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Dijous, 2 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova del Vallès

EDICTE

Es posa en coneixement general que l'Ajuntament Ple, en sessió de data 17.6.2015, va adoptar, entre d'altres, l'acord 
que es transcriu a continuació:

"La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75 i segons la redacció de la Llei 
14/2000 de 29 de desembre, i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 
18.11.1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions Locals tenen dret a 
percebre amb càrrec als seus pressupostos retribucions i indemnitzacions. El concepte retribució s'aplicarà en aquells 
supòsits  en  què  la  dedicació  sigui  en  règim  d'exclusivitat  i/o  parcialitat,  tenint  el  concepte  d'indemnització  la 
contraprestació per la dedicació efectiva que es produeixi, podent quedar o no inclòs dins d'aquest mateix concepte, o 
en el seu cas desglossar-lo com independent, el de les assistències a sessions dels diversos òrgans col·legiats de que 
puguin formar part.

Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 13.6.2015 es va emetre Informe de Secretaria sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir per al reconeixement de la dedicació exclusiva o parcial als membres de la Corporació, que es va 
emetre en data la mateixa data.

Atès l'Informe esmentat així com de l'Informe d'Intervenció de data 13.6.2015, aquesta Alcaldia, des del punt de vista de 
l'organització interna, considera que els càrrecs de regidors amb delegació necessiten d'una dedicació parcial i el càrrec 
de primer tinent d'alcalde una dedicació total amb les retribucions que això comporti.

Per tot això, s'acorda l'adopció dels següents acords:

PRIMER.  Determinar que els càrrecs de regidors amb delegació realitzin les seves funcions en règim de dedicació 
parcial i el càrrec de primer tinent d'alcalde amb dedicació total.

SEGON. Establir  a  favor  dels  membres  de la  Corporació  que exerceixen els  seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva, les retribucions que tot seguit es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta  
en el règim general de la Seguretat Social, aquesta Corporació assumirà el pagament de les quotes empresarials que 
correspongui.

— El càrrec de Primer Tinent d'Alcalde, percebrà una retribució anual bruta de 43.000 EUR.

TERCER. Establir  a  favor dels membres de la Corporació que exerceixen els  seus càrrecs en règim de dedicació 
parcial, les retribucions que tot seguit es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta  
en el règim general de la Seguretat Social, aquesta Corporació assumirà el pagament de les quotes empresarials que 
correspongui.

El càrrec d'Alcaldessa amb dedicació parcial del 90%, Sra. Yolanda Lorenzo, percebrà una retribució anual bruta de 
32.207,28 EUR.

El càrrec de Regidor amb dedicació parcial del 50%, Sr. Sergi Trilla, percebrà una retribució anual bruta de 17.892,93 
EUR.

El càrrec de Regidora amb dedicació parcial del 25%, Sra. Sandra Alvarez, percebrà una retribució anual bruta de 
8.946,46 EUR.

El càrrec de Regidor amb dedicació parcial del 25%, Sr. Sergi Ruiz, percebrà una retribució anual bruta de 8.946,46 
EUR.

El càrrec de Regidor amb dedicació parcial del 25%, Sr.  Jordi  Vall-Llovera,  percebrà una retribució anual bruta de 
8.946,46 EUR.
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El càrrec de Regidora amb dedicació parcial del 25%. Sra. Mercedes Blanco, percebrà una retribució anual bruta de 
8.946,46 EUR.

QUART.  Establir  a  favor  dels  membres  de  la  Corporació  que  no  tenen  cap delegació,  l'import  de  100  EUR per 
assistència a sessions plenàries i 80 EUR per assistència a la Comissió Informativa Permanent.

CINQUÈ. Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal l'acord del Ple, per al seu 
coneixement general.

SISÈ. Notificar aquest Acord als interessats i al Servei de personal i intervenció per al seu coneixement i efectes."

Vilanova del Vallès, 22 de juny de 2015
L'alcaldessa, Yolanda Lorenzo Garcia

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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