antoni Fernández Arimon: Regidor de Desenvolupament Econòmic, Ocupació, 
Turisme  i  Noves  Tecnologies,  amb  dedicació  parcial  del  33%,  amb  una 
retribució de 16.335  € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l’1 
de juliol de 2018.

 Dídac Cayuela Núñez: Regidor d'Esports i Mobilitat, amb dedicació parcial del 
29%, amb  una retribució parcial  de 14.355 € bruts anuals,  repartits en 14 
pagues, amb efectes de l’1 de juliol de 2018.

 Eva Riulas Huet: Regidora de Serveis Urbans, amb dedicació parcial del 29%, 
amb una retribució  de 14.355 €  bruts  anuals,  repartits  en 14  pagues,  amb 
efectes de l’1 de juliol de 2018.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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