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Ple  
Secretaria  
pl.Porxada 6, 2a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426603  Fax: 938795696  
alcaldia@ajuntament.granollers.cat 

Acord de Ple aprovat per unanimitat en data 09/07/2019

 
Identificació de l’expedient

Fixar el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistència a òrgans col·legiats, per 
als membres que no desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva 
o parcial.

Fets

Celebrades les Eleccions Locals en data 26 de maig de 2019, convocades mitjançant Reial 
decret 209/2019 d’1 d’abril, i constituït l’Ajuntament en sessió plenària extraordinària el dia 
15 de juny de 2019, resulta convenient procedir a l’establiment del règim de dedicació dels 
membres d'aquesta corporació i a la determinació del nou règim de retribucions.

Fonaments de dret

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local estableix 
el dret a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats dels quals formen part, així com, també, a ser indemnitzats per les 
despeses efectives realitzades en l’exercici del càrrec.

L'art. 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i en el punt 18 inclou un nou article 75 bis, apartat 3, a aquesta Llei 7/1985 establint 
que: "3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni 
dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el 
Pleno de la misma ".

Atès que hi ha suficient consignació pressupostaria a la partida:
J1210 91210 23000

Es proposa al Ple de l'Ajuntament

Primer. Assignar als membres de la corporació que no exerceixin les seves funcions amb 
dedicació exclusiva ni parcial un règim d’indemnització per la concurrència efectiva als 
òrgans col·legiats següents de l’Ajuntament:
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Per l’assistència a les comissions informatives de caràcter permanent que en formin part, 
150 euros per sessió.

Per l’assistència a les sessions plenàries municipals, 200 euros per sessió.

Segon. Fixar una quantia de 500 euros mensuals, per als portaveus dels grups municipals 
que no tinguin ni dedicació exclusiva ni parcial. Aquesta quantia és en concepte de l’especial 
dedicació que suposa la intervenció en representació del grup municipal.

Aquesta quantitat compensa  la coordinació de les funcions pròpies del grup municipal al 
que representen, tan en matèries representatives com organitzatives, per la preparació i 
seguiment de temes que es presentin davant del Ple, amb una estimació quan a dedicació 
de 10 hores setmanals.  

Tercer. Publicar aquest acord al butlletí oficial de la província, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
difondre el seu contingut, en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, d’acord amb els articles 
5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern de Catalunya.

 

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
Granollers, 12/07/2019

La Secretària General
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