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Codi: 34/2015

Per Acord plenari de data 9 de juliol de 2015, es va acordar el règim de dedicació dels càrrecs electes de la 
corporació següents:

Nom i cognoms Règim de dedicació Percentatge de dedicació Retribució (euros bruts anuals)
Joan de Lapuente Lladó Parcial 25% 5.105,80 €
Soraya Gonzalez Grau Parcial 20% 4.084,64 €

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.

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:

- Ple: 30 euros/sessió.
- Comissió Especial de Comptes: 30 euros/sessió.
- Altres òrgans col·legiats: 30 euros/sessió.
- Kilometratge: 0,19 euros/Km.

Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, una assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels grups 
polítics municipals que constarà de:

- Component fi x: 24,00 euros/mes.
- Component variable: 12 euros/regidor/mes

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i 
que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fi xes de caràcter patrimonial.

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.

La Riba, 2 de novembre de 2015.
L’alcalde, Joan de Lapuente Lladó.
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