
 

Determinació de les dedicacions, del règim retributiu i de les assistències dels regidors 
i regidores de l'Ajuntament 
 

• Determinació de la dedicació, Responsabilitat, retribucions i dedicació 
 
Joan Mercader Carbó  (Parcial 80%) 42.000 €  28h./set.  1.254 h./any 
Alcaldia , representació general del consistori, presidència del òrgans de govern, coordinació política, directiva i 
coordinació de relacions interadministratives. 
 
Jofre Serret Ballart   (Parcial 80%) 40.000 €  28h./set.  1.254 h./any 
1ª Tinent d’Alcalde, Coordinació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ii de l’Àrea de Govern Obert, regidories delegades 
d’Urbanisme, Projectes urbans, Salut Comunitària, Salut Pública, Participació Ciutadana i Creixement democràtic, 
Comunicació, Protocol i Acció Social. Portaveu del Govern. 

Sònia Viñolas Mollfulleda  EXCLUSIVA 32.000 €  35h./set  1.568 h./any 
2n Tinent d’Alcalde, Coordinació Àrea de Qualitat de Vida i regidories delegades de Manteniment i Via pública, 
Solidaritat i Cooperació  i Gent Gran 
 
Isabel Ortiz Vera   (50%)  23.000 €  17,50 h./set 784 h./any 
3ª Tinent d’Alcalde, Coordinació de l’Àrea de Serveis Generals, regidories delegades de Serveis Econòmics, Serveis 
General, OAC, Recursos Humans, Consum i Transparència 

 
Ludwig Iván Hasko   EXCLUSIVA 32.000 €  35h./setmana 1.568 h./any 
4art. Tinent d’Alcalde, Coordinació Àrea de Promoció del municipi i regidories delegades de Turisme, Comerç, 
Indústria, Pagesia i Esports 
 
Lurdes Borrell Arigós  (Parcial 50%) 25.000 €  17,50 h./set. 784 h./any 
5ena. Tinent d’Alcalde, Coordinació Àrea de Cultura, Patrimoni i Educació i regidories delegades de Cultura, Educació, 
Patrimoni, Arxiu i Gestió Documental 
 
Sergio Ortín Lacoma  (Parcial 50%) 21.000 €  17,50 h./set. 784 h./any 
Regidories delegades d’Habitatge i Joventut. 
 
Sergio Cardona Garro  (Parcial 75%) 27.000 €  26,25 h./set 1.176 h./any 
Coordinació de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, regidories delegades de Policia Local i Serveis Informàtics 
 
Cinzia Valbonesi Prieto  (Parcial 75%) 27.000 €  26,25 h./set. 1.176 h./any 
Coordinació Àrea de Benestar Social i regidories delegades d’Inserció Laboral, Igualtat i LGTBI i Barris. 

Oliver Sánchecz-Camacho Garcia (Parcial (34,28%) 12.000 €  12:00 h./set 537 h./any 
Regidories delegades d’Activitats, Ocupació de Via Pública, Platges, Mercats, Medi Ambient i Cementiri.  
 
M. Carmen Ponsa Monge  (Parcial 22,86%) 9.375,34 € 8:00 h./set 358 h./any 
Regidora Portaveu de J xM 

Miguel Àngel Ruiz Giménez  ASSISTÈNCIES 
Regidor 
 
Carles Jiménez Martínez  ASSSITÈNCIES 
Regidor 
 
Ramir Roger Artigas  (Parcial 22,86%) 9.375,34 € 8:00 h./set 358 h./any 
Regidor Portaveu d’ERC 

Maria Ester Martínez Tarrés  ASSSITÈNCIES 
Regidora 
 
Joaquim Albert Roig  ASSISTÈNCIES 
Regidor 
 
Enric Zaldo Aubanell  (Parcial 22,86%) 9.375,34 € 8:00 h./set 358 h./any 
Regidor Portaveu de la CUP 

 
Les retribucions seran distribuïdes en 14 pagues anuals. 
 



El dret a la percepció d’aquestes retribucions es meritarà: 
 
a) Pel que fa a l’alcaldia: a data 15 de juny de 2019, data de presa de possessió 
b) Pel que fa als regidors/res delegats/des, a data 4 de juliol de 2019. 
 

• Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, a favor dels membres de la Corporació 
que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, les assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que es 
relaciona tot seguit: 

 
Ple..........................................371,00 € per sessió 
Junta de Govern Local: .........275,00 € per sessió 
Comissió Informativa: .............78,00  € per  sessió 

 
Els subjectes perceptors són els regidors que no ostenten dedicacions exclusives ni parcials. 
 
L’actualització de l’assignació es produirà per anys naturals, de forma automàtica i mitjançant 
l’aplicació de les normes que la corresponent Llei de Pressupostos de l’Estat determini per tot el 
personal al servei de les Administracions Públiques. 
 

• Les indemnitzacions s’establiran d’acord amb el pacte de condicions dels funcionaris 
municipals i el conveni col·lectiu. A tal efecte, i d’acord amb les dos normes referides 
serà d’aplicació el que disposa el Reial Decret 462/2002, sobre indemnitzacions per raó 
del servei, i aplicació de les corresponents revisions que es facin dels imports de les 
esmentades indemnitzacions segons publicacions del B.O.E.  

 
• Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament, la tramitació de les baixes, altes i cotització al 

règim general de la Seguretat Social que es derivin dels presents acords  i si s’escau les 
declaracions de pluriocupació que siguin pertinents.   

 
. 
Joan Mercader Carbó 
Alcalde 


