Ajuntament de
Mataró

MOCIÓ D’ALCALDIA
Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la
Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que
configuraran l’organització municipal en aquest mandat.
D’altra banda cal establir el règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació, que,
d’acord amb el que preveu l’art. 75 LBRL, tenen dret a percebre, a càrrec del Pressupost
municipal, les retribucions i indemnitzacions que els corresponguin.
L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la
relació de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, i
per tant amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al
seu grau de responsabilitat.
En aquest sentit, es mantenen les quanties referides a retribucions vigents des de l’1 de gener
de 2011, amb una simplificació del quadre retributiu. També es manté la quantia de les
assignacions per assistència vigents.
Per això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar una retribució anual per a l’Alcaldia de 57.500 euros bruts, repartides en
catorze pagues. Aquesta retribució ve referida al desenvolupament del càrrec en règim de
dedicació exclusiva.
Segon.- Les categories retributives de la resta de membres del Consistori serà la següent:
A.1

La retribució per a regidors delegats en règim de dedicació exclusiva serà del 80% de
l’establerta per l’Alcaldia.

A.2

La retribució per a regidors delegats en règim de dedicació parcial serà del 76% de
l’establerta per l’Alcaldia. Aquesta retribució es correspondrà amb una dedicació del 95%
de la jornada.

A.3

La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals en règim de dedicació exclusiva serà
del 66,41% de l’establerta per l’Alcaldia.

A.4

La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals en règim de dedicació parcial serà de
dos tipus:
a) Del 63,09% de l’establerta per l’Alcaldia. Aquesta retribució es correspondrà amb una
dedicació del 95% de la jornada.
b) Del 56,45% de l’establerta per a l’Alcaldia. Aquesta retribució es correspondrà amb
una dedicació del 85% de la jornada.

Els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial
tindran dret a 14 pagues anuals i a ser donats d’alta a la Seguretat Social.

Tercer.- A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de
modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol·licitud d’un grup municipal,
sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions
previstos a l’apartat segon del present acord.
Quart.- Fixar una assignació per assistència efectiva a sessions plenàries de 626,21 euros
per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió plenària, com la
dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió: participació en comissions informatives,
estudi dels assumptes, reunions de grup municipal, etc. Pel concepte d’assistència a sessions
plenàries els regidors no podran percebre una quantia superior a 7.514,54 euros anuals.
Cinquè.- Els conceptes retributius per dedicació exclusiva o parcial i per assistències seran
incrementats automàticament amb efectes de l’1 de juliol de cada any, d’acord amb les
variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels funcionaris pel
període anual corresponent. Els efectes econòmics de les retribucions i assistències aprovades
es meritaran des del dia 11 de juny de 2011.
Sisè.- El quadre de retribucions i assignacions resultants és el següent:
COGNOMS, NOM

G.M.

CÀRREC

MORA BOSCH, JOAN

CIU

Alcalde

FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM

CIU

Regidor delegat

DEDIC.EXCL.

RÈGIM
DEDIC.
100%

RETRIB.
ANUAL
57.500

DEDIC.EXCL

100%

46.000
43.700
43.700

CONCEPTE

MARTINEZ BRUGUERA, MARCEL

CIU

Regidor delegat

DEDIC.PARC.

95%

CALPE MARQUET, NÚRIA

CIU

Regidora delegada

DEDIC.PARC.

95%

RODRIGUEZ SANCHEZ, MONTSERRAT

CIU

Regidora delegada

DEDIC.PARC

95%

43.700

95%

43.700

GALBANY DURAN, PERE

CIU

Regidor delegat

DEDIC.PARC.

REY CASTILLA, MIQUEL

CIU

Regidor delegat

DEDIC.EXCL.

100%

46.000

100%

46.000

SOLER SOTO, CAROLINA

CIU

Regidora delegada

DEDIC.EXCL.

BARON ESPINAR, JOAN ANTONI

PSC

Regidor

ASSISTÈNC.

PRADOS MARTINEZ, CONSOL

PSC

Regidora

ASSISTÈNC.

