
 

 

DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ DE L'ALCALDESSA. (Exp. 299/2019-eRH) 
 

 
DECRET DE L'ALCALDESSA de 21 de juny de 2019 
 
Relació de fets 
 
En data 29 de juny de 2015, el Ple de la Corporació local va establir la retribució anual 
per als seus membres que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, 
amb efectes de la data del seu nomenament, d’acord amb el següent: 
 
- Alcaldessa 57.598,94 € (brut anual) 
- Tinent/a d’Alcalde 50.946,98 € (brut anual) 
- President/es àrees 50.946,98 € (brut anual) 
- Regidors/ores delgats/des 50.946,98 € (brut anual) 
 
Aquests imports han sofert un increment d’un 1% d’acord amb la Llei de Pressupostos 
de l’Estat del 2017, un increment d’un 1,75% d’acord amb la Llei de Pressupostos de 
l’Estat del 2018 i un increment d’un 2,25% d’acord amb la Llei de Pressupostos de 
l’Estat del 2019, essent així actualment el sou de l’alcalde/essa amb dedicació 
exclusiva de 60.524,83 €. 
 
En la mateixa sessió de Ple, també es va establir, i modificar posteriorment, que les 
referides retribucions es reduiran en proporció corresponent en el cas d’aquells 
membres electes que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, segons 
serà concretat mitjançant Decret d’Alcaldia, tenint en compte que en el present 
mandat hi haurà dos regidors/ores delegats/ades en règim de dedicació exclusiva, 
quatre regidors/ores en règim de dedicació parcial del 80% i un/a regidor/a en règim 
de dedicació parcial del 50%, i d’acord amb el màxim previst en el pressupost. 
 
En data 15 de juny de 2019 es va celebrar el ple de constitució de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 75 de la Llei 11/1999, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
"PRIMER. Declarar que l’alcaldessa d’aquesta Corporació, Sra. OLGA ARNAU 
SANABRA, es troba en situació de dedicació exclusiva, i fer-li efectiva l’assignació 
anual bruta de 60.524,83 €, amb efectes del dia 15 de juny de 2019. 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any natural, en 
funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, o el que resulti 
de les normes legals d’aplicació. 
 



 

 

SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec al 
Capítol I del vigent pressupost municipal, no suposant cap increment pressupostari. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà al 
BOPB.” 
 
  


