
DICTAMEN

ASSUMPTE: RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS

Un cop constituït el nou Ajuntament i establert el nou cartipàs municipal, resulta indispensable 
procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació, així 
com el seu règim de percepcions econòmiques.

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
abril Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article  75 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció, donada per la Llei  
11/1999, de 21 d’abril, i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les 
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el  
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre drets d’assistència, 
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 formin part, inclosos  
els Organismes Autònoms.

Atès que les bases d’execució del pressupost a l’article 44 defineix  el sistema de retribucions 
dels membres de la corporació.

Per tot l’exposat, d’acord amb l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal,

ES PROPOSA: 

PRIMER.- Establir,  amb efectes  del  dia  14 de juny  de 2015,  a  favor  dels  membres  de la 
Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació plena, les retribucions 
que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a 
les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social.

Nom i càrrec Retribucions brutes mensuals Jornada 
Alcaldessa 2.452,75 € x 14 pagues Plena
Regidors – delegats- dedicació completa 1.380,88 € x 14 pagues Plena

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de cap tipus d’activitat 
retributiva  i  amb  la  de  qualsevol  altra  retribució  amb  càrrec  als  pressupostos  de  les 
Administracions Públiques i els Ens, Organismes i empreses que en depenguin, sense perjudici 
de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells 
d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim 
de dos.

SEGON.- Establir  amb  efectes  del  dia  14  de  juny  de  2015,  a  favor  dels  membres  de  la 
Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial, les retribucions 
que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a 
les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social.

Nom i càrrec Retribucions brutes mensuals Jornada 
Regidors – delegats- dedicació parcial 736,47 € x 14 pagues 20 hores



Els  regidors  delegats  sense  dedicació  ni  parcial  ni  total  percebran  indemnitzacions  per 
assistència a sessions dels òrgans col·legiats. 

Aquestes retribucions seran compatibles amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques 
o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de  
les  Bases del  Règim Local,  de conformitat  amb el  que disposa la  Llei  53/1984,  de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració pública.

TERCER.- Establir, amb els mateixos efectes del dia 14 de juny de 2015, a favor dels membres 
de  la  Corporació  que  no  tinguin  assignada  retribució  per  dedicació  exclusiva  o  dedicació 
parcial,  el  règim següent  de percepcions de drets d’assistència per  concurrència efectiva a 
sessions d’òrgans col·legiats: 

Sessió ordinària o extraordinària del Ple 183,81 € bruts/sessió
Junta de Govern 335,00 € bruts/sessió
Comissions informatives 61,27 € bruts/sessió

Aquests drets d’assistència es percebran mensualment per l’assistència efectiva a les sessions. 

A aquests efectes,  per la Secretaria de l'Ajuntament es facilitarà a la Intervenció municipal, 
abans del dia 20 de cada mes, el corresponent certificat d’assistència, respecte de les sessions 
celebrades entre els dies 16 del mes anterior i 15 del mes corrent.  

QUART.-  Adaptar el  contingut  del  present  acord a allò que estableix la clàusula 44 de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2015. 

CINQUÈ.- Totes les retribucions i drets d’assistència experimentaran, a partir de l’1 de gener de 
2016, la variació anual que s’estableixi, segons l’IPC.

SISÈ.- Notificar  el  present  acord  a  tots  els  regidors,  fent  constar  a  aquells  que  han estat 
designats  per  desenvolupar  el  seu  càrrec  en  règim  de  dedicació  exclusiva  o  parcial,  que 
s’entendrà  acceptat  l’esmentat  règim per  l’afectat,  si  no manifesta  res al  respecte dins  del  
termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

L’alcaldessa
Lina Morales i Serra

Cabrils, 6 de juliol de 2015
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