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8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DETERMINAR LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS AMB 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA, DE LES INDEMNITZACIONS I DIETES DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ I DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
8.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, i que es transcriu tot seguit: 
 
“Expedient núm.: 1184/2019 
Proposta acord 
Procediment:  Retribucions dels càrrecs amb dedicació, dietes i assignacions econòmiques grups 
polítics. 
 
PROPOSTA DE DETERMINAR LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS AMB DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA, DE LES INDEMNITZACIONS I DIETES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE 
LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 75 de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, els membres de les 
Corporacions locals poden retre retribucions per l’exercici del seu càrrec que el desenvolupin en règim 
de dedicació exclusiva, també per la dedicació parcial i per les assistències efectives a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació de la que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la 
mateixa. 
 
Atès que el 15 de juny de 2019 es va constituir la nova corporació municipal sorgida de les eleccions 
municipals celebrades el 26 de maig de 2019, i d’acord amb el contingut de la resolució de l’Alcaldia, 
que creava les àrees de gestió del govern municipal i les diferents delegacions en els Regidors caps 
d’àrea, així com la resolució de l’alcaldia de la mateixa data de nomenament dels Tinents d’Alcalde 
que integren la Junta de Govern local. 
 
Atès que al pressupost de la corporació per a l’exercici de 2019, hi ha consignació pressupostària - 
Retribucions càrrec electius - , per  assumir el cost de la dedicació exclusiva o parcial dels membres 
de la corporació es proposa la dedicació plena i exclusiva de l’alcaldia i la parcial exercida  pels 
Regidors Rafel Tomàs, Geno Cabrera i Lluís Cabrera. 
 
Atès que els membres de les Corporacions percebran les indemnitzacions per les despeses efectives 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons aprovi el ple de la Corporació, i d’acord amb l’informe 
jurídic emès per la Secretària – Interventora el qual consta a l’expedient, es sotmet la proposta al Ple: 
 
Primer.- Aprovar la retribució de l’Alcalde  Sr. Francesc Arasa Pascual que ho exercirà amb dedicació 
exclusiva, amb un sou de 39.000,00 € bruts/any, amb 14 pagues anuals. Aquesta dedicació 
comportarà l’alta a la seguretat social. 
 
Segon.- Aprovar la dedicació parcial  de 17 h./setmanals dels regidors de la Sra. Geno Cabrera 
González i el Sr. Rafel Tomàs Royo, amb un sou brut mensual de 765,00  €/mes i 12 mensualitats,  i 
20 h./setmanals del regidor Sr. Lluís Cabrera Roch,  amb un sou brut de 900,00 €/mes amb 12 
mensualitats. Aquestes dedicacions comporten l’alta a la seguretat social amb el temps corresponent 
de la mateixa. 
 
Tercer.- Fixar les indemnitzacions i dietes als membres de la Corporació de la forma següent:    
          
a) Per assistències.- Els membres de la Corporació percebran les següents indemnitzacions: 
 

Ple 140,00 euros/sessió 
Junta de Govern Local 170,00 euros/sessió 
Comissió especial de comptes 140,00 euros/sessió 
Junta del Patronat 60,00 euros/sessió 
Consell d’Administració societats 60,00 euros/sessió 
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Els membres de la Corporació percebran indemnitzacions per assistències als òrgans de govern en la 
quantia indicada, i amb un màxim de 9.000,00 € bruts/anuals. Els membres de la corporació amb 
dedicació parcial o exclusiva no rebran indemnitzacions per assistències. 
 
b) Per desplaçaments.- El Consell de Ministres, en reunió del dia 2 de desembre de 2.005, acorda, en 
compliment del que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, revisar l’import de les 
indemnitzacions establertes en el mateix ( BOE 3.12.05) essent les quanties següents: 
 
Dietes en territori nacional 
 
 Allotjament Manutenció Dieta sencera 
Alcalde 102,56 €  53,34 € 155,90 € 
Regidors 65,97 €  37,40 € 103,37 € 
Administr.  48,92 € 28,21 € 77,13 € 
Aux. Adm.  48,92 € 28,21 €  77,13 € 
 
En el supòsit que es presentin els justificants de les factures per manutenció o allotjament l’import a 
abonar serà el que d’aquestes en resulti, en altre cas segons la relació anterior. 
 
El quilometratge es pagarà a raó de 0,25 €/quilòmetre. 
  
Quart.- Fixar les següent aportacions econòmiques als grups polítics municipals: una quantia igual i 
fixa per grup i un altra en funció del nombre de regidors, de forma que cada grup tindrà una assignació 
fixa mensual de 40 €, més 30 € per cada regidor.” 
 
8.2. Intervencions: 
 
(...) 
 
8.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació , més amunt transcrita, la qual s'aprova per 7  vots a favor 
del GM de Junts i 4 en contra dels GGMM d'ERC i Ciutadans. 
  
  
 


