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DECRET D’ALCALDESSA

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 72/2018/eSEC

 
Relació de fets

En data 29 de juny de 2015, el Ple de la Corporació local va establir la retribució anual per 
als membres de la Corporació local 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’Alcaldia 50.946,98 € (brut anual)
- President/es àrees 50.946,98 € (brut anual)
- Regidors/ores delegats/ades 50.946,98 € (brut anual)

Aquests imports han sofert actualment un increment d’un 1% d’acord amb la Llei de 
Pressupostos de l’Estat del 2017, essent així el sou d’un/a regidor/ora amb dedicació 
exclusiva de 51.456,45 €.

En el Ple ordinari de 4 d'abril de 2016 es va establir que les referides retribucions es 
reduirien en la proporció corresponent en el cas d’aquells membres electes que exercissin 
el seu càrrec en règim de dedicació parcial, segons es concreti mitjançant Decret d’Alcaldia, 
tenint en compte que en el present mandat hi haurà 2 regidors/ores delegats/ades en règim 
de dedicació exclusiva, 3 regidors/ores en règim de dedicació parcial del 80% i 3 
regidors/ores en règim de dedicació parcial del 50%.

Fonaments de dret

Article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això,  RESOLC:
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Primer. Fer efectiva al regidor amb dedicació del 50% d’aquesta Corporació, Sr. 
FRANCESC XAVIER SERRA ALBET, l’assignació anual bruta de 25.728,24 €, amb efectes 
del dia 29 de juny de 2018.

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, i no suposen cap increment pressupostari.

Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà al BOPB.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa accidental

Marcel·lí Pons Duat

Secretari General
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