ÀREA DE SERVEIS GENERALS
DEPT. RRHH I ORGANITZACIÓ

EDICTE

En el cas de permís per naixement per a la mare biològica, del progenitor diferent a la
mare biològica, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment temporal, així com les
situacions d’incapacitat temporal, es complementarà la prestació del Règim General de
la Seguretat Social fins a completar les retribucions contemplades en aquest acord.
També podran gaudir de les bestretes que puguin necessitar. El previst en aquest
paràgraf, tindrà el mateix règim que el previst per a la resta de empleats i empleades
municipals.
La dedicació, sigui parcial o exclusiva, implicarà l’alta en el Règim General de la
Seguretat Social, d’acord amb l’art. 75.1 de la Llei 7/1985.
Les quanties definides anteriorment, experimentaran el mateix increment que el què
s’apliqui amb caràcter general als empleats i empleades municipals, sense que es
puguin superar amb aquest increment els límits màxims per tots els conceptes
retributius i assistències que estiguin fixats legalment en cada moment.
Aquests acord restarà vigent en tant que el Ple municipal no estableixi un nou règim de
dedicació dels membres corporatius.
SEGON: Modificar davant la Seguretat Social el règim de dedicació parcial de la
Sra. Rosa Maria Cañisá Abancó, passant-lo a dedicació exclusiva, amb efectes del dia
1 de maig de 2021., d’acord amb allò que disposa l’article 75.1 de la llei 7/1985.
TERCER.- APROVAR la reserva de crèdit pels imports i a les partides que es detallen
a continuació:
PARTIDA
15000-91200-10000
15000-91200-16000

DESCRIPCIÓ
IMPORT
HAVERS REGIDORS DIRECCIÓ SERVEIS
35.781,08.-€
GENERALS
SS
REGIDORS
DIRECCIÓ
SERVEIS
13.187,10.-€
GENERALS
TOTAL
48.968,18.-€

QUART.- DONAR TRASLLAT al Departament de Recursos Humans i Organització, a
1

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2

La determinació dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial
correspon a l’alcaldia, mitjançant decret, en virtut de l’art. 75.5 de la Llei 7/1985.

CVE 202110077478

RETRIBUCIONS
62.258,98 € anuals

Data 2-6-2021

NOMBRE HORES DEDICACIÓ
37h i 30min/setm.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CÀRREC
8ª Tinent/a Alcalde

B

“PRIMER.- APROVAR la modificació de la dedicació, amb les retribucions anuals que
s’especifiquen, repartides en 14 pagues anuals del mateix import, en relació al càrrec
amb dedicació exclusiva que s’ha acordat segons Decret d’Alcaldia número
2021/2355:

A

El Ple de l’Ajuntament de Viladecans en sessió ordinària, realitzada en data 29 d’abril
de 2021, va adoptar entre d’altres, l’acord següent:

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
DEPT. RRHH I ORGANITZACIÓ

la Intervenció General i a la Tresoreria Municipal, publicant el corresponent edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des de la data
indicada”.
Viladecans, a 20 de maig de 2021.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 2-6-2021

CVE 202110077478
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https://bop.diba.cat

A

L’Alcalde
Carles Ruiz Novella
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