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PROPOSTA D'ALCALDIA 

Modificació acord Ple de data 23.6.11 d'assignacions económiques als membres electes i 
grups polítics de la corporació municipal  

D'acord amb el que preveu l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Régim Local, correspon al ple de l'Ajuntament fixar les retribucions dels cárrecs 
electes en régim de dedicació exclusiva i parcial i el régim de dedicació dels mateixos, 
indemnitzacions i assisténcies així com les dels grups polítics sent aquesta atribució una 
manifestació de la potestat d'autoorganització municipal reconeguda en l'article 4.1.a) de la 
LRBRL. 

En aquest marc l'Ajuntament Ple, en sessió de data 23.6.11, va establir les retribucions dels 
cárrecs (alcaldessa, regidors de l'equip de govern amb dedicació exclussiva o parcial, régirn 
d'assisténcies, regidors de l'oposició amb dedicació parcial i assignacions a grups polítics), 
tenint en compte els sistema per a la determinació de les retribucions dels cárrecs electes 
locals elaborat per l'Associacionisme municipalista, en fundó de la població dels municipis, 
que té com a referéncia el salari mínim interprofessional i el régim retributiu dels diferents 
cárrecs del Govern de la Generalitat de Catalunya. Les retribucions establertes van 
representar en aquell moment una reducció d'un 5% de les que es venien percebent en el 
mandat anterior. 

Ha passat un any i mig des d'aquella data i moltes són les dificultats económiques i 
pressupostáries que l'Ajuntament ve patint que han fet necessari prendre mesures 
doloroses a l'equip de govern que s'han tradtiit en acomiadaments, eliminació de 
determinats serveis, pérdua de poder adquisitiu al conjunt dels treballadors municipals i 
retards en el pagament a proverdors, esfoms que han de tenir necessáriament la seva 
correspondéncia amb l'exigéncia als membres electes de la corporació municipal d'una 
reducció significativa de les seves retribucions per tal sumar esforws amb el conjunt de la 
societat i amb els empleats públics en la recerca d'una sortida a la crisi que necessita, entre 
altres mesures, d'una racionalització i sostenibilitat de la despesa. 

Cal indicar, també, que tots els regidors del Plenari de Cambrils van renunciar a les pagues 
extres de Nadal dels anys 20111 2012. 

En aquesta línea l'esborrany L'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local preveu que a partir de la propera Llei de Pressupostos (2014) , els 
pressupostos generals de l'Estat de cada any fixaran els barems de la retribució d'alcaldes i 
regidors en funció de les característiques del municipi i fixará un límit máxim que la 
retribució de la corporació municipal podrá representar respecte el total de despeses del 
pressu post municipal. 

És criteri d'aquesta alcaldia peró que és necessari que, ja des d'aquest moment i sens 
perjudici del qué concreti la Llei més endavant, atesa la greu situació económica que ve 
patint el municipi, modificar l'acord del Ple de data 23.6.11 a qué s'ha fet referéncia reduint 
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totes les assignacions económiques dels membres electes i grups polítics de la corporació 
municipal un 10% . 

Així doncs, vist el que disposa específicament l'art. 75.5 LRBRL conforme les entitats locals 
han de consignar en els seus pressupostos -en elaboració el de 2013 i en prórroga legal el 
de 2012- les retribucions, indemnitzacions i assisténcies, així com també les assignacions als 
Grups Polítics Municipals constituTts, conforme a l'art. 73.3 parágraf segon de la mateixa 
LRBRL, conforme també a l'art. 83 del Reglament Orgánic Municipal publicat al BOPT 59 DE 
10/03/2008, 

PROPOSO 

Establir la regulació de les dedicacions exclussives o parcials així com les compensacions 
económiques per assisténcia efectiva a les sessions dels órgans collegiats de la corporació 
de la forma següent: 

Els membres de la corporació que exerceixin els seus cárrecs amb dedicació exclussiva o 
parcial i en régim d'assisténcies per fer funcions de presidéncia, vicepresidéncia o ostentar 
delegacions en el seu cas, tinences d'alcaldia o exercir responsabilitats que així ho 
requereixin, així com per assisténcia a comissions o funcions de portaveus, percebran 
retribucions en funció dels temps que hi dediquin d'acord a les assignacions següents: 

a)Alcaldessa-Presidenta: dedicació exclussiva, amb una dedicació mínima de 145 hores 
mensuals, una retribució anual íntegra o bruta amb límit máxim de 51.300€ 

b)Regidors/res de l'equip de govern que tinguin dedicació exclussiva amb una dedicació 
mínima de 145 hores mensuals, una retribució anual íntegra o bruta amb límit máxim de 
41.400€. 

c)Regidors/res de l'equip de govern que tinguin dedicació parcial, amb una dedicació 
mínima de 110 hores mensuals, una retribució anual íntegra o bruta amb límit anual de 
31.500 euros. 

d)Regidors de l'equip de govern que optin pel régim d'assisténcies a les sessions de les que 
formin part de Plens, Juntes de Govern, Juntes de Govern deliberatives, Comissions 
Informatives i de Portaveus rebran una retribució, amb un límit máxim anual de 23.850 
euros íntegres o bruts, d'acord amb els següents imports: 

a. Assisténcia a Ple 
b. Assisténcia a Junta de Govern 
c. Assisténcia a Junta Govern deliberativa 
d. Assisténcia a Comissió Informativa 
e. Junta de Portaveus 

126 euros 
144 euros 
144 euros 
36 euros 

126 euros 

e)Regidors que no formen part de l'equip de govern les mateixes retribucions de dedicació 
parcial, amb un límit máxim íntegre o brut anual de 11.970 euros, amb una dedicació 
mínima de 42 hores mensuals. 

f)Regidors que no formen part de l'equip de govern les mateixes retribucions per 
assisténcies, amb un límit máxim íntegre o brut anual de 11.970 euros. 
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g)Assignacions a grups polítics en base al que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/85. Cada grup 
arnb representació a l'Ajuntament rebrá una assignació fixa de 180 euros rnensuals, més 90 
euros rnensuals per regidor que hi pertanyi. D'acord amb la composició actual dels diferents 
grups polítics municipals seran les següents: 

CiU 	 720 euros 
PSC 	 720 euros 
PP 	 540 euros 
NMC 	450 euros 
LA PLIC 	360 euros 

L'acord de Ple será objecte de publicació íntegra al BOP i Tauler Municipal. 

Carnbrils, 24 de gener de 2013 
L'Alcaldessa, 
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