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DEL PENEDES

ALCALDIA

DECRET. Vilafranca del Penedès, 1 de juliol de 2015

Atès que el Ple municipal va aprovar, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2015,
el règim de les retribucions i assistències que han de tenir reconegudes els membres
electius de la corporació.

Atès que correspon a l'alcalde, en el marc de l'acord plenari adoptat, determinar els
càrrecs que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Per això,

DISPOSO:

1. L'alcalde no percebrà retribució de l'Ajuntament, mentre el titular del càrrec tingui
dret a retribució en tant que diputat.

2. Exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, i en tant que membres
de la Junta de Govern i tinents d'alcalde, Aureli Ruiz i Milà, Josep Maria Martí i Ràfols
i Joan Manel Montfort i Guasch, amb efectes de 16 de juny de 2015. La seva
retribució mensual íntegra o bruta serà de 3.500 euros (14 pagues a l'any), i tots tres
constaran d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

3. Exercirà el seu càrrec de membre de la Junta de Govern i de tinent d'alcalde, en
règim de dedicació parcial del 50% de la jornada, Francisco Romero i Gamarra, amb
efectes de 16 de juny de 2015. La seva retribució mensual íntegra o bruta serà de
1.750 euros (14 pagues a l'any), i constarà d'alta en el règim general de la Seguretat
Social.

4. Exerciran els seus càrrecs de regidors i regidores amb Delegacions de l'alcaldia
sense ser membres de la Junta de Govern Local, i en règim de dedicació parcial del
50% de la jornada i efectes de 16 de juny de 2015, Xell Montserrat i Mestres, Maria
Dolors Rius i Marrugat, Anna Doblas i Ruiz, Montse Arroyo i Ferrando i Miquel
Medialdea i Gujo. La seva retribució mensual íntegra o bruta serà de 1.500 euros (14
pagues a l'any), i constaran d'alta en el règim general de la Seguretat Social. Raimon
Gusi i Amigó exercirà el càrrec amb una dedicació del 60% de la jornada, i un salari
mensual de 1.800 euros (14 pagues a l'any).

5. Les retribucions amb alta a la Seguretat Social previstes en els apartats anteriors
són incompatibles amb la percepció d'assistències a òrgans col.legiats que preveuen
els apartats següents.

6. La resta dels regidors i regidores, i l'alcalde en tant que no rebi retribució
municipal, percebran assistències per la concurrència real i efectiva a les sessions del
Ple (500 euros per sessió), Comissions Informatives (200 euros per cada Comissió),
Junta de Govern Local (250 euros per cada sessió) i Junta de Portaveus (350 euros
per sessió).
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Tanmateix, encara que per nombre real d'assistències corresponguessin quantitats
superiors, s'estableix un ingrés màxim anual i individual per assistències de 23.000
euros per als membres de la Junta de Govern i tinents d'alcalde, d'11.000 euros per a
l'alcalde i els portaveus de grups municipals i de 5.500 euros per a la resta de
regidors i regidores. Es pagaran a compte mensualment (12 pagaments anuals)
1.916,67 euros al tinent d'alcalde Ramon Zaballa i Serra, 916,67 euros a l'alcalde
Pere Reguli i Riba i als portaveus de grups municipals Marcel Martínez i Mañé, Mònica
Hill i Giménez, Ramon Arnabat i Mata i Josep Ramon i Sogas, i 458,33 euros als
regidors i regidores Laia Santís i Martí, Maria Ferrerons i Sànchez, Pere Sàbat i
L1uverol,Josep Àlvarez i Picos i Toni Peñafiel i HervéÍs.

Un cop l'any es comprovaran les assistències efectives a les diferents sessions
d'òrgans, aplicant les quantitats en cada cas establertes. Si l'import individual
resultant és igualo superior al percebut a compte aquest serà definitiu i no s'abonarà
cap quantitat complementària; si l'import és inferior, caldrà retornar la quantitat
percebuda en excés.

Aquestes assistències no comporten alta a la Seguretat Social, i resten subjectes a la
retenció establerta en matèria d'IRPF.

7. Les subvencions mens als a favor dels grups municipals seran de 1.500 euros
fixos, més 10 euros p ca regidor del grup. Per tant, les quantitats són: Grup de
CiU 1.580 euros; gru Soci lista 1.540 euros; grups de la CUP i d'ERC, 1.530 euros;
grup de VeC, 1.520 uros, i grup del PP1.510 euros.

Pe Davant meu,
El secretari,

=Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDts

http://www.vilafranca.cat

	00000001
	00000002

