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8. Establiment del règim retributiu dels càrrecs electes.
Exp. X2019000260
La carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) de 15 d’octubre de 1985, en el seu
article 7 estableix optativament pels estats subscriptors que la legislació nacional ha
de permetre per als càrrecs locals la compensació financera adequada per les
despeses ocasionades amb motiu de l’exercici del seu mandat.
L’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, conté
la regulació dels anomenats drets econòmics dins del que es coneix com Estatuts del
càrrecs electes i que comprèn des de l’article 73 al 78 de l’esmentat text legal.
Les percepcions econòmiques dels càrrecs electes locals, com a representants,
inclouen els següents conceptes:
1. Retribucions salarials quan exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva o
parcial.
2. Assistència per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
de la Corporació dels que formin part en la quantia assenyalada pel Ple de la
mateixa.
3. Indemnització per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu
càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques
i les que, en desplegament de les mateixes, aprovi el Ple de la Corporació.
Aquesta normativa ve complementada pel que estableixen els articles 13 i ss. del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i
l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A més cal tenir present, les següents limitacions:
1. Art. 75 1er. Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
“En els Ajuntaments de municipis amb població compresa entre 3001 i 5000
habitants els membres que podran prestar els seus serveis en règim de
dedicació exclusiva no excedirà de tres.”
2. El Reial Decret - Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,
s’ocupa del règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals, disposa
en el seu article 18, el següent:
1.- De conformitat amb el previst a l’article 75 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, segons redacció donada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local i considerant el que estableix l’article 4 del present Reial
Decret – Llei, el límit màxim total que poden percebre els membres de les
Corporacions Locals per a tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis als que, en el seu cas, tinguin dret aquells funcionaris de
carrera que es trobin en situació de serveis especials, serà el que es recull a
continuació, atenent la seva publicació:
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HABITANTS
1000 a 5000

EUROS
42.452,24

En conseqüència, en els municipis de població compresa entre 3000 i 10.000
habitants, els membres que podran prestar la seva dedicació en règim de dedicació
exclusiva no excedirà de tres i per tant la quantitat màxima que es podrà destinar
per retribucions serà de 127.356,72 Euros.
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció
següents acords:

dels

PRIMER.- Determinar que el Sr. Alcalde, Lluís Amat Batalla, exercirà el seu càrrec
amb dedicació exclusiva (40 hores setmanals), i per tant, tindrà dret a percebre, com
a retribució, la quantitat de 37.500 € bruts anuals, pagadors en 14 mensualitats,
donant-lo d'alta en el règim general de la Seguretat Social i assumint la Corporació
el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
SEGON.- Fixar el següent règim de retribucions per assistència.
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran
per l'assistència efectiva a les sessions les següents quanties:
ASSISTÈNCIA A SESSIONS DE PLE: 90,00 €
ASSISTÈNCIA A SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 50,00 €
ASSISTÈNCIA A SESSIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 30,00 €
TERCER.- Tots els regidors podran rebre indemnitzacions per les despeses
ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives i justificades, per
quilometratge, manutenció i mòbil:
- Quilometratge: 0,25 euros/quilòmetre
- Manutenció: esmorzar, dinar i sopar, màxim 60 euros/dia
- Hotel i mòbil: segons justificant
Les despeses superiors seran a càrrec exclusiu de les persones que les han realitzat.
QUART.- Publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis
de la seu electrònica municipal i al portal de transparència.
No obstant això, el Ple acordarà.
Document datat i signat electrònicament.
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