
 
 
ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS I LES 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
ACORD 7è. PLE 22/06/2015 – BOPB 06/07/2015 
ACORD 4t. PLE 29/10/2015 – BOPB 19/11/2015 
ACORD 4t. PLE 25/02/2016 – BOPB 11/03/2016 
ACORD 4t. PLE 23/02/2017 – BOPB 24/03/2017 - DOGC 23/03/2017 
 
Primer.- Establir que podran exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva 
el/la titular de l’Alcaldia i els membres de la Corporació designats per als càrrecs que 
tot seguit es relacionen:  

 
- Regidoria-delegada de Presidència i Comunicació. 
- Regidoria-delegada de Territori, Mobilitat i Platges. 
 

Segon.- Establir que podran exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial al 
75% els membres de la Corporació designats per als càrrecs que tot seguit es 
relacionen:  
 

- Regidoria-delegada de Via Pública, Manteniment de vials, Promoció Econòmica 
i Foment de l’Ocupació. 

- Regidoria-delegada de Serveis Socials i Dependència. 
- Regidoria-delegada  d’Esports, Joventut i Gent Gran.  

 
Tercer.- Establir que podran exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial al 
60% els membres de la Corporació designats per als càrrecs que tot seguit es 
relacionen: 
 

- Regidoria-delegada de Cultura, Festes i Participació Ciutadana. 
- Regidoria-delegada de Comerç, Turisme, Hostaleria i Habitatge. 

 
Quart.- Establir que podran exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial al 
50% els membres de la Corporació designats per als càrrecs que tot seguit es 
relacionen: 
 

- Regidoria-delegada d’Educació, Pau i Solidaritat. 
 
Cinquè.- Establir que podran exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial al 
40% els membres de la Corporació designats per als càrrecs que tot seguit es 
relacionen: 
 

- Regidoria-delegada de Règim Interior i Sistemes de Qualitat. 
 
Sisè.- Establir que podran exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial al 20% 



 
 
els membres de la Corporació que no tinguin assignat un règim de dedicació superior 
(exclusiva o parcial al 75, 60, 50 o 40 %). 
 
Setè.- L’acord anterior produirà efectes retributius a partir del dia de l’acceptació, pels 
regidors i regidores, del règim retributiu corresponent. 
 
Vuitè.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, les retribucions que a continuació 
es relacionen, a satisfer en dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries al juny i 
desembre, i donar-los d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui. 
 

CÀRREC RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL/€ 

Alcaldia  63.099,73 

Regidories delegades amb dedicació exclusiva 54.086,84 

Regidories delegades amb dedicació parcial del 75 % 40.565,13 

Regidories delegades amb dedicació parcial del 60 % 32.452,10 

Regidories delegades amb dedicació parcial del 50 % 27.043,42 

Regidories delegades amb dedicació parcial del 40 % 21.634,74 

Regidors i regidores amb dedicació parcial del 20 % 10.817,37 

 
Novè.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest 
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no tinguin assignat ni hagin 
optat pel règim de dedicació exclusiva ni parcial, el règim següent d’indemnitzacions 
per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part: 

 
- Per assistència a cada sessió del Ple Municipal: 715,56 €, amb un màxim 

d’onze a l’any, o de cinc en el cas de la fi del mandat corporatiu. 
 
- Per assistència a cada sessió de les Comissions Informatives: 400,77€, amb 

un màxim de tres al trimestre i deu a l’any. En el supòsit que, com a 
conseqüència de la primera limitació (3/trimestre),  no es puguin percebre 
les dietes corresponents a alguna sessió, aquestes s’abonaran al darrer mes 
de cada any o del mandat corporatiu, sempre que no se sobrepassi el límit 
de deu sessions a l’any, o de cinc en el cas de la fi del mandat corporatiu.  

 
- Per assistència a cada sessió de la Junta de Govern, com a membre de ple 

dret: 177,84€, amb un màxim de dues al mes i vint-i-dues a l’any. 
 
Desè.- Assignar als Grups Polítics Municipals, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, 
una dotació econòmica que es desglossarà en les quantitats següents: 

 

 6.406,42 € anuals (en 12 mensualitats) per cada grup municipal. 
 



 
 

 3.223,55 € anuals (en 12 mensualitats) per cada regidor electe. 
 
Onzè.- Totes les quantitats a què fan referència els punts anteriors d'aquest mateix 
acord, s'entenen referides a l'any 2015, i seran objecte de revisió automàtica anyal 
d'acord amb l'Índex de Preus al Consum de l'exercici immediatament anterior. 
 
Dotzè.- Els regidors que actualment presten els seus serveis professionals en entitats o 
empreses i hagin estat designats per a un càrrec que comporti el règim de dedicació 
exclusiva, exerciran aquesta i percebran les retribucions acordades a partir del 
moment en què les entitats o empreses on actualment presten serveis els declarin en 
situació de serveis especials (personal funcionari) o en situació de suspensió del 
contracte de treball per excedència forçosa (personal laboral). 
 