ASSIST.
(màxims)

7.514,54
7.514,54
100%

LOPEZ FIGUEROA, MONTSERRAT

PSC

Portaveu

DEDIC.EXCL

MALTAS FREIXAS, CARME

PSC

Regidora

ASSISTÈNC.

38.185,75
7.514,54

MELERO COLLADO, FRANCESC

PSC

Regidor

ASSISTÈNC.

7.514,54

CILLER LOPEZ, JUAN ANTONIO

PSC

Regidor

ASSISTÈNC.

7.514,54

PERA ITXART, IVAN

PSC

Regidor

ASSISTÈNC.

7.514,54

FERNANDEZ BAEZ, CARLOS

PSC

Regidor

ASSISTÈNC.

LOPEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL

PPC

Portaveu

DEDIC.EXCL.

CALZADA OLMEDO, JOSE LUIS

PPC

Regidor

ASSISTENC.

7.514,54

FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARCO A.

PPC

Regidor

ASSISTÈNC.

7.514,54

AZPERICUETA SANCHEZ, BERTA

PPC

Regidora

ASSISTÈNC.

7.514,54

TORRES FERNANDEZ, FLORENTINA

PPC

Regidora

ASSISTÈNC.

LORA CISQUER, MONICA

PxC

Portaveu

DEDIC.EXCL.

PONCE LOPEZ, JUAN GABRIEL

PxC

Regidor

ASSISTÈNC.

FONTBONA GIL, CARLOS

PxC

Regidor

ASSISTÈNC.

MARTINEZ RUIZ, ESTEVE

ICV

Portaveu

DEDIC.PARC.

CALVO LOMERO, CONXITA

ICV

Regidora

ASSISTÈNC.

SAFONT-TRIA RAMON, XAVIER

CUP

Portaveu

TOTALS
TOTAL GENERAL

DEDIC.PARC.

7.514,54
100%

38.185,75

7.514,54
100%

38.185,75
7.514,54
7.514,54

85%

32.458,75
7.514,54

85%

32.458,75
549.774,75

654.978,31

105.203,56

Setè.- El Ple Municipal fa declaració formal de compatibilitat a les activitats remunerades dels
Regidors amb dedicació parcial que s’esmenten a continuació:
•
•
•
•
•
•

MARTINEZ BRUGUERA, MARCEL, compatibilitat amb activitat econòmica per compte
pròpia com a advocat amb despatx professional.
CALPE MARQUET, NURIA, compatibilitat amb activitat econòmica com a advocadessa
per compte pròpia amb despatx professional.
RODRIGUEZ SANCHEZ, MONTSERRAT, compatibilitat amb activitat a l’empresa
RODRIGUEZ SANCHEZ ADVOCATS ASSOCIATS, SLP.
GALBANY DURAN, PERE, compatibilitat amb activitat com a Agent Immobiliari a la
societat BiG Immobles, S.L.
MARTINEZ RUIZ, ESTEVE, compatibilitat amb activitat laboral a l’empresa Bankia.
SAFONT-TRIA I RAMON, XAVIER, compatibilitat amb activitat econòmica com a
autònom en règim agrari.

Vuitè.- Els grups municipals degudament constituïts en el Consistori tindran dret a percebre
per despeses de funcionament, en els termes previstos a l’art. 77.3 de la LBRL i altra legislació
concordant, una assignació anual de 36.850 euros, més una quantitat producte de multiplicar
un mòdul de 2.020 euros/any pel nombre dels seus components. Aquests imports es
modificaran automàticament cada any d’acord amb la variació registrada en l’IPC.
Els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per la candidatura per la qual es
van presentar a les eleccions locals queden com a regidors no adscrits a cap grup polític
municipal. Aquests regidors, de conformitat amb el que estableix l’article 50.7 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, no percebran cap assignació com a grup, sens
perjudici dels drets econòmics que els puguin correspondre com a regidors. Els efectes
econòmics de les assignacions aprovades es meritaran des del dia 11 de juny de 2011.
Novè.- Adquirir el compromís d’habilitar crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre les
despeses de referència.
L’Ajuntament Ple, no obstant resoldrà allò que consideri més escaient.
L’ALCALDE
Joan Mora i Bosch

Mataró, 14 de juliol de 2011

