Percentatge de dedicació

Retribució
bruts anuals)

Parcial

90 %

49.209,00 euros

Parcial

80 %

43.741,33 euros

Parcial

80 %

43.741,33 euros

Parcial

35 %

19.136,83 euros

Regidor/a oposició Parcial

16 %

8.748,26 euros

Càrrec

Règim de dedicació

Alcalde
Regidor/a
delegacions
President/a
Comissió
Informativa

(euros

amb
de

Portaveu oposició

2.
Establir que el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les
retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà del 16%. El percentatge
de dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal funcionari.

4.
Cas que concorri en un regidor o regidora, més d’un càrrec amb dret a la
retribució en concepte de dedicació parcial, únicament li serà abonada la quantitat que
correspongui a aquell que tingui major retribució.
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3.
El règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones compreses
en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la
Corporació el pagament de les quotes empresarials.
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1.
Establir que, amb efectes de 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest
Ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la Corporació, serà el que a
continuació es relaciona, amb les retribucions que també s’esmenten, les quals es
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, establint-se el següent règim
de dedicacions i retribucions per als regidors d’aquesta Corporació:
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El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 27 de juny de
2019, acordà el següent:
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6.
Cas que concorri en un regidor o regidora, més d’un càrrec amb dret a la
indemnització, únicament li serà abonada la quantitat que correspongui a aquell que
tingui major indemnització.
7.
Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, els límits màxims mensuals per
aquest règim d’indemnitzacions, que a continuació es detallen:
Càrrec
Regidor/a amb delegacions
President/a Comissió Informativa
Portaveu oposició
Regidor/a oposició

Import màxim mensual
3.645,11 euros
3.645,11 euros
1.594,74 euros
729,02 euros

8.
La retribució i les indemnitzacions que es reconeix en els apartats anteriors, és
independent del dret que es reconeix als membres corporatius, a la percepció de dietes
per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les
despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació
documental prèvia.
9.
Les retribucions i indemnitzacions, que es fixen en els acords anteriors,
s'adequaran, a partir de l’1 de gener de 2020, de forma automàtica i sense necessitat
d’acord exprés, en funció del percentatge que es determini aplicar en la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per als funcionaris i personal laboral.

Concepte

Import anual

Indemnització

Component fix

6.500,00 euros

541,66 euros
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10.
Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents grups municipals, una indemnització mensual per a
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quantitats següents:
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Import/sessió
500,00 euros
350,00 euros
250,00 euros
100,00 euros
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Concepte
Ple
Junta de Govern Local
Comissions Informatives
Junta de Portaveus

| https://dipta.cat/ebop/

5.
Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, el règim d’indemnitzacions a
favor dels membres de la Corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats
que es detalla tot seguit:

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal
ni a la constitució d’actius fixos de caràcter patrimonial.
Aquestes dotacions podran ser modificades anualment amb l’aprovació de les Bases
d’Execució de l’exercici que acompanyen al pressupost municipal.
11.
Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats, concedint-los un
termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, per tal que manifestin a
quin règim retributiu s’acullen. En cas de no fer cap declaració expressa, s’entendrà que
opten a percebre les retribucions en concepte de dedicació parcial.
12.
Incorporar i adequar les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019 a la
totalitat de les obligacions derivades d’aquest acord.
13.
Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la
corporació i al Portal de Transparència de la seu electrònica.

El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

09/07/2019 SECRETARI

Calafell, 9 de juliol de 2019
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208,33 euros/regidor/a

Pàg. 3-3

2.500,00 euros/regidor/a

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 23-07-2019 | CVE 2019-06532 |

Component variable

