Edicte
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió de 26 de juny de 2019, ha aprovat el
règim retributiu dels càrrecs electes de l’Ajuntament:
Primer.- Establir el límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva de l’Alcalde en 51.938,70
euros anuals bruts i el límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva dels regidors/es –
delegats/des en 32.800,00 euros anuals bruts.
Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Els membres de
la Corporació seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social i les percepcions
corresponents resten subjectes a la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i les retencions de Seguretat Social amb efectes el dia 15 de juny de 2019.
Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial,
percebran les retribucions percentuals determinades per l’Alcaldia, que s’estableixen en funció
del temps de dedicació efectiva, essent el temps de dedicació mínima per a poder-les percebre
el del quart de jornada laboral.
Segon.- Establir pels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, la percepció de
les següents dietes per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels següents
òrgans col·legiats:
-

Assistències al Ple: 125,00 euros bruts.

-

Assistències a la Junta de Govern Local: 100,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les
persones: 80,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat:
80,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi:
80,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i
hisenda: 80,00 euros bruts.

-

Assistències a la Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans estratègics:
325,00 euros bruts.

-

Assistències a la Junta de portaveus: 80,00 euros bruts.

Les quantitats esmentades estan subjectes a les retencions previstes legalment.
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Les retribucions per assistències a la Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans
estratègics compensa la dedicació dels regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni
dedicació parcial a les seves corresponents regidories delegades, de manera que incorporen la
compensació per a la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb les entitats,
veïns i veïnes, juntes de districte, tècnics i resta de personal municipal i amb altres
Administracions Públiques i ens públics i privats de qualsevol naturalesa.
Tercer.- Establir una dotació econòmica per cada grup polític municipal de 600,00 euros anuals
en concepte de component fix i 400,00 anuals en concepte de component variable per nombre
de regidor/a que formi part del respectiu grup polític municipal.
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
altra normativa concordant.
L’Alcalde

Fran Morancho López
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