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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Cartipàs municipals Eleccions 26/05/2019. Retribucions dels Càrrecs

EDICTE

Per acord plenari de data 01 de Juliol de 2019 es va acordar que amb efectes de l’1 de juliol de 2019 el
règim de retribucions, assistències i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació és el següent:

Establir amb efectes de 01/07/2015, el següent règim de dedicacions i retribucions:

CÀRREC RÈGIM DE DEDICACIÓ PERCENTATGE DE DEDICACIÓ RETRIBUCIÓ (EUROS BRUTS ANUALS)

ALCALDE Parcial 60% 25.000,00 euros
Tinents d’alcalde i resta de regidors de l’equip de Govern Parcial 25%  9.170,42 euros

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.

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per assistències per la
concurrència  efectiva  a  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats  de  la  Corporació  però  compatible  amb  la
percepció d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

2n. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions
dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

1. Plens 70,00 euros/sessió. 
2. Treballs relatius a la Regidoria i representació 50 euros/sessió. 

3r. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament
realitzades  en  l’exercici  del  càrrec,  prèvia  acreditació  documental  d’aquestes.  La  indemnització  per
quilometratge s’abonarà a raó de 0,36 euros. 

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.

Rosselló, 3 de juliol de 2019
L’alcalde, Josep Abad Fernandez
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