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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Edicte d’assignacions als membres de la corporació
Exp. 1602/2019
El Ple d’aquest Ajuntament, amb data 27 de juny de 2019, va aprovar l’acord següent:
1.4.- Assignació de dedicacions exclusives o parcials a membres de
la Corporació
(...)
Per a una millor organització i gestió de les àrees de serveis municipals, s’ha procedit a la delegació de funcions en favor dels regidors
que integren l’equip de govern.
Considerant que, de conformitat amb l’establert per l’article 75 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i per l’article 13.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els membres de les corporacions
locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan l’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Vista la proposta presentada per l’Alcaldia, mitjançant la qual es
proposa al Ple la relació de càrrecs que han de desenvolupar-se en
règim de dedicació exclusiva o parcial, amb dret a retribució, així
com les quanties que corresponguin a cadascun d’ells en atenció al
seu grau de responsabilitat,

Primer.- Determinar que la Sra. Núria Escarpanter i Olivet realitzi
les seves funcions de 1a Tinent d’Alcalde i Regidora delegada de
l’Àrea de Govern Local, Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament i Benestar animal, en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució anual bruta de 32.000 €, que es percebrà en
catorze pagues, i donar-la d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, essent a càrrec d’aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
Segon.- Determinar que la Sra. Sílvia Barris i Roca realitzi les seves
funcions de 2a Tinent d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea de
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Atenció al ciutadà, Serveis Municipals, Paisatge urbà, Salut i Medi
Ambient, en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució anual bruta de 28.800 €, que es percebrà en catorze pagues, i donar-la
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, essent a càrrec
d’aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials que
corresponguin.
Tercer.- Determinar que la Sra. Sònia Sarola i Vilà realitzi les seves
funcions de Regidora delegada de l’Àrea de Cultura, Benestar Social, Voluntariat i Associacions, en règim de dedicació exclusiva, amb
una retribució anual bruta de 27.000 €, que es percebrà en catorze
pagues, i donar-la d’alta en el règim general de la Seguretat Social,
essent a càrrec d’aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
Quart.- Determinar que la Sra. Elsa Rodríguez i Castaño realitzi les
seves funcions de Regidora delegada de l’Àrea de Joventut, Família
i Dona, i Activitats publiques, en règim de dedicació parcial corresponent al 80 % de la jornada, amb una retribució anual bruta de
26.500€, que es percebrà en catorze pagues, i donar-la d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, essent a càrrec d’aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
Cinquè.- Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament
cada any, en la mateixa quantia que l’increment de les retribucions
que es fixi pel personal al servei de l’ajuntament, i amb el límit màxim que determini la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, anualment, sense necessitat d’acord exprés.
Sisè.- Publicar el present acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província, als efectes dels seus coneixement general, i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal.”
La qual cosa es fa pública d’acord amb allò que disposa l’article 44.2
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic, de 28
de novembre de 1986.
Llançà, 4 de juliol de 2019
Francesc Guisset i Lagresa
Alcalde
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