
 
 

ESTRUCTURA I RÈGIM RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ I DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
 
Vist el text vigent de l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local,  LRBRL, relatiu a les percepcions a què tindran dret els regidors; 
 
Atès el que disposa l’article 75 bis de la LRBRL, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, en relació al règim 
retributiu dels membres de les corporacions locals, completat per la Disposició 
addicional trigèsima cinquena de la llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2018, prorrogats per a l'any 2019, en la que es fixa el 
límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots 
els conceptes retributius; 
 
Atès el que estableix el nou article 75 ter de la LRBRL, introduït per la Llei 27/2013, en 
el que es limita el número de càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació 
exclusiva. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75.2 de la LRBRL, els membres 
de les corporacions locals que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial 
per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o delegacions o desenvolupar 
responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació 
efectiva a les mateixes. Aquestes retribucions no podran superar els límits que es fixin 
en les lleis de pressupostos generals de l’estat, i en l’acord de determinació dels 
càrrecs que comportin aquesta retribució s’haurà de determinar la dedicació mínima 
necessària per a la percepció de les dites retribucions; 
 
Atès, d’altra banda, que els membres de la corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva ni parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats dels que formin part, en la quantia assenyalada pel ple, segons 
disposa l’article 75.3 de la LRBRL. 
 
Atès que els imports de les retribucions i el nombre de les dedicacions proposats estan 
per sota dels límits establerts en els articles 75, 75 bis i 75 ter de la LRBRL. 
 
Vist el que disposa el paràgraf 3 de l’article 73 de la LRBRL, que disposa que el Ple de 
la Corporació podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de 
comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en 
funció del nombre dels membres de cadascun d’ells, dintre dels límits que, en el seu 
cas, s’estableixin amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat, 
i sense que es puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de 
qualsevol tipus al servei de la corporació, o a l’adquisició  de béns que puguin 
constituir actius fixes de caràcter patrimonial; 
 
Atès que en el Pressupost prorrogat 2019 hi ha consignació suficient per atendre les 
despeses derivades de les remuneracions que es fixin per als membres del nou 
Consistori; 
 



 
 

Atès que a la present proposta es recullen els mateixos imports ja aprovats i aplicats 
en els exercicis anteriors, incrementats únicament en l'IPC, 
 
Es proposa al Ple que acordi: 
 
PRIMER.- Establir el següent règim i directrius per les retribucions pels membres de la 
Corporació: 
 
- 5 dedicacions exclusives, que corresponen a l’alcaldia i a 5 regidories delegades, que 
suposaran l’alta a la Seguretat Social. 
 
- 7 dedicacions  parcials, que es  correspondran amb els membres amb delegació de 
l’alcaldia. 
 
Els regidors amb dedicació exclusiva o parcial seran donats d’alta a la seguretat social 
en la forma prevista a l’article 75.2 de la LRBRL. 
 
A) Dedicacions exclusives: 
 
Els membres de l'Ajuntament amb dedicació exclusiva rebran una quantitat de 
41.440,10 € bruts anuals, que es pagaran per catorze pagues. 
 
L’alcaldessa, amb dedicació exclusiva, rebrà una quantitat de 51.800,31€ bruts anuals, 
que es pagaran per catorze pagues. 
 
B) Dedicacions parcials: 
 
-  5 Dedicacions del 75% 
Els membres amb dedicacions parcials, per tenir la condició de regidor delegat o 
regidora delegada de l’alcaldia, rebran la quantitat de 31.080,00 € bruts per any, que 
es comptabilitzaran per dotze pagues.  
 
El  temps de dedicació a l’Ajuntament pel desenvolupament de la regidoria delegada 
de l’alcaldia i de les tasques que comporta serà d’un mínim de 75% de la jornada 
laboral. 
 
- 2 dedicacions del 60% 
Els membres amb dedicació parcial que tingui la condició de regidor delegat o regidora 
delegada de l’alcaldia, amb un temps de dedicació a l’Ajuntament pel 
desenvolupament de la regidoria delegada i de les tasques que comporta d’un mínim 
del 60%de la jornada laboral, rebrà la quantitat de 24.864€ bruts anuals, que es 
comptabilitzaran per dotze pagues.  
 
El  temps de dedicació a l’Ajuntament pel desenvolupament de la regidoria delegada 
de l’alcaldia i de les tasques que comporta serà d’un mínim de  60% de la jornada 
laboral. 
 
C) Regidors sense dedicació 
 



 
 

Els regidors sense assignació específica o sense dedicació parcial tindran dret a 
percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació de la qual formin part.  
 
Els imports a percebre per les assistències a les sessions i reunions són les següents:  
 

- Assistències a sessions d’òrgans dels Patronats i Organismes Autònoms            
municipals……..………… .....….. …......... .................. ......................    204,71  € 

- Assistències a sessions de Comissions Informatives  i de Comptes.... 204,71  € 
- Assistències a sessions del Ple ....……………............................... …...204,71  € 
- Assistència reunions Junta de Portaveus …. ............................. …... ..409,43 € 

 
 
Les quantitats que, amb una determinada periodicitat, es percebin en concepte 
d'assistències, seran variables en funció de la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats expressats que s'hagin convocat durant aquell període, dels 
quals en formi part. 
 
Els membres que no tinguin assignació específica o ni dedicació parcial, faran 
periòdicament el corresponent full de declaració, per tal de percebre la quantitat que 
els correspongui.  
 
Per percebre aquests quantitats serà imprescindible fer la declaració per part de cada 
membre, segons el model facilitat per l'Ajuntament. 
 
En tot cas, els membres de l'ajuntament sense dedicació específica o sense dedicació 
parcial, percebran les quanties d’indemnitzacions per assistències que es 
comptabilitzaran amb un màxim de dotze mensualitats i un import màxim anual 
acumulat de 4.913,00 €, o de 9.826,20 €. en el cas dels que, a més, siguin portaveus. 
 
Aquestes quantitats a percebre per assistències a sessions dels òrgans col·legiats,  
únicament les podran cobrar els membres de l'ajuntament sense assignació 
específica, que no tinguin dedicació parcial ni exclusiva. 
 
SEGON.- Aprovar les aportacions municipals mensuals als Grups polítics amb 
representació a la Corporació, tant en el component fix idèntic per tots, com en el 
component variable, que va en funció del nombre de membres per cada grup: 
 
- Component fix idèntic per a cada grup: 582,75 € 
- Component variable, per regidor i mes: 221,45 € 
 
Quedarà de la següent manera: 
 
- Assignació grups polítics de caràcter variable, a raó de 221,45 € per cada regidor i 
mes: 

 
Grup municipal ECPMIR (7 membres) 1.550,15 € 
Grup municipal PSC-CP (6 membres) 1.328,70 € 
Grup municipal ERC (5 membres) 1.107,25 € 



 
 

Grup municipal de Cs  (3 membres) 664,35€ 
 
- Aprotació econòmica fixa per grups polítics, igual per tots els grups 

 
Grup municipal ECPMIR 582,75€ 
Grup municipal PSC-CP 582,75€ 
Grup municipal ERC-AM 582,75€ 
Grup municipal de Cs 582,75€ 
 
 
TERCER.- El present acord entrarà en vigència des del dia de la seva aprovació. 
 
QUART.- Publicar l’anunci corresponent a aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, Portal de 
Transparència, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i 8 i 
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
Informació i bon govern de Catalunya.  
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