ANUNCI

El grup municipal de Ciutadans ha comunicat que el seu integrant, Sr. Dimas Gragera, qui
encapçalava la candidatura electoral, exerceixi, amb efectes del 12 de març, el càrrec de cap
de l’oposició, amb una dedicació parcial del 72,59 %, i una retribució de 27.000 €,
corresponent a l’increment del límit de retribucions del grup per aquest supòsit.
Per tot això resolc:
Primer – Restar assabentats de la nova designació efectuada pel grup municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per al desenvolupament de càrrecs amb dedicació
exclusiva i/o parcial, amb efectes del 12 de març de 2021.
Càrrec

Titular

Cap de l’oposicio:
Dedicació d’un 72,59%

Dimas Gragera Velaz

Import brut anual

27.000 €

Segon – D’acord amb la dotació pressupostària al capítol I de l’exercici autoritzar i disposar la
despesa per import de 27.900,00 €, operació prèvia comptable 920210007844, a favor del Sr.
Dimas Gragera Velaz.
N. Operació

Fase Aplicació
2021 1001
91201
1000000
920210007844 AD
2021 1001
91201
920210007844 AD
1600000

total

Import

Nom terc.

20.800,00 DIMAS GRAGERA VELAZ

7.100,00 DIMAS GRAGERA VELAZ
27.900,00

Concepte
AD per canvi dedicació Cap
Oposició 72,59% amb efectes
del 12/03/2021
AD per canvi dedicació Cap
Oposició 72,59% amb efectes
del 12/03/2021
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Altrament, va comunicar la modificació en la dedicació del personal eventual de suport al grup,
que passava del 100% al 64,86% amb adequació de la retribució i l’1 d’octubre de 2019 com a
data d’efectes.

Data 26-3-2021

El grup municipal de Ciutadans va informar, el 19 i 30 de setembre 2019, de canvis en les
dedicacions a aplicar amb efectes de l’1 d’octubre de 2019, del que es va donar compte al Ple
de 28 d’octubre de 2019.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els grups municipals, entre ells, Ciutadans, van comunicar les persones que desenvoluparien
els càrrecs que, optativament, tenen dedicació exclusiva i/o parcial retribuïda.

B

“El Ple, en sessió del dia 15 de juliol de 2019, va aprovar la relació de càrrecs de la corporació
amb dedicacions exclusives i parcials, de les indemnitzacions dels membres de la corporació i
de les aportacions als grups municipals. En aquest acord, es contemplava la possibilitat de
què, com a grup majoritari de l’oposició, el grup de Ciutadans pogués disposar d’un càrrec
addicional com a cap de l’oposició i, en el cas d’exercir-se, tenir una retribució addicional de
27.000 €, que, en el marc de l’acord global dels grups municipals sobre retribucions, no hauria
de superar el màxim de 109.193,55 €, tot sumant les retribucions de regidors amb dedicació i
personal eventual de suport.

A

L’alcaldessa, mitjançant decret número 2915/2021, de data 17 de març de 2021, ha dictat la
resolució següent:

Santa Coloma de Gramenet, 19 de març de 2021

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-3-2021

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas

CVE 202110040885
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El secretari general

https://bop.diba.cat

Quart – Traslladar aquests acords a les persones interessades, a Recursos Humans,
Comptabilitat, Grups Municipals i representants dels treballadors.

A

Tercer – Donar compte d’aquest decret a la sessió del Ple Municipal, publicar al BOPB, al
DOGC, al tauler d’anuncis municipal i al portal electrònic municipal, a efectes de transparència.
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