EDICTE

x
x
x
x
x
x
x

Administració.
Serveis socials bàsics, dones i polítiques d’igualtat
Serveis socials d’atenció especialitzada, acollida, integració i gent gran.
Desenvolupament comarcal.
Medi Ambient.
Joventut i habitatge
Suport als municipis i consum.

QUART.- Establir a favor dels/de les consellers/eres d’àrea que siguin alhora portaveus
de grup comarcal, una retribució bruta anual de 7.600,00€ distribuïda en 14 pagues d’igual
quantia, per l’exercici del càrrec en règim de dedicació parcial del 15,2% de la jornada
laboral.
CINQUÈ.- Establir a favor de la resta de consellers/eres comarcals el règim
d’indemnitzacions per la seva assistència efectiva als òrgans col·legiats dels quals en són
membres legals, d’acord amb el detall següent:
a)
b)
c)
d)
e)

Sessió ordinària del Ple:
Sessió ordinària de comissió informativa:
Sessió ordinària comissió especial de comptes:
Sessió ordinària Junta de portaveus:
Sessió ordinària del Consell de Presidència

160,00€
37,26€
37,26€
100,00€
126,44€

L’assistència a les sessions extraordinàries de tots els òrgans esmentats en aquest punt
5è. es compensaran amb el 50% dels imports previstos per a les sessions ordinàries.
Les sessions extraordinàries que es celebrin a continuació d’una d’ordinària no donaran
dret a la percepció d’indemnització.
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TERCER.- Establir a favor dels/de les consellers/eres de les àrees que es relacionen a
continuació una retribució bruta anual de 7.000,00€ distribuïda en 14 pagues d’igual
quantia, per l’exercici del càrrec en règim de dedicació parcial del 14% de la jornada
laboral:

Data 19-8-2019

SEGON.- Establir a favor del vicepresident primer del Consell Comarcal del Bages una
retribució bruta anual de 15.000,00€ distribuïda en 14 pagues d’igual quantia, per
l’exercici del càrrec en règim de dedicació parcial del 30% de la jornada laboral.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“PRIMER.- Establir a favor de la Presidenta del Consell Comarcal del Bages una retribució
bruta anual de 21.200,00€ distribuïda en 14 pagues d’igual quantia, per l’exercici del
càrrec en règim de dedicació parcial del 40% de la jornada laboral.

B

En data 31 de juliol de 2019 el Ple del Consell Comarcal del Bages va acordar:

A

PUBLICACIÓ DEL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS DELS/DE LES CONSELLERS/ERES
COMARCALS (art. 166.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya- DL 2/03 i l’art. 100 Reglament orgànic comarcal)

Els grups polítics no podran destinar aquestes assignacions al pagament de
remuneracions de personal al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
VUITÈ.- Aprovar la vigència del present acord entre el dia 1 d’agost de 2019
finalització de la legislatura.

i la

NOVÈ.- Notificar aquest acord als/les portaveus dels diferents grups polítics comarcals i
als/a les consellers/eres comarcals.”
La presidenta
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Estefania Torrente Guerrero

B

Manresa, 7 d’agost de 2019

https://bop.diba.cat

Aquestes assignacions es lliuraran al compte corrent facilitat per cada formació política en
el model normalitzat de “Sol·licitud de transferències bancàries” d’aquest consell
comarcal.
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11,57€
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27,76€

Data 19-8-2019

Assignació fixa per grup:
Assignació variable en funció del nombre de consellers
que l’integren (per cada conseller)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SETÈ.- Aprovar l’assignació mensual per cada grup comarcal d’acord amb el barem
següent:

A

SISÈ.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental
d’aquestes i a raó de 0,27€/km. en el cas de desplaçaments que requereixin la utilització
del vehicle propi.
Aquests imports es faran efectius a la nòmina mensual i els seran d’aplicació la cotització
a la Seguretat Social i la retenció d’IRPF legalment vigents.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

