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ACORD D’/DE APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I D'INDEMNITZACIONS DELS 
CONSELLERS COMARCALS 
 
 
Antecedents 
 
Una vegada constituït, el dia 11 de juliol de 2019, el nou Consell Comarcal resultant de les 
eleccions municipals del passat 26 de maig, cal procedir a l’establiment del règim de dedicació 
dels membres polítics de la corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions  
 
La normativa sobre règim local, al referir-se a l'estatut dels membres de les corporacions locals, 
estableix el dret dels electes locals a la percepció de retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs 
quan es desenvolupin en dedicació exclusiva o parcial, i per la resta de membres, a la percepció 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació 
de la que formen part i en la quantia acordada pel Ple.   
 
També es preveu que poden percebre indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en 
l'exercici del seu càrrec, segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i 
les que en desenvolupament de les mateixes aprovi el ple corporatiu, 
 
Els membres amb dedicació exclusiva i parcial seran donats d’alta en el Règim general de la 
Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials que 
correspongui. 
 
Tanmateix la percepció d’aquestes retribucions està limitada per la pròpia la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL), que regula en el seu article 
75 que aquestes retribucions no podran superar en cap cas i per tots els conceptes retributius els 
límits que es fixin, si s'escau, en les lleis de pressupostos generals de l'Estat.  A més, s’exigeix que 
els acords plenaris de determinació dels càrrecs que comportin aquesta dedicació parcial i de les 
retribucions dels mateixos, s'haurà de contenir el règim de la dedicació mínima necessària per a la 
percepció d'aquestes retribucions. Per a l’any 2019, la llei de pressupostos Generals de l’Estat el 
fixa en 58.372,36€ per a aquelles corporacions amb una població entre 20.001 i 50.000 habitats, 
 
Aquests acords s'han de publicar íntegrament en el "Butlletí Oficial" de la Província i fixar-se en el 
tauler d'anuncis de la corporació els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb 
dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i assistències, 
així com els acords del president de la Corporació determinant els membres de la mateixa que 
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
La interventora ha manifestat que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les 
assistències als òrgans col·legiats a càrrec de l’ aplicació pressupostària 2019.10.912.23300 
“Assistències consellers comarcals”. També fa constar que s’haurà de fer una modificació de crèdit 
per tal de crear un crèdit extraordinari que contempli la dedicació parcial del titular de la 
presidència i la quota patronal tal com consta en l’informe de necessitats de la gerència. Aquest 
crèdit no serà disponible fins a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local modificat per la 
Llei 11/1999, de 21 d’abril. 
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Article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Article 147 del Reglament orgànic comarcal. 
 
Per tot l’anterior, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 17 de juliol de 2019, ha 
aprovat per unanimitat dels assistents, els següents 
 
Acords 
 
 
1. Establir que el càrrec de titular de la Presidència es desenvolupi en règim de dedicació parcial, 
amb la dedicació mínima en horari setmanal que es detalla, amb les retribucions anuals 
assignades que percebran distribuïdes en dotze pagues des de la data que s’indica: 
 

Càrrec 
 

Retribució 
anual 

% 
Dedicació 

Dedicació horària 
setmanal 

 
Data efectes 

President 34.947€  60 % 22,5h. 01/08/2019 

 
Aquest règim de dedicació parcial comportarà l’alta corresponent a règim general de la 
seguretat social i seran automàticament objecte d’increment en funció d’allò que s’estableixi 
per a les retribucions del personal de l’administració local en la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat. 

 
Mentre el President no percebi retribució per la seva dedicació, tindrà dret a percebre les 
assistències a les sessions dels òrgans  de Govern a les quals assisteixi i en formi part. 

 
 
2. Fixar les quantitats a percebre, per la resta de membres del Consell que no tenen dedicació 
parcial, en concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats del Consell Comarcal dels quals 
en foment part d’acord amb el quadre següent  

 

Ple 300 € 

Junta de Portaveus 150 € 

Comissió Informativa del Ple 100 € 

Consell d'Alcaldes 60 € 

Consell de Presidència 275 € 

Comissió de Coordinació de Govern 150 € 

 
Les indemnitzacions per assistències es troben subjectes a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. Aquestes quantitats podran ser revisades  per acord específic quan s’aprovi 
el pressupost de la corporació.   

 
3. Determinar que  respecte les indemnitzacions per despeses efectives en què hagin incorregut 
els consellers en l’exercici del seu càrrec s’aplicaran les següents previsions 

 
- Despeses en concepte de desplaçaments: 0,27 € per quilòmetre. 
- Resta de despeses en concepte d’allotjaments fora del lloc de residència així com les 
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despeses de manutenció, pàrquing i autopistes es pagaran prèvia presentació de la 
corresponent factura o tiquet corresponent. 

 
No es reconeixerà cap indemnització per desplaçament per assistència als òrgans col·legiats. 
  

4. Declarar la compatibilitat del President amb el càrrec d’alcalde que ostenta amb dedicació 
parcial a l’Ajuntament de la Vall de Bianya. 
 
5. Facultar el president per signar tota la documentació necessària per tal de dur a terme els 
presents acords. 

 
Comunicació 
 
1. Notificar aquests acords als consellers/eres comarcals i a la Gestoria Castells.  
 
Publicitat 
 
1. Publicar aquests acords mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler electrònic d’edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa i al portal de Transparència del 
Consell.  
 
 
 
 
Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica. 
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