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DECRET D’ALCALDIA NÚM.  289/2019

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Valls, en sessió d’avui, 12 de juliol de 2019, ha fixat
el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació.

Vist que l’esmentat acord estableix, entre altres punts:

-Que  els  membres  electes  que  podran  exercir  el  càrrec  en  règim  de  dedicació
exclusiva són l’alcaldessa, els/les tinents d’Alcaldia i els/les regidors/es de govern, en
el nombre màxim legalment establert. 

-Que els membres electes que podran exercir el càrrec en règim de dedicació parcial
són els/les tinents d’Alcaldia, els/les regidors/es de govern i els portaveus dels grups
municipals.

-Que les retribucions brutes anuals a percebre pels membres de la Corporació que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva són: 
Alcaldia: 58.000,00 euros.
Tinents d’Alcaldia i regidors de govern: 48.000,00 euros.

-Que les retribucions brutes anuals a percebre pels membres de la Corporació que
exerceixen  el  seu  càrrec  amb  dedicació  parcial  seran  proporcionals  a  les  que
corresponen a la dedicació exclusiva.

-Que no es podran acumular retribucions, encara que s’ostenti simultàniament més
d’un càrrec dels assenyalats anteriorment.

-Que es reconeix la competència de l’Alcaldia per determinar, d’acord amb els articles
28 i 29 del Reglament Orgànic Municipal, les persones electes que exerciran el seu
càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial.

Atès l’article 75 de la LRBRL i els articles 28 i 29 del ROM.

Per tot l'exposat, DECRETO:

PRIMER.- Determinar que els membres de la corporació que exerciran el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, de conformitat amb l’acord de Ple de dia 12 de juliol de 2019,
són els següents:

Sr. Francesc Xavier Salat i Brunel, la seva alta serà efectiva en data 1 de setembre
2019.
Sr. Martí Barberà i Montserrat, la seva alta serà efectiva en data 12 de juliol de 2019
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Sra. Sònia Roca i Domingo, la seva alta serà efectiva en data 17 de juliol de 2019.
Sra. Rosa Maria Rovira i Vendrell, la seva alta serà efectiva en data 15 de juliol de
2019
Sr. Ramon Font i Herrera, la seva alta serà efectiva en data 12 de juliol 2019.
Sra. Maria Teresa Rull i Ferré, la seva alta serà efectiva en data 1 de setembre 2019.

SEGON.- Determinar que els membres de la corporació que exerciran el seu càrrec
amb dedicació parcial, de conformitat amb l’acord de Ple de 12 de juliol de 2019, són
els següents:

Sr. Enric Garcia i Carmona, amb una dedicació de 25 hores setmanals, que suposa un
72,92% de dedicació i una retribució bruta anual de 35.000,00 euros.

TERCER.- Ordenar  al  servei  de  recursos  humans  que  porti  a  terme  els  tràmits
necessaris per a l’execució d’aquest decret.

QUART.- Donar compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.

CINQUÈ.- Notificar aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació.

Valls, 12 de juliol de 2019

Dolors Farré Cuadras                                            Mònica Bernal de Barbarà 
Alcaldessa                                                             Secretària accidental


