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MOCIO DE L’ALCALDIA 
DOTACIONS ECONÒMIQUES A GRUPS MUNICIPALS I ASSISTÈNCIES A 

SESSIONS 
 

Vist el què estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local, el qual determina que el Ple de la Corporació, amb càrrec als 

pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics que es constitueixin, una dotació 

econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre 

de variable en funció del nombre de membres de cada grup, dins dels límits que 

s’estableixin en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, i sense que puguin ser 

destinats al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la 

Corporació o a l’adquisició de bens que puguin constituir actius de caràcter 

patrimonial. Així mateix es determina que els grups polítics hauran de portar una 

comptabilitat específica d’aquesta dotació econòmica que posaran a disposició del Ple 

de la Corporació sempre que aquest òrgan ho requereixi. 
 

Vist l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, i l’article 13.6 del ROFRJEL, els membres de la Corporació que no tinguin 

dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència 

efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, de la qual en formin 

part, en la quantia assenyalada pel Ple de la Corporació.  

Els Pressupostos Generals de l'Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que 
poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes 
retributius i assistències, exclosos els triennis als quals si escau tinguin dret aquells 
funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, atenent entre 
altres criteris a la naturalesa de la Corporació local i a la seva població segons la taula 
annexa a l'article 75 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
Així, segons la Disposició addicional trentena cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, al costat de l'increment 
addicional publicat en el Document de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i 
Despeses, aprovat el 13/07/2018 i publicat el 27 de juliol de 2018, el límit màxim total, 
es fixa en 41.467’07€ 
 

Vist l’expedient tramitat i l’informe de secretaria – intervenció d’existència de partida 

pressupostaria adequada i suficient. 
 

Aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,  
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Aprovar les següents dotacions econòmiques als grups municipals que 

integren la Corporació municipal, a percebre anualment:  
 

 Component Fix: per cada grup municipal: 45’00 € / mes 
 Component Variable: per cada membre: 37’00€ / mes 

 

SEGON.-   Establir, de conformitat amb l’establert a l’article 75.3 de la LRBRL i article 

13.6 del ROFRJEL, les següents assistències per la concurrència efectiva a les sessions 

dels òrgans col·legiats que es diran, a percebre per els/les Regidors/es que no tinguin 

dedicació exclusiva ni parcial, de la següent forma: 
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 Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern, 350’00€. 
En cap cas la suma anual per indemnització per assistència de cada 

regidor a aquest òrgan col·legiat podrà ser superior a 8.400€ - 

equivalent a dues Juntes de Govern ordinàries mensuals -. 
 

 Per assistència efectiva a les sessions del Ple de la Corporació:  
  Portaveus de grups municipals: 60’00€ 
  Resta de regidors: 40’00€ 
 

 Per assistència efectiva a les sessions de la Comissió Especial de 

Comptes i Comissions Informatives: 40’00€   
 Per assistència a la Mesa de Contractació Permanent: 40’00€. 

 
Establir que les assistències a les sessions dels òrgans mencionats, es quantificarà una 

per dia, amb independència del nombre de sessions o reunions que se celebrin d’aquell 

mateix òrgan 
 

TERCER.-  Procedir a la publicació del present acord, mitjançant anunci al BOP, i al 

taulell d’edictes de la Corporació (e-tauler) , d’acord a l’article 75.5 de la LRBRL, així 

com al portal de la transparència. 
 

Malgrat, el Ple decidirà en superior criteri. 
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