A N U N C I

100%

Luis Oulego Moral

100%

Saray Cantero García

100%

2n. Establir que els membres de la corporació que a continuació
es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació
parcial,
i
seran
donats
d'alta
al
règim
corresponent de la Seguretat Social amb efectes del dia 18
de juny de 2019:
REGIDOR/A

3r.

DEDICACIÓ

Rosario Ramírez Pastora

80%

Juan Pérez López

80%

Ana Maria Alba Aguilera

80%

Xavier Pla Gómez

65%

Rubén Castro Torres

65%

Maite Navas Aguayo

65%

Establir a favor dels membres de la corporació que a
continuació es relacionen, les següents