 
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES ELECTES DE LA CORPORACIÓ I 
DEL PERSONAL EVENTUAL (CÀRRECS DE CONFIANÇA), I APORTACIONS ALS GRUPS 
MUNICIPALS, AMB EFECTES DE L’1 DE GENER DE 2016. 
ACORD. 3er.- PLE 21/12/2015 – BOPB 15/01/2016 
 
Primer.- Per a l’any 2016, les retribucions i les indemnitzacions dels càrrecs electes i 
del personal eventual d’aquest Ajuntament no experimentaran cap variació respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2015. 
 
Segon.- Per a l’any 2016, les dietes dels càrrecs electes per la concurrència o 
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, no 
experimentaran cap variació respecte a les vigents a  31 de desembre de 2015. 
 
Tercer.- Per a l’any 2016, les assignacions econòmiques als grups polítics municipals, 
no experimentaran cap variació respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposen els articles 75.5 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim local. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria, així com a la Secció 
de Personal d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes escaients. 
 
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES ELECTES DE LA CORPORACIÓ I 
DEL PERSONAL EVENTUAL (CÀRRECS DE CONFIANÇA), I APORTACIONS ALS GRUPS 
MUNICIPALS, AMB EFECTES DE L’1 DE GENER DE 2017. 
ACORD. 5è.- PLE 22/12/2016 – BOPB 13/02/2017 
 



 
 
Primer.-  Per a l’any 2017, les retribucions i les indemnitzacions dels càrrecs electes i 
del personal eventual d’aquest Ajuntament no experimentaran cap variació respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2016. 
 
Segon.- Per a l’any 2017, les assignacions als càrrecs electes per la concurrència o 
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, no 
experimentaran cap variació respecte a les vigents a  31 de desembre de 2016. 
 
Tercer.- Per a l’any 2017, les assignacions econòmiques als grups polítics municipals, 
no experimentaran cap variació respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposen els articles 75.5 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim local. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Intervenció i la Tresoreria, així com a la Secció 
de Personal d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes escaients. 
 
 
DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
DECRET DE L’ALCALDIA DE 23.06.2015 – BOPB 06/07/2015 
DECRET DE L’ALCALDIA DE 02/07/2015 – BOPB 10/08/2015 
DECRET DE L’ALCALDIA DE 05/11/2015 – BOPB 19/11/2015 
DECRET DE L’ALCALDIA DE 26/02/2016 – BOPB 11/03/2016 
DECRET DE L’ALCALDIA DE 29/07/2016 – BOPB 12/08/2016 
DECRET DE L’ALCALDIA DE 26/02/2017 – BOPB 24/03/2017- DOGC 23/03/2017 
DECRET DE L'ALCALDIA DE 12/06/2017 - BOPB 19/06/2017 
 
Assignar el règim de dedicació exclusiva als membres de la Corporació que tot seguit 
s’esmenten:  
 

- Senyora María Asunción Miranda Cuervas, Alcaldessa 
- Senyora Candela López Tagliafico, Regidora delegada de Presidència i 

Comunicació. 
- Senyor Xavier Amate Paz, Regidor delegat de Territori, Mobilitat i Platges. 

 
Ratificar el règim de dedicació exclusiva o parcial de la resta de regidors i regidores de 
l'Equip de Govern, vigent abans del dia 10/06/2017 i amb efectes d'aquesta mateixa 
data, de la manera següent: 
 
- Dedicació exclusiva:  
 

- Senyor Xavier Amate Paz, Regidor delegat de Territori, Mobilitat i Platges. 



 
 
- Dedicació parcial del 75 per cent:  
 

- Senyora Eva López Giménez, Regidora-delegada de Via Pública, Manteniment 
de vials, Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació. 

 
- Senyora Isabel Cabello Monje, Regidora-delegada de Serveis Social i 

Dependència. 
 
- Senyor Fernando Cerpa Fernández, regidor-delegat d’Esports, Joventut i Gent 

Gran. 
 
- Dedicació parcial del 60 per cent: 
 

- Senyor Jordi Maresma i Segarra, Regidor-delegat de Cultura, Festes i 
Participació Ciutadana. 

 
- Senyora Ana María Quesada del Águila, Regidora-delegada de Comerç, 

Turisme, Hostaleria i Habitatge. 
 

- Dedicació parcial del 50 per cent:  
 

- Senyora Nathalie Suzanne Langer, Regidora-delegada d’Educació, Pau i 
Solidaritat. 

 
Dedicació parcial del 40 per cent:  
 

- Senyora Lourdes Armengol i Aymerich, Regidora-delegada d’Interior i Sistemes 
de Qualitat. 

 


