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Títol de l’acord: 
PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS 
ASSIGNADES A L’ALCALDIA I DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Text de l’acord: 
 
PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS 
ASSIGNADES A L’ALCALDIA I DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017. 

Antecedents  

En la sessió del dia 24 de juliol de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera va 
acordar assignar a l’Alcaldia una retribució íntegra anual bruta de 35.000 €, distribuïda en 
14 pagues, pel desenvolupament de les seves funcions en règim de dedicació exclusiva; i 
determinar que la resta de regidors i regidores electes de l’Ajuntament de Palau-
saverdera, percebessin assistències per la concurrència efectiva a les sessions de Ple 
(50 euros) i de Junta de Govern Local (200 euros), sense cap percepció de retribucions 
per dedicació exclusiva ni parcial. Alhora es modificava la base 35 del pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2015 per adaptar-la a aquestes determinacions. 

Atès que la Sra. Isabel Maria Cortada Soler ha informat de la comunicació de la 
“Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública”, d’inici del procediment per al reconeixement de pensió de jubilació per 
al dia 19 d’octubre de 2017, situació que comportarà la incompatibilitat amb la percepció 
de retribucions per les seves funcions en règim de dedicació exclusiva com a Alcaldessa 
de l’Ajuntament que, a partir d’aquest moment, passarà a percebre indemnització per 
assistència per la concurrència efectiva a les sessions de Ple i de Junta de Govern Local 
com la resta de regidors i regidores. 

Considerant que les tasques de presidència en les sessions del Ple i de la Junta de 
Govern exigeixen un nivell de dedicació i preparació superior al esmerçat per la resta de 
regidors i regidories. 

Vist que la redacció actual de l’apartat 9 de la base 21.ena de les Bases d’Execució del 
Pressupost Municipal del 2017, en l’apartat referent a “Documents suficients per al 
reconeixement de l’obligació”, és la següent:  

“Base 21a.- Documents suficients per al reconeixement de l’obligació 

9.- Indemnitzacions als membres electes de la corporació per a l’exercici 2017:  

Regidors que assisteixin efectivament al Ple, percebran la quantitat de 50,00 € per sessió, 
i els que assisteixin a la Junta de Govern Local com a membres de la mateixa o requerits 



 

per la presidència, segons allò establert a l’article133.3 del ROF, 200,00 €. Sobre aquests 
imports s’haurà de practicar la retenció corresponent d’IRPF” 

Fonaments de dret 

Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

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. 

Article 13 del Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals. 

Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals  

Per tot l’anterior l’Alcaldia Presidència proposa el Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords:  

Primer.- Deixar sense efecte, a partir del dia 19 d’octubre de 2017, l’acord adoptat en la 
sessió del Ple del dia 24 de juliol de 2015, pel que fa a la retribució assignada a la 
senyora Isabel Maria Cortada Soler, com a titular de l’Alcaldia-presidència per al 
desenvolupament de les seves funcions en règim de dedicació exclusiva. 

Segon.- Determinar que la senyora Isabel Maria Cortada Soler passi a percebre, a partir 
del dia 19 d’octubre de 2017, les assistències per a la concurrència efectiva a les 
sessions de Ple i de Junta de Govern Local, atribuït per a la resta de regidors i regidores 
municipals. 

Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 9 de la base 21.ena (“Documents 
suficients per al reconeixement de l’obligació”) de les Bases d’Execució del Pressupost 
Municipal del 2017, en els termes següents: 

“9.- Indemnitzacions als membres electes de la corporació per a l’exercici 2017:  

Els regidors i les regidores que assisteixin efectivament al Ple, percebran la quantitat de 
50,00 € per sessió, excepte el regidor o regidora que n’ostenti la presidència que en 
percebrà 100,00 €.  

Els regidors i les regidores que assisteixin efectivament a la Junta de Govern Local com a 
membres de la mateixa o requerits per la presidència, segons allò establert a 
l’article133.3 del ROF, percebran la quantitat de 200,00 € per sessió, excepte el regidor o 
regidora que n’ostenti la presidència que en percebrà 400,00 €.  

Sobre aquests imports s’haurà de practicar la retenció corresponent d’IRPF. 

En el cas que la persona titular de l’Alcaldia-presidència tingui assignades retribucions per 
al desenvolupament de les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, no tindrà dret 
a percebre indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple ni de la Junta 
de Govern Local.” 

Quart.- Exposar al públic aquest acord durant un termini quinze dies hàbils des de la 
publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, a l’e-Tauler i a la plana web municipal, als 
efectes de reclamacions i al·legacions. L’acord adoptat es considerarà definitivament 
aprovat si durant aquest termini no es presenten al·legacions.” 

 
 
Palau-saverdera, 7 de novembre de 2017 
 
El Secretari, 
 
EMILI SANTOS BACH 
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