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PROPOSTA D’ACORD DEL PLE 

 
X2019011060/RA012019002415 
SERVEI: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 

 
Dedicacions, retribucions, assignacions grups municipals i determinació personal 

eventual 
 

Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de 

dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de 

l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per 

l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han 

de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran 

percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la corporació. 

 
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la 

Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una 

dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre 

variable en funció del nombre de membres del grup. 

 
L’article  50.8  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya 

determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves 

possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar a 

terme llurs tasques.  Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic 

municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 
L’article 304.1 del  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

estableix que el nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són 

determinats pel Ple en començar el mandat. 

 
Atesa la plantilla i la relació de llocs de treball del personal al servei de l’ajuntament per 

a l’any 2019, aprovada pel Ple de l’Ajuntament conjuntament amb el pressupost 

municipal. 

 
L’expedient  ha  estat  informat  pel  cap  del  Servei  d’Organització,  Administració 

Electrònica i RRHH i per la intervenció municipal. 
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La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació, 

d’acord amb els articles 73.3 i 104 de la Llei reguladora de les bases del règim local. 

 
Es proposa al Ple, 

 
ACORDI 

 
1.   Establir a favor dels membres de la Corporació, membres del govern municipal, que 

desenvolupen les seves funciones en règim de dedicació exclusiva o parcial les 

retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze 

mensualitats, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants 

corresponents a la mensualitats de juny i desembre: 
 

Càrrec Dedicació Sou brut anual 
Alcalde Exclusiva 58.990,00 Euros 

Regidor/a coordinador/a Exclusiva 50.730,00 Euros 

Regidor/a Exclusiva 42.750,00 Euros 

Regidor/a Parcial 17.100,00 Euros 
 

Aquestes retribucions seran actualitzades anualment en la quantia que determini la 

respectiva Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al conjunt de l’ocupació 

pública. 

 
2.   Establir que els grups municipals que no formen part del govern podran disposar 

d’un/a regidor/a a dedicació exclusiva amb les mateixes retribucions que les 

determinades pels membres del govern. Aquesta dedicació, a petició de cadascun 

dels grups municipals, podrà dividir-se en un màxim de dues dedicacions parcials, el 

conjunt  de  les  quals  no  podrà  excedir  una  dedicació  complerta,  sent  la  seva 

retribució proporcional al percentatge de dedicació. 

 
3.  Determinar els membres de la Corporació, membres del govern municipal, que 

exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació 

preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb dedicació parcial, és a dir, amb 

una dedicació mínima del 20% de la jornada ordinària, respectivament: 
 

Nom i Cognoms Càrrec Tipus dedicació 
Josep Monràs i Galindo Alcalde Exclusiva 
Mireia Dionisio Calé Regidora coordinadora Exclusiva 

Mercè Pérez Piedrafita Regidora coordinadora Exclusiva 

Ana Maria Díaz Aranda Regidora coordinadora Exclusiva 

Raúl Broto Cervera Regidor coordinador Exclusiva 

Juán José Baños González Regidor Parcial 

Juan Ignacio Torrecilla Benítez Regidor Parcial 

Encarnación Ortiz Jurado Regidora Parcial 

Francisco Paradas Atroche Regidor Parcial 

Maria Josefa Muñoz Pareja Regidora Parcial 
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Els  efectes  econòmics  i  de  cotització  al  règim  general  de  la  Seguretat  Social 

d’aquests règims de dedicació exclusiva i parcial s’estableixen des del dia 9 de juliol 

de 2019. 

