RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES
Les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts,
depenen del tipus de dedicació, que segons la llei pot ser exclusiva, parcial o
bé per assistències.
El Ple de la Corporació Municipal, va aprovar a la sessió ordinària del 27 de
juny de 2019 les assignacions per indemnitzacions i assistències dels càrrecs
electes i grups municipals i les retribucions per dedicacions parcials.

ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIES
Assignacions per assistències efectives a les sessions de Ple, Junta de govern i
Comissió Especial de Comptes.
TIPUS DEN FUNCIÓ DE LA
RESPONSABILITAT

TIPUS D' ÒRGAN COL.LEGIAT

CÀRREC

PLE

JUNTA DE
GOVERN

C.ESPECIAL DE
COMPTES

ALCALDE O
REGIDORS

200 €

320 €

50 €

MÀXIM MESUALS EN FUNCIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CÀRREC

IMPORT MÀXIM MENSUAL

ALCALDE

1454 €

1er TINENT D'ALCALDE

855 €

2on TINENT D'ALCALDE

584 €

3er TINENT D'ALCALDE

584 €

REGIDOR

504 €

Dels imports rebuts en concepte d’assistències es procedirà a retenir, en
concepte d’IRPF, els imports que se’n derivin.
En cas de dedicació parcial o exclusiva és incompatible amb el cobrament
d’indemnitzacions per assistències.

RETRIBUCIONS PER DEDICACIONS PARCIALS
Retribucions per dedicacions parcials de determinats regidors/es.
La normativa sobre règim local, al referir-se a l’estatut dels membres de les
Corporacions Locals, estableix el dret dels electes locals a la percepció de
retribucions per l’exercici de llurs càrrecs que, en el cas del municipi de Sant Joan
les Fonts per tenir una població de 3.006 habitants li corresponen, com a màxim,
tres regidors en règim de dedicació exclusiva, segon el disposat a l’art 75 ter 1 d)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local en que s’afegeix l’article
75bis i 75ter.
S’estableix en conseqüència que exerciran amb dedicació parcial els següents
càrrecs d’aquesta Corporació Local, segons detall:
Càrrec: Alcaldessa / Sra. Maria Vidal i Jodar
Dedicació parcial en %: 95%
Import retribució mensual bruta: 2.229 €
(14 mensualitats/any: Import anual 31.206 €)
Càrrec: 1er tinent d’Alcaldia / Sra. Anna Serra i Anglada i responsable de
l’àrea de Promoció Municipal, Benestar Social i Atenció Ciutadana, Ensenyament
i Atenció a la Infància, Participació Ciutadana, segons sengles resolucions
d’alcaldia de dates 17 de juny de 2019 i 19 de juny de 2019.
Dedicació parcial en %: 75 % (28 hores/setmana)
Import retribució mensual bruta: 1.026 €
(14 mensualitats/any: Import anual 14.364 €/ any)
Càrrec: 3er tinent d’Alcaldia / Sr. Josep Molas i Barris i responsable de l’àrea
d’Urbanisme, Ocupació I Empresa, Serveis I Espais Públics, Brigada, Neteja I
Jardineria, segons sengles resolucions d’alcaldia de dates 17 de juny de 2019 i
19 de juny de 2019.
Dedicació parcial en %: 75 % (28 hores/setmana)
Import retribució mensual bruta: 1.026 €
(14 mensualitats/any: Import anual 14.364 €/ any)

