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E D I C T E
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Per acord de ple de l’Ajuntament de Sils de data 4 de juliol de 2019 es van aprovar les
retribucions-indemnitzacions d’assistència dels membres de la Corporació:
Primer.- Establir que amb efectes del dia 15 de juny de 2019, els membres de la Corporació
que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es
detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:
NOMS I CÀRREC

RÈGIM DE DEDICACIÓ

% JORNADA

Eduard Colomé Ribas – Alcalde

Parcial

75%

Francesc Ponce Amargant – Regidor

Parcial

50%

Maria Remei Puig Freixas – Regidora

Parcial

90%

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en
règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es
percebran en dotze pagues, corresponents a les diferents mensualitats de l’any:
REGIDOR
ANUAL

FUNCIONS

Eduard Colomé Ribas

Alcaldia, urbanisme, habitatge

RETR.

BRUTA
30.000-€

participació i transparència
Francesc Ponce Amargant

Hisenda, esports i barris i veïnats

13.800-€

Maria Remei Puig Freixas

Educació, governació, comerç i indústria

17.000-€

i promoció econòmica

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment
detallades amb la dedicació mínima establerta, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats
retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
pública. Aquestes retribucions són incompatibles amb les indemnitzacions que s’estableixen en
l’apartat tercer d’aquest acord.
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Tercer.- Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el règim
d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, següent:
Ple
Junta de Govern Local
Com. Inf. General i
Especial de Comptes
Meses de Contractació

200 €

200 €
75 €
160 €
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Les liquidacions de les presents indemnitzacions es practicaran, preferentment, mensualment
contra la presentació per l’interessat del model normalitzat, que aquest efecte va ser aprovat per
la Junta de Govern Local.
A les quantitats assignades com a retribucions i indemnitzacions per assistències, se’ls
practicaran les corresponents retencions per IRPF.
L’Assistència a sessions d’altres òrgans i entitats no relacionades no meritarà dret a percebre
cap indemnització amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament excepte si una norma legal així ho
estableix.
Quart.- Acordar que l’alcalde i els regidors amb i sense delegació percebran les quantitats
fixades per al funcionari de més alt nivell de la corporació en concepte d’indemnitzacions per
les despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec per desplaçaments fóra del terme
municipal, allotjament i manutenció, per raons de representació municipal.
Les quanties de les indemnitzacions que, per raó de servei, hagin d’efectuar els membres de
l’Ajuntament fora del terme municipal, seran les establertes pel Real Decret 462/2002 del 24 de
maig.
Cinquè.- Determinar que totes les quantitats consignades en aquests acords s’actualitzaran de
manera automàtica d’acord amb la variació que experimentin les retribucions del personal al
servei dels ens locals.
Sisè.- Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, a favor dels diferents Grups Polítics
Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves
funcions, en les quanties següents:
a)
b)

20 euros mensuals per a cada regidor electe.
10 euros mensuals per a cada grup municipal.

Setè.- D’acord amb l’art. 75.5 de la LBRL s’ha de consignar en el pressupost municipal la
dotació necessària per a fer front als conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències.
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S’acorda l’autorització de la despesa que comporta els acords precedents, si bé la seva
efectivitat queda condicionada a la modificació efectiva del pressupost municipal.
Vuitè.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els
Regidors, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec en règim
de dedicació parcial, que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al
respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
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Novè.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament i a la web municipal.

L’alcalde president,

Eduard Colomé Ribas
Sils, 8 de juliol de 2019.
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