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Ajuntament de Mataró 

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DEL CONSISTORI I DELS CÀRRECS DE 

CONFIANÇA 

 

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se 

constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, i d’acord amb el que preveu l'art. 75 

LBRL, el Ple de la Corporació va aprovar en la sessió extraordinària de data 28 de juny 

de 2007 el règim de les retribucions i indemnitzacions que corresponen al membres de 

la mateixa, a càrrec del Pressupost municipal.  

La retribució anual per a l'Alcalde és de 60.442,44 euros bruts repartits en 14 pagues.  

Les categories retributives de la resta de membres del Consistori és la següent : 

► La retribució del 1r. Tinent d'Alcalde és del 80% de l'establerta per l'Alcalde. 

► La retribució dels altres Tinents d'Alcalde en règim de dedicació exclusiva és 

del 75% de l'establerta per l'Alcalde. 

► La retribució dels altres Tinents d'Alcalde en règim de dedicació parcial és del 

64,27% de l'establerta per l'Alcalde.  

► La retribució dels Consellers Delegats amb dedicació exclusiva és del 65% de 

l'establerta per l'Alcalde. 

► La retribució dels Consellers Delegats i Portaveus dels Grups Municipals -o 

Regidor/Regidora en qui delegui- amb dedicació parcial és del 55,714% de 

l'establerta per l'Alcalde. 

► La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals -o Regidor/Regidora en qui 

delegui-  amb dedicació exclusiva és del 65% de l'establerta per l'Alcalde. 

Els Regidors que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial tenen 

dret a 14 pagues anuals i a ser donats d'alta a la Seguretat Social. 

Advertir també que la quantia de 60.442,44 euros de retribució de l'alcaldia, a partir 

de la qual es referencien les altres retribucions correspon al període 1 de juliol de 

2007 - 1 de juliol de 2008; a partir d'aquesta data aquella quantia es revisa 
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automàticament amb efectes 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  (acord plenari de 28 de juny de 2007, relatiu a règim de 

retribucions i dedicació dels regidors, apartat tercer).  

Actualment les RETRIBUCIONS FIXADES PER ACORD DE PLE, PER ALS MEMBRES DEL 

CONSISTORI, I ACTUALITZADES A 2010 són les següents: 

 

Categoria Alt Tot any SB+CD+CE 
Alcalde  62.255,55 
1r. Tinent d'alcalde  49.804,44 
Tinent d'alcalde  46.691,68 
Tinent d'alcalde amb dedicació parcial  40.011,72 
Portaveu grup municipal  40.466,02 
Conseller Delegat amb dedicació exclusiva  40.466,02 
Conseller Delegat dedicació parcial  34.685,00 
Portaveu Grup Municipal amb dedicació parcial   34.685,00 
Assistència a Ple (s'aplica només a aquells que no tingui 
remuneració per cap altre concepte) 7.910,04 

 

Pel que fa als càrrecs de confiança, les RETRIBUCIONS FIXADES PER ACORD DE PLE, 

I ACTUALITZADES A 2010 són les es detallen a continuació: 

 
 

Categoria Alt Tot any SB+CD+CE 
CAP DE L’ ÀREA D’INNOVACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 80.007,20 

CAP DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 80.007,20 
CAP DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 80.007,20 

CAP DE L’ÀREA DE VIA PÚBLICA      75.172,16 

CAP DE L’ÀREA  DE SERVEIS TERRITORIALS 74.562,88 

CAP DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA      74.096,54 
 
 
 

 

 


