Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

5. Proposta d’Alcaldia de dedicacions, retribucions i indemnitzacions de
l’Alcadessa i regidor/es

Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al
Ple de la Corporació la següent proposta:
Tal i com preveu la legislació:
-

Llei 7/1985, de 2 d’ Abril, reguladora de les bases de règim local i les seves
modificacions (LRBRL.), arts. 75 i ss.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, arts 166.
Llei 53/1984, de 26 de desembre sobre incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions públiques.
ROFRJEL, arts. 13 i ss.

Els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici del seu
càrrec quan exerceixen aquest en règim de dedicació exclusiva o parcial
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 302/2019.
Vist l’informe de Secretaria núm. 308/2019
Es proposa al Ple de la Corporació,

1.- La dedicació exclusiva per a la Sr/a. Alcalde/ssa, un regidor/a a dedicació parcial
del 95%, 2 regidors/es a dedicació parcial del 75% i 4 regidors/es a dedicació parcial
de 60%.
Aquestes retribucions son:
Alcalde/ssa, dedicació 100%
1 regidor/a dedicació 95%
2 regidors /es dedicació 75%
4 regidors/es dedicació 60%

46.505,62€
37.650,74€
29.724,27€
23.779,42€

2.- Els càrrecs anteriors tindran dret a l’alta en la Seguretat Social, i assumint la
Corporació el pagament de la quota empresarial que correspongui.
3.- Pel que fa a la revisió salarial anual que s’aplicarà als membres de la Corporació
amb dedicació exclusiva, serà la mateixa que la que s’apliqui a la resta de personal de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

No obstant, el Ple resoldrà el que estimi mes adient.
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