EDICTE

— La persona que desenvolupi el càrrec de Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Comerç i Consum, percebrà
una retribució bruta mensual de 510,00 €.
QUART.- La percepció d’aquestes retribucions serà compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes,
públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’administració pública.
CINQUÈ.- L’Ajuntament donarà d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i assumirà el pagament de les
quotes empresarials que correspongui, per les retribucions abonades en dedicació parcial.
QUART.- Establir a favor dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, el règim
d’indemnitzacions següent:
Assistències.
-

Per assistència a reunions de les Juntes de Govern: 210,00 €
Per assistències a reunions de Ple o de la Comissió especial de comptes: 100,00 €

Dietes.- Les despeses especials que circumstancialment hagin d’efectuar l’Alcalde o els Regidors fora del terme
municipal, donaran lloc a les següents indemnitzacions:
-

Dinars. Segons tiquet o factura.
Parkings. Segons tiquet o factura.
Taxis o altres mitjans de transport públic. Segons tiquet o factura.
Autopistes. Segons tiquet o factura.
Quilometratge. 0,19 euros/km.”

Així mateix, per Decret de l’Alcaldia de data 5/07/2019, s’ha dictat la següent Resolució:
“PRIMER. Nomenar els següents membres electes de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, que exerciran el càrrec
amb dedicació parcial i segons les dedicacions i retribucions fixades per acord del Ple de l’Ajuntament de data
3/07/2019

https://bop.diba.cat

Sr. Josep M. Junyent Serra. Alcalde. Dedicació parcial del 75% de la jornada. Retribució mensual 1.094,10
€. (12 pagaments any), des del dia 1 de juliol de 2019.
La jornada serà de 28,12 hores/setmanals. Dimarts i Divendres (matí i tarda) i dijous tarda.

B

-
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TERCER.- Establir a favor del membre de la Corporació que exerceix el seu càrrec en règim de dedicació parcial, la
retribució que tot seguit es relaciona, que es percebrà en dotze pagues, corresponents a les diferents mensualitats de
l’any

CVE 2019024679

SEGON.- Determinar que el càrrec de Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Comerç i Consum, necessita una
dedicació parcial del 35% de la jornada per les tasques i reunions que comporten aquestes delegacions.

Data 15-7-2019

La jornada es fixa en 28,12 hores/setmanals. Dimarts i Divendres (matí i tarda) i dijous tarda.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“PRIMER.- Determinar que el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, desenvolupi les seves
funcions en règim de dedicació parcial del 75% de la jornada pels motius següents: complexitat del municipi amb
diferents nuclis agregats i la gran diversitat de serveis que es presten així com no disposar de personal suficient per la
correcta prestació dels serveis, amb una retribució bruta de 12 pagues mensuals de 1.094,10 €.

A

Tal i com estableix la normativa vigent, es posa en general coneixement, que el Ple de l’Ajuntament de Sant Mateu
de Bages, en sessió celebrada el dia 3/07/2019, va adoptar el següent acord:

____________________________________________________________________________
C/ Afores, s/n – 08263 SANT MATEU DE BAGES (Barcelona) NIF: P-0822900-G
Tel. 93 836 00 10/93 868 24 02- mail: st.mateu@diba.cat

-

Sra. Elena Hernàndez Montalà. Regidora-Delegada de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Comerç i
Consum. Dedicació parcial, del 35% de la jornada. Retribució mensual 510,00€, (12 pagaments any), des
del dia 7 de juliol de 2019.

SEGON. Notificar la present Resolució als interessats als efectes de la seva acceptació expressa.
TERCER. Donar compte al Ple de la Corporació, en la següent sessió ordinària que es celebri d’acord amb l’article
13.4 del ROF.

Fecha: 2019.07.05 10:26:36
+02'00'
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 15-7-2019

CVE 2019024679
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Josep M. Junyent Serra, Alcalde.

https://bop.diba.cat

Sant Mateu de Bages, 5 de juliol de 2019.

A

QUART. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al tauler electrònic de l’Ajuntament,
de forma íntegra, als efectes de general coneixement.”
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