
Proposta d’acord sobre determinació del  règim de dedicacions, retribucions i 
assistències  de càrrecs  electes  de l’Ajuntament  i  de l’aportació  econòmica a 
favor dels Grups Municipals

Atès  el  decret  d’alcaldia  núm.0073/2018  de  data  01/02/2017,  de  cessament  dels 
regidor del PDECAT, Sra. Mariluz Muñoz Rodríguez i Sr. Cèsar Andreu cabot.

Així mateix, procedeix determinar l’aportació econòmica  a favor dels Grups Municipals 
per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions.

Vist allò que disposen els arts. 73 i 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local,

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.-  Mantenir l’efectivitat de  l’acord plenari adoptat en data 19 de novembre de 
2015  referent  a  la  determinació  que el  càrrec  d’Alcaldia  s’exerceixi  amb règim de 
dedicació exclusiva i el seu règim retributiu respectiu es fixa en 26.642,68€

Segon.-  Establir que, el càrrec de Primer Tinent d’Alcalde no tindrà dedicació.

Tercer.-  Mantenir o en el seu cas establir, a favor dels càrrecs de la Corporació que 
desenvolupin  les  seves  funcions  en  règim  de  dedicació  exclusiva  o  parcial  les 
retribucions brutes anuals que a continuació es relacionen, les quals es percebran en 
catorze pagues, tal com la resta de personal, i donar-los d’alta en el règim general de 
la seguretat social. Aquestes retribucions s’augmentaran anualment en el percentatge 
assenyalat cada any a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de forma similar a 
l’increment retributiu del personal al servei de les administracions públiques:

- Alcaldia: 26.642,68 euros 

Cinquè.- Mantenir  el  règim  d’assistències,  aprovat  pel  Ple  d’aquest  Ajuntament 
mitjançant acord de 22 de juny de 2011, a favor dels membres de la Corporació que no 
ostentin dedicació exclusiva ni parcial, en relació als òrgans que tot seguit s’indiquen i 
que resulta ser el següent:

- Per assistència al Ple: 71,25 euros/sessió.
- Per assistència a la Junta de Govern Municipal: 190 euros/sessió
- Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 71,25 euros/sessió.

Sisè.-  Establir,  amb efectes del  dia 25 de juny de 2015, una aportació econòmica 
mensual a favor dels Grups Municipals, segons el següent desglossament:

- Quota fixa: 180 euros
- Quota variable: 2 euros per cada regidor

Vuitè.- Publicar el present  acord en el  Butlletí Oficial de la Província i  en el Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i 
oportú.

L’alcalde
David Ricart Miró 

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri

(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)
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