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_ AJUNTAMENT DE L’ARGENTERA 
 
ANUNCI ACORD DE PLE SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS 
DELS CÀRRECS ELECTES. 
 
D’acord 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 d’altra 
normativa concordant, es fa públic l'acord plenari sobre les retribucions dels membres 
de la corporació per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de 
dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació, mitjançant publicació en el BOPT i en 
el tauler d’anuncis, amb el següent tenor literal: 

“7. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedica ció i retribucions dels càrrecs 
electes 

1. ANTECEDENTS 

PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
SEGON. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres 
polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 

2. FONAMENTS DE DRET 

De conformitat amb l’article 75 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 
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre 
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació. 

En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat 
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 

Per la Secretària interventora se’ls informa de la subvenció que es demana i es 
concedeix per part de Governació per aquesta finalitat, anualment, i als conceptes que 
s’aplica.  

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació i retribucions 
dels càrrecs electes. El Ple, per unanimitat (5 vots a favor), ACORDA: 
 
PRIMER. Establir que, amb efectes des de la data de constitució de l’Ajuntament, 
s'estableixi el següent règim de dedicacions i retribucions per als regidors de la present 
corporació: 
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Càrrec: Nom i 
cognoms de la 
persona que 
l’ostenta  actualment 

Règim de dedicació 

Percentatge de 
dedicació 

Retribució (euros 
bruts anuals) 

Alcalde: Lluís M. 
Castellví Valls 

Parcial  75% 9.299,04 

Coordinadora de 
regidories i 
polítiques 
municipals: Olga 
Torroja Donay 

Parcial 50% 7.860,36 

 
SEGON. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social i practicar la 
corresponent retenció d’IRPF. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 
QUART. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis 
de la corporació.” 

L’Argentera, 3 de juliol de 2015  

L’Alcalde,  

 

 

Lluís M. Castellví Valls 

 

 