 
4.   Determinar els membres de la Corporació, no membres del govern municipal, que 

exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació 

preferent  a  les  tasques  pròpies  del  seu  càrrec,  o  amb  la  dedicació  parcial,  la 

retribució del qual es determina respecte a l’establerta per a la dedicació exclusiva, 

respectivament: 
 

Nom i Cognoms Càrrec Tipus dedicació Retribució anual 
Oriol López Mayolas Regidor Exclusiva 42.750 Euros 

Marina Escribano Maspons Regidora Exclusiva 42.750 Euros 

Iván Garrido García Regidor Parcial 21.375 Euros 

Eva Guillén Rodríguez Regidora Parcial 21.375 Euros 

Francesc Xavier Buzón Juan Regidor Parcial 24.550 Euros 

Núria Muñoz Herrera Regidora Parcial 18.200 Euros 

Joan Daví Mayol Regidor Parcial 17.100 Euros 
 

Els  efectes  econòmics  i  de  cotització  al  règim  general  de  la  Seguretat  Social 

d’aquests règims de dedicació exclusiva i parcial s’estableixen des del dia 9 de juliol 

de 2019, a excepció de la senyora Marina Escribano Maspons que serà a partir del dia 

15 de juliol de 2019. 

 
5.   Delegar en la Junta de Govern Local la facultat de modificar, quan així es sol·liciti, 

el règim de dedicació dels regidors i regidores dins els límits establerts en aquest 

acord. 

 
6.   Establir amb efectes del dia 9 de juliol de 2019, a favor dels diferents Grups Polítics 

Municipals una dotació econòmica per l'import següent: 

 
a. Component fix: 3.000,00 EUR íntegres per grup i mes 

b.   Component variable: 350,00 EUR íntegres per persona membre del grup i 

mes. 

 
7.   Determinar que cada grup polític haurà de portar una comptabilitat específica de la 

dotació anual assignada, registrant cadascuna de les operacions que realitzin i 

conservant les corresponents factures o documents equivalents que contindran els 

requisits exigits per la legislació vigent i estaran emeses a nom del grup. Aquesta 

comptabilitat s’haurà de posar a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho 

sol·liciti. 

 
En tot cas, aquesta dotació econòmica es trobarà subjecta a les limitacions següents: 

 
a. No podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol 

tipus ni, per tant, als propis regidors integrants del grup. 

 

b.   No podrà destinar-se a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos 

de caràcter patrimonial, això és, béns inventariables que formin part del 

patrimoni. 
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c.  La Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics autoritza als grups 

polítics de les Corporacions Locals a realitzar aportacions als partits polítics 

prèvia regulació per part de la Corporació. 

 

Els grups municipals nomes podran realitzar aportacions als partits polítics en el 

marc d’un conveni de col·laboració o acord anàleg, signat entre el grup 

municipal i el partit polític, que tingui una durada màxima del mandat corporatiu 

i relacioni els tipus dels serveis que el partir prestarà al grup polític. Aquests 

serveis han d’estar directament relacionats amb els fins específics del partit i 

vinculats al desenvolupament de l’activitat pròpia i de funcionament del grup 

municipal.  

 

S’aportarà, juntament amb la justificació de la subvenció, una certificació 

signada pel responsable econòmic del grup municipal on s’acreditin les 

quantitats destinades a tal efecte. 

 

d.  La justificació haurà de fer-se en tot cas, mitjançant la presentació d'un compte 

justificatiu format per les factures degudament conformades i altres documents 

acreditatius de les despeses, a presentar a requeriment del Ple de la Corporació 

o de la Intervenció Municipal 

 
Les Bases d’Execució del proper exercici regularan amb més concreció la naturalesa de 

les despeses a les que es podrà aplicar aquesta subvenció així com la seva comptabilització 

i el procediment de justificació posterior. 

 
8.   Determinar el personal eventual  que a continuació es relaciona i aprovar la seva 

retribució anual: 
 

 

Número Denominació Retribució anual 
1 Responsable del Gabinet d’Alcaldia 45.000 Euros 

1 Responsable de museu 45.000 Euros 

1 Responsable de mercats 45.000 Euros 

3 Responsable de programes 45.000 Euros 

1 Conductor/a 30.000 Euros 
 

Les funcions i condicions de treball es fan constar als fulls de descripció que hi ha a 

l’expedient administratiu, com annex I, i que forma part integrant d’aquest acord. 

 
9.   Modificar la  relació de  llocs de treball del  personal  eventual i  la  plantilla del 

personal de l’Ajuntament de Mollet del d’acord amb l’annex II i III que s’inclou a 

l’expedient i que forma part integrant d’aquest acord. 

 
10. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
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