Ajuntament de l’Escala
vila marinera

N’Agustí Garcia
ia i Andrés, Secretari de l'Ajuntament de L'Escala (Girona),

CERTIFICA:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia vint-i-cinc
vint
de juny de
dos mil quinze, va adoptar, entre d’altres l’acord següent:

7.- PROPOSTA RETRIBUCIONS ALTS CARRECS DE L’AJUNTAMENT DE
L’ESCALA
A tenor de les previsions a l’organització del govern municipal 2015-2019,
201
que se’n
deriven de les Resolucions de l’Alcaldia que es donen a conèixer en el present Ple al
moment de tractar el punt 5è de l’Ordre del Dia,
Dia, ha estat elevada al Ple la següent:
PROPOSTA SOBRE RETRIBUCIONS, ASSIGNACIONS I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES CORPORATIUS
Vist que les retribucions, assignacions i indemnitzacions que corresponen als
membres corporatius, per a l’exercici de les seves funcions, venen regulades a l’art.
75 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per RD 2/2003 de 28 d’abril,
articles 166 i següents, i al Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (art. 13).
Vist allò que disposa la Llei 27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local en relació a la Llei 22/2013, de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat que determina el límit anual màxim total que poden percebre els
membres de les Corporacions Locals.
De conformitat amb allò que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora
regulad
de les
bases de règim local.
Per majoria absoluta; 13 vots a favor i 4 abstencions:
S’ACORDA:
PRIMER.- Restar assabentada la Corporació de la resolució de l’Alcaldia de 16
1 de juny
de 2015 per la qual es disposa que exerciran llur càrrec en règim de dedicació plena i,
per tant, amb dret a retribució, els regidors següents:
L’Alcalde,
lcalde, senyor Víctor Puga i López, per exercir les funcions pròpies
pròpies de l’Alcaldia.
En tant que el Sr. Víctor Puga i López ja ha fet acceptació expressa del règim de
dedicació plena, percebrà
percebr les retribucions que es fixaran tot seguit i serà donat d’alta al
Règim General de la Seguretat Social.
La retribució que rebi
bi en concepte de la dedicació esmentada és incompatible amb
qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques
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i dels ens, organismes i empreses que en depenen, excepte aquells supòsits
contemplats per la llei tant per activitats públiques com privades, declarant-se la
compatibilitat en el seu cas amb l’activitat d’advocat, respectuosa de les limitacions i
condicions contemplades a la legislació.
SEGON.- Determinar les retribucions a percebre pels membres corporatius que tenen
dedicació plena, en els termes que es detallen:
Càrrec Dedicació
Retribució anual bruta
Retribució mensual neta
Alcalde Plena
41.900,00.-€
1.991,29.-€
La retribució de l’Alcaldia tindrà efectes des de la presa de possessió, 13 de juny de
2015, i es faran efectives en 14 pagues, dotze corresponents a les mensualitats de
l’any i les dues restants els mesos de juny i desembre. Es revisaran anualment d’acord
amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal
funcionari.
TERCER.- Els membres de l’Ajuntament de l’Escala que no tenen dedicació plena
tenen dret a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació (Ple, Junta de Govern, Junta de Portaveus).
El còmput econòmic fixat per assistències té caràcter mensual, amb independència de
reunir-se més d’una vegada algun dels òrgans col·legiats:
Assistència a Ple: 250,00 euros
Junta de Portaveus: 50,00 euros
Junta de Govern: 750,00 euros Tinents d’Alcalde/ 600,00 euros membres de govern/
450,00 euros assistents de govern.
Als efectes de guanyar operativitat en l’abonament de les assistències esmentades, es
farà un pagament mensual, amb caràcter de bestreta, derivat de dividir la quantitat que
es dirà en 12 pagues.
Tinents Alcalde
Regidor membres de l’equip de govern i
de Junta de Govern
Regidor membres de l’equip de govern
Regidors portaveus de l’oposició
Regidors de l’oposició

1.000,00 € bruts mensuals, màxim de
12.000,00 € bruts anuals
850,00 € bruts mensuals, màxim de
10.200,00 € bruts anuals
700,00 € bruts mensuals, màxim de
8.400,00 € bruts anuals
300,00 € bruts mensuals, màxim de
3.600,00 € bruts anuals
250,00 € bruts mensuals, màxim de
3.000,00 € bruts anuals

Les quantitats indicades tenen la consideració de màximes i seran abonades a raó de
dotze mensualitats. Cada pagament mensual tindrà el caràcter de bestreta i serà
objecte de regulació trimestral en funció de les sessions convocades i les assistències
efectivament realitzades.
QUART.- Tots els membres de la corporació percebran indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes
d’aplicació general en les administracions públiques i les normes que puguin quedar
fixades en les bases d’execució del pressupost.
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CINQUÈ.- Establir, de conformitat amb el que preveu l’article 73 de la Llei 7/1985, una
assignació econòmica mensual a favor de cada grup polític, segons el detall següent:
Component fix: 100 €/mes per cada grup polític.
Component variable: 70
0 €/mes per cada regidor.
Aquestes assignacions han d’aplicar-se
d’aplicar se per atendre despeses relacionades amb el
funcionament
nt del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de
personal ni a la constitució d’actius fixos
fixo de caràcter patrimonial.
En tant que tenen el caràcter de subvenció, s’haurà de justificar conforme allò que
estableix la normativa.
SISÈ.- Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la
finalitat de poder fer efectives
efectives les retribucions, assignacions i indemnitzacions
previstes en el present acord.
SETÈ.- Publicar el contingut íntegre del present acord al Butlletí Oficial de la Província
i al tauler d’anuncis de la Corporació.”
C

I perquè consti, lliuro el present certificat
ce
amb el vist-i-plau
plau del Sr. Alcalde President de la
Corporació, a data de signatura electrònica.
electrònica
Vist i Plau,
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