
 

ACORD APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 16-07-2015
Assumpte:  Establiment del  règim de dedicació,  retribucions i  indemnitzacions 
dels  membres  de  la  corporació  i  assignar  una  dotació  econòmica  als  grups 
municipals
Exp.: 2891/2015

Relació de fets

Vista  la  nova  composició  política  d’aquest  Ajuntament  com  a  conseqüència  dels 
resultats electorals derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

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 de 18 de juny de 2015, donat compte al Ple de l'Ajuntament de  2 
de juliol de 2015, es va establir l’organització política de l’Ajuntament i el nomenament 
dels regidors delegats.

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 2014 estableix en la 
seva disposició addicional 90, els límits retributius dels membres de les corporacions 
locals amb dedicacions exclusives en un import de 50.000,00 €, 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.

Atesa  la  conveniència  d'establir  un  sistema  estable  i  eficaç  per  tal  de  procedir  a 
l'abonament de les esmentades assistències i la previsió estimada de celebrar deu 
sessions plenàries durant cada curs polític amb les corresponents i prèvies comissions 
informatives excepte festius i època de vacances.

Atès  que  el  Ple  de  la  corporació  pot  assignar  als  grups  municipals  una  dotació 
econòmica que ha de comptar amb un component fix idèntic per a tots els grups i altre 
variable en funció del nombre de membres de cadascun.

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  22/2013,  de 23 de desembre,  de pressupostos generals de l'Estat  per a l'any 
2014. 

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:

 Alcalde,  amb dedicació  exclusiva:  50.000,00 €  bruts  anuals,  repartits en 14 
pagues,  amb  efectes  de  13  de  juny  de  2015,  més  els  triennis  que  li 
corresponguin

 Regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i regidor delegat de Via 
Pública, Serveis Urbans, Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge, amb dedicació 
exclusiva, 49.500,00 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del 15 
de juny de 2015.

 Regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals i regidora delegada de 
Recursos Humans, Serveis Econòmics, Contractació i Compres; Participació i 
Transparència  Administrativa  amb  dedicació  exclusiva,  49.500,00€  €  bruts 
anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del 15 de juny de 2015.

2. Fixar les retribucions de regidors amb règim de dedicació parcial següent:

 Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  de  Relacions  institucionals  i  delegada  de 
Seguretat Ciutadana, Comunicació, Noves Tecnologies,  Atenció Ciutadana i 
Consum,  Arxiu  Municipal  i  Cooperació  amb dedicació  parcial  del  53%,  una 
retribució de 26.235 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del 15 
de juny de 2015.

 Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  d'Atenció  a  les  Persones  (Benestar)  i 
delegada de Serveis socials, Gent Gran i Igualtat amb dedicació parcial  del 
53%, una retribució de 26.235 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb 
efectes del 15 de juny de 2015.

 Regidor  coordinador  de  l'Àrea  d'Atenció  a  les  Persones  (Cultura)  i  regidor 
delegat d'Educació i, Joventut  i Cultura amb dedicació parcial del 53%, una 
retribució de 26.235 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l'1 
de setembre de 2015.

 Regidor delegat de desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme 
amb  dedicació  parcial  del  23%,  una  retribució  d'11.385,00  €  bruts  anuals, 
repartits en 14 pagues, amb efectes de l'1 de setembre de 2015.

 Regidor  delegat  d'Esports,  amb  dedicació  parcial  del  23%,  una  retribució 
d'11.385,00  €  bruts  anuals,  repartits  en  14  pagues,  amb  efectes  de  l'1  de 
setembre de 2015.

3.  Aquestes quantitats registraran, en la mateixa proporció, els ajustos que es disposin 
en les lleis de pressupostos generals de l'Estat en els límits retributius dels càrrecs 
electes.

 



 

4.  Fixar, fins el màxim de la disponibilitat pressupostaria anual, els imports següents 
per assistències efectiva a òrgan col·legiats a la  resta de regidors i  regidores que 
correspongui sense dedicació amb efectes del 15 de juny de 2015:

270 € per assistència al Ple municipal
270 € per assistència a la Comissió Informativa Permanent dels assumpte del Ple 
270 € per assistència a la Comissió especial de comptes
135 € per assistència a Junta de Govern

5.  Establir  bestretes  mensuals  i  provisionals  que  es  relacionen,  d'acord  amb  els 
imports de les assistències establertes i en relació a l'estimació de sessions a realitzar 
durant un any dels òrgans col·legiats abans esmentats.

Regidors sense responsabilitat de govern: 450 €
Regidors amb responsabilitat de govern i sense dedicació: 967,50 €

Efectuar,  cada  mes  de  desembre,  una  regularització  individualitzada  de  les 
assistències a les sessions d'aquests òrgans efectivament celebrades durant l'any.

6. Establir en concepte d'assistència efectiva a les Juntes de Portaveus, una quantia 
de 250€ mensuals al portaveu del grup municipal, amb un màxim de 3.000,00€ anuals, 
amb efectes 1 de juliol de 2015

7. Establir amb efectes del mes de juliol de 2015, a favor dels diferents grups polítics 
municipals, la indemnització composta per:

182, 50 € mensuals per cada regidor electe
380,00 € mensuals per cada grup municipal

Alcalde 
Sergi Mingote Moreno 
Signat electrònicament 
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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