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Dedicacions càrrecs electes

Expedient
Tràmit

Serveis Interns/ Secretaria General/ 8251/2019
Decret

L’art. 75.5 de la LRBRL disposa que correspon al President de la Corporació determinar els
membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o
parcial.
L’article 75 Bis de la LRBRL (segons la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local), i l’article 18 del Reial
decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic, estableixen el límit màxim de drets econòmics.
Per això, RESOLC:
Primer.- Determinar que l’Alcalde exercirà les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva.

Número: 2019-1596 Data: 20/06/2019

De conformitat amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (d’ara endavant LRBRL) i l’article 13 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els desenvolupin en règim
de dedicació exclusiva i quan els desenvolupin en règim de dedicació parcial per realitzar
funcions de presidència, vice-presidència, ostentar delegacions o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixin.

DECRET

Segon.- Adscriure al següents regidors a les dedicacions parcials que declari el Ple, amb les
següents dedicacions:
Nom i cognoms

Percentatge de dedicació

Yolanda Pérez Díaz
Vicente Pérez Mula
Maria del Remei Benach Font
Francisca Ortiz Sánchez
Cristina Llorens Pardo

91%
81%
81%
81%
81%

Hores de dedicació
mensual
145
130
130
130
130

Tercer.- Publicar l’esmentada resolució en el BOP i en el taulell d’anuncis de la Corporació.
Quart.- Donar compte de l’esmentada resolució al Ple de la Corporació.
L’Alcalde
Fran Morancho López
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