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Administració Local

2015-07814
Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Ple de la corporació en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 06 de juliol de 2015 aprovà el règim de 
dedicació i retribució dels càrrecs electes:

1. Establir que, amb efectes de 7 de juliol de 2015, el següent règim de dedicacions i retribucions per als regidors 
d’aquesta Corporació:

Càrrec
Règim 

de dedicació
Percentatge 
de dedicació

Retribució 
(euros bruts anuals)

Alcalde Parcial 90% 47.000 euros
Tinent/a d’Alcalde Parcial 80% 42.000 euros
Regidor/a Parcial 80% 42.000 euros

2. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la 
Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Aquesta dedicació comporta 
la incompatibilitat de percepció d’altres retribucions en els termes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’incompatibilitats.

3. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, 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:

Concepte Import/sessió
Ple 500,00.-€
Junta de Govern Local 350,00.-€
Comissions Informatives 250,00.-€
Junta de Portaveus 100,00.-€

4. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, els límits màxims mensuals per aquest règim d’indemnitzacions, 
que a continuació es detallen:

Càrrec Import màxim mensual
Portaveu 1.516,00.-€
Regidor/a de govern 3.500,00.-€
Regidor/a de l’oposició    700,00.-€
President/a de comissions 1.516,00.-€

5. 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 justifi cació 
documental prèvia.

6. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, una assignació econòmica de caràcter anual a favor dels grups 
polítics municipals que constarà de:

Concepte Import
Component fi x 6.500,00 euros
Component variable 2.500,00 euros/regidor
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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 fi xes de caràcter patrimonial.
Aquestes dotacions podran ser modifi cades anualment amb l’aprovació de les Bases d’Execució de l’exercici que 
acompanyen al pressupost municipal.

7. Notifi car aquest acord als regidors i a les regidores interessats, concedint-los un termini de 5 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notifi cació, per tal que manifestin a quin règim retributiu s’acullen.

8. Incorporar i adequar el pressupost i les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2015 a la totalitat de les 
obligacions derivades d’aquest acord.

9. Publicar el present acord al Butlletí Ofi cial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica.

El secretari accidental, Carlos Badel Domingo.
Calafell, 21 de juliol de 2015.
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