
 

DECRET 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 209/2019, de l’1 
d’abril, celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, i constituït el nou Ajuntament, i per tal de 
donar  una  major  celeritat  i  eficàcia  a  l’actuació  municipal,  aquesta  Alcaldia,  en  ús  de  les 
facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (en endavant, LBRL), en la nova redacció donada a la mateixa per la 
Llei  11/1999,  de  21  d’abril,  i  demés  legislació  concordant,  considera  necessari  procedir  a 
l’establiment  d’un règim de dedicacions  en  funció  de les  delegacions  de competències  de 
caràcter general establerta a favor de diversos regidors.

Entre els acords adoptats en l’esmentada sessió extraordinària celebrada el dia 18 de juliol de 
2019 sobre organització municipal, es va establir el règim de retribucions i indemnitzacions dels  
regidors essent aquest el següent:

Nom i càrrec Retribucions brutes mensuals Jornada 
Alcaldessa- dedicació exclusiva 2.700,00 € x 14 pagues 40 hores
Regidors – delegats- dedicació exclusiva 1.840,00 € x 14 pagues 40 hores
Regidors delegats- dedicació parcial 50% 950 € x 14 pagues 20 hores

D’acord amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases  
del règim local i l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el  
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

En ús de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Establir  que amb efectes  des  del  dia  15 de juny  de 2019,  data  de la  constitució 
d’aquest  Ajuntament,  els  regidors  delegats  que tot  seguit  es  relacionen  exerciran els  seus 
càrrecs en el règim de dedicació que es detalla:

Nom Dedicació
Maite Viñals Clemente - Alcaldessa Exclusiva (40 hores)
Sílvia Vallbona Blanch - Regidora Exclusiva (40 hores)

Segon.-  Establir  a  favor  dels  regidors  delegats  assenyalats  en  el  punt  primer  d’aquesta 
resolució,  la  percepció  de  les  retribucions  per  dedicació,  aprovades  en  la  sessió  plenària  
extraordinària de data 18 de juliol de 2019, donant-los d’alta en el règim general de la Seguretat  
Social amb aquests efectes. 

Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats i  al  departament de serveis econòmics de la 
corporació als efectes escaients.

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es porti a terme.

Cabrils, 

En dono fe,
L’alcaldessa La secretària 

Maite Viñals Clemente Rebeca Just Cobos

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Excm. Ajuntament de Cabrils
	2019-07-24T13:56:16+0200
	Cabrils
	REBECA JUST COBOS - 52395196T (FIRMA)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Excm. Ajuntament de Cabrils
	2019-07-25T09:15:59+0200
	Cabrils
	MAITE VIÑALS CLEMENTE - 38809541P (FIRMA)
	Ho accepto




