Acord de Ple 1 de juliol de 2015:
“ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS (EXP. 000055/2015-ALCALDIA)
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015,
és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la
corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Establir que l’alcaldessa i els regidors delegats exerceixin els seus càrrecs amb dedicació
exclusiva, amb unes retribucions de 55.000 euros anuals per a l’alcaldessa i de 50.400 euros
anuals per als regidors delegats, amb efectes de 15 de juny de 2015.
2n. Establir que els portaveus dels grups polítics municipals exerceixin els seus càrrecs amb una
dedicació parcial del 50% i unes retribucions de 32.000 euros anuals, amb efectes de 15 de juny de
2015.
3r. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social i percebran les seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
4t. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació
parcial el següent règim d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de què formin part, amb efectes de 13 de juny de 2015:
-

Per assistència a les sessions del Ple: 1.363 euros, amb un màxim de 15.000 euros anuals.

Aquesta quantia serà percebuda mensualment a compte i al final de cada exercici es farà una
liquidació definitiva en funció de la concurrència efectiva a les sessions.
5è. A les quantitats establertes com a retribucions i assistències s’hi practicarà la corresponent
retenció de l’IRPF, i en els casos de dedicació exclusiva i parcial, a més, s’aplicarà la cotització que
pertoqui a la Seguretat Social.
6è. Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter mensual integrada
per un component fix, idèntic per a tots els grups, de 1.425 euros, i un altre de variable, de 475
euros per regidor, amb efectes de 13 de juny de 2015.
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7è. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i a Recursos Humans.
8è. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.”
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