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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Assumpte: Sobre l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i
indemnitzacions dels membres de la corporació

Jordi Colomí i Massanas
L'alcalde, - 20/06/2019

Una vegada constituïda la nova corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és
necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la corporació.
Vist el que disposen els articles 73.3 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre.

Per tot això exposat, proposo al Ple l’adopció del següent acord:

Pere Serrano i Martín
Secretari, - 20/06/2019

1. Establir que el Sr. Jordi Colomí i Massanas, alcalde de la corporació, exerceixi el seu
càrrec amb dedicació exclusiva, amb un mínim de 37,5 hores setmanals i una
retribució bruta mensual de 3.197 €.
2. Establir que el Sr. Marc Calvet i Martí, primer tinent d’alcalde de la corporació,
exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb un mínim de 20 hores setmanals i
una retribució bruta mensual de 1.829 €, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2019.
3. Establir que el Sr. Josep Martinoy i Casademont, segon tinent d’alcalde de la
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb un mínim de 20 hores
setmanals i una retribució bruta mensual de 1.829 €.
4. Establir que el Sr. Jordi Oliver Gonzalez, tercer tinent d’alcalde de la corporació,
exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb un mínim de 20 hores setmanals i
una retribució bruta mensual de 1.829 €.
5. La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes i
empreses d'elles dependents i, també, amb les indemnitzacions que s'estableixen en
el present acord respecte assistències a òrgans col·legiats, així com amb el
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desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
públiques.
6. Per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions
estarà sotmesa al règim establit en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
7. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de
la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre.
8. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni
dedicació parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de
què formin part:
1. Per assistència a les sessions del Ple: 366 €.
2. Per assistència a les sessions de la Comissió de regidories delegades: 366 €.
3. Per la concurrència a les sessions de les comissions informatives, la Comissió
Especial de Comptes, plens extraordinaris, i la Junta de Govern de l’Organisme
Autònom de Can Quintana-Museu de la Mediterrània no es percebrà cap assistència.
9. La quantia màxima mensual que poden percebre els membres de la corporació que
no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial en concepte d’assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què
formin part serà de 1.098 €.
10. A les quantitats establertes com a retribucions i assistències s’hi practicarà la
corresponent retenció de l’IRPF, i en els casos de dedicació exclusiva i parcial, a
més, s’aplicarà la cotització que pertoqui a la Seguretat Social.
11. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per
les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació
documental d’aquestes.

Pàgina 2 de 3

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Proposta
resolucio:

A134.1-1/2019
Secretaria
2019/48

12. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.
13. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació.
No obstant això, el Ple, amb el seu superior criteri, adoptarà l’acord que consideri més
convenient.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
L'alcalde,
Jordi Colomí i Massanas
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Secretari,
Pere Serrano i Martín

