
RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES 

En la sessió de Ple extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2011 

s’aprova: 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Determinar que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, l’alcalde de la 
corporació, Joan Carles Rodríguez i Casadevall, exercirà el seu càrrec amb dedicació 
parcial i percebrà catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es 
tramitarà la seva alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una 
dedicació del 80% de la seva jornada laboral, la qual comportarà la percepció de 
28.734’72 €/any, amb una presència mínima de 32 hores/setmanals. 
 
Segon.- Determinar que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, els regidors senyor 
Santi Garolera i Comas, Jaume Vilella i Ramoneda, Adelaida Costa i Canadell, Josep 
Maria Company i Sala, Lluís Vilalta i Vivet, i Marc Vilarrasa i Codinach, que exerceixen 
els seus càrrecs amb règim de dedicació parcial, per a desenvolupar les funcions 
corresponents als respectius àmbits, percebran 6.996 €/any mitjançant dotze pagues 
corresponents a les mensualitats de l’any, havent de tenir una presència mínima 10 
hores setmanals. I donar-los d’alta a temps parcial en el règim general de la Seguretat 
Social, havent d’assumir aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials 
que correspongui.  
 
Tercer.- Establir que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació, sense dedicació parcial, 
percebran el règim d’assistències següent: 
 

a. Per assistències als Plens.......................................................... 35’00 Euros 
b. Per assistències a comissions informatives.............................   35’00 Euros 

 
Quart.- Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels grups municipals, una aportació econòmica mensual per a 
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents: 
 

a. 60 Euros per cada grup municipal més 60 € per cada regidor que hagi 
obtingut el grup municipal. 

 
Cinquè.- Establir que en concepte d’indemnització per raó del servei, als càrrecs 
electes se’ls pagarà l’import de 65 €, pels desplaçaments i dietes a Barcelona. 
 
Sisè.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement. 
 
L’alcalde explica que la retribució de l’alcaldia s’ha determinat seguint els criteris 
proposats per l’ACM, i que la delegació atorgada a la senyora Trini Subirana no té 
retribució per la incompatibilitat amb la percepció de la pensió per jubilació, en canvi sí 
se li pagaran les dietes i les assistències als òrgans que corresponguin.  

 


