Nil López Crespo
Marcel·lí Bosch Muntal
Bet Fonollosa Argemí
Carme Querol Badosa
Núria Garcia Múrcia
Xavi Mampel Olona
Pol Roura Marmol
Albert Recasens Vert

Hores
setmanals

Import brut per
paga

Data
d’efectes

80,00 %
53,33 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
33,33 %
33,33 %
33,33 %

30,00
20,00
15,00
15,00
15,00
12,50
12,50
12,50

36.902,00
24.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

15.6.2019
1.7.2019
1.7.2019
1.7.2019
1.7.2019
1.7.2019
1.7.2019
1.7.2019

Segon.- Aquestes dedicacions parcials comporten, per cada una de les persones
compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social,
assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix, comporta la
incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el règim
d’incompatibilitats marcat per la legislació vigent.
Tercer.- Establir, amb efectes 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest
Ajuntament, el règim d’indemnització a favor dels membres de la Corporació municipal
sense dedicació, per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats municipals que es
relacionen, en les quantitats assenyalades:
Òrgan
Ple
Junta de Govern Local
Comissió Informativa

Indemnització per sessió
250,00€
190,00€
100,00€

Quart.- Acordar que sobre aquestes quantitats serà d’aplicació l’actualització prevista a la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i demés normativa en vigor.

https://bop.diba.cat
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Dedicació

CVE 2019025560

Nom

Data 19-7-2019

Primer.- Establir el règim de dedicació dels membres de la corporació serà el que a
continuació es relaciona, amb les remuneracions detallades, les quals es percebran en 14
pagues, dotze corresponents als mesos de l’any i 2 corresponents als mesos de juny i
desembre:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es fa públic l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 08/07/2019 pel qual
s’aprova l’establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres
de la Corporació, quina part dispositiva és com segueix:

A

EDICTE

B

Cinquè.- Acordar el dret de tots els membres electes d’aquesta Corporació, amb
independència que exerceixen o no el seu càrrec amb dedicació parcial, de percebre les

Document signat electrònicament

Vuitè.- Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Portal de transparència de la seu electrònica, i donar-ne compte al Ple municipal en la
primera sessió que es dugui a terme.

https://bop.diba.cat

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments municipals de Recursos Humans,
Intervenció i Tresoreria.

Pàg. 2-2

Sisè.- Notificar aquest acord als portaveus dels grups municipals i als regidors afectats,
fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec amb
dedicació parcial, que aquest règim s’entendrà acceptat en cas de no manifestar res al
respecte en el termini de 24 hores des de la seva notificació efectiva.

A

despeses ocasionals produïdes per l’exercici del seu càrrec, en la quantia degudament
justificada, en les condicions establertes a les bases d’execució del pressupost.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 19-7-2019

Nil López Crespo
Alcalde

CVE 2019025560

Matadepera, 10 de juliol de 2019
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