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EXP.: 122/2011 

M O C I Ó  D E  L ’ A L C A L D I A  
 
 
Considerant que, de conformitat amb el que diuen els articles 75. 1, 2, 3 i 4 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 166 del D.L. 2/2003, de 
28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei, municipal i de règim local de 
Catalunya i 28 i següents del Reglament Orgànic Municipal, els membres de la 
Corporació tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el 
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
de la Corporació en la quantia i condicions que acordi el Ple de la mateixa i 
indemnitzacions per les despeses ocasionades en exercici del seu càrrec. 
 
Vist que d’acord amb el que diu l’article 73. 3 de la citada Llei 7/85, de 2 
d’abril, el Ple de la Corporació podrà assignar als grups polítics una dotació 
econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre de 
variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dins dels límits 
que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general per les Lleis de 
Pressupostos de l’Estat i sense que puguin destinar-se al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Vist l’organigrama polític aprovat i ateses les altres disposicions de caràcter 
general aplicables, ES PROPOSA: 
 
 
PRIMER:  Fixar la relació de càrrecs d’aquesta Corporació en règim de 
dedicació exclusiva i les seves retribucions d’acord amb el següent detall: 
 
- Alcalde, amb el 101% de les retribucions fixades per a un funcionari de la 

Corporació del Grup A, Nivell 30 amb especial dedicació (titular de la 
secretaria general). 

- Regidors delegats o responsables d’organismes municipals, amb les 
retribucions fixades per a un funcionari de la Corporació del Grup A, Nivell 
30 amb especial dedicació (titular de la secretaria general).  

 
 
SEGON: Fixar la relació de càrrecs d’aquesta Corporació en règim de dedicació 
parcial i les seves retribucions d’acord amb el següent detall: 
 
- Regidors delegats o responsables d’organismes municipals amb el 90% de 

les retribucions fixades per a un funcionari de la Corporació del Grup A, 
Nivell 30 amb especial dedicació (titular de la secretaria general). 

 
- Regidors delegats o responsables d’organismes municipals amb el 80% de 

les retribucions fixades per a un funcionari de la Corporació del Grup A, 
Nivell 30 amb especial dedicació (titular de la secretaria general). 



 

 
- Regidors delegats o responsables d’organismes municipals amb el 70% de 

les retribucions fixades per a un funcionari de la Corporació del Grup A, 
Nivell 30 amb especial dedicació (titular de la secretaria general). 

 
- Regidors delegats o responsables d’organismes municipals amb el 60% de 

les retribucions fixades per a un funcionari de la Corporació del Grup A, 
Nivell 30 amb especial dedicació (titular de la secretaria general). 

 
- Regidors delegats o responsables d’organismes municipals amb el 50% de 

les retribucions fixades per a un funcionari de la Corporació del Grup A, 
Nivell 30 amb especial dedicació (titular de la secretaria general). 

 
Ateses les greus circumstàncies econòmiques i financeres que afecten a l’Estat 
Espanyol i, evidentment, als Ajuntaments, transitòriament, a les retribucions 
previstes en l’acord PRIMER anterior i en aquest acord SEGON, se’ls aplicarà 
una reducció del 15% pel que fa a les assignades a l’Alcalde-President, del 
10% pel que fa a les establertes pels regidors amb dedicació exclusiva i del 
8% pel que fa a les dels regidors amb dedicació parcial.  
 
 
TERCER:  Fixar una dotació econòmica als Grups Polítics municipals xifrada en: 
 
- Component fix: 10.500 � anuals per Grup. 
- Component variable: 4.800 � anuals per cada regidor del Grup. 
 
 
QUART:  Fixar les següents assistències als regidors de la Corporació per 
concurrència a les sessions del òrgans col·legiats: 
 
− 205 � per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 � anuals. 
   
− 600 � per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 � anuals. 
 
− L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 � per 

assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 � anuals. 
 
− Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 � per assistència a 

cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 � anuals. 
 
− Els regidors percebran 150 � per assistència a cada Comissió Informativa i  

Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 � anuals. 
 
− Els regidors percebran 445 � per assistència a cada Comissió de Delegats, 

amb un màxim de 16.020 � anuals. 
 
La quantitat a percebre mensualment per assistències no podrà superar la 
1/12 part del total anual, excepte el mes de desembre o el mes de cessament 



 

o variació de la responsabilitat de Govern del regidor, si s’escau, en que es 
regularitzarà tenint en compte el límit anual.  
 
Els membres de la Corporació afectats pel que diu l’article 75.1 i 2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, no percebran cap tipus d’assistència. 
 
Els Grups hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació que els 
corresponguin, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que 
aquest ho demani. 
 
 
Reus, 17 de juny de 2011 
 

  
 

ALCALDE 
 
    Aprovat pel Ple de la Corporació  
Acompliu-ho    en reunió de data 20 de juny de  2011 
 

 
CARLES PELLICER PUNYED             JAUME RENYER ALIMBAU 
ALCALDE     SECRETARI GENERAL 
 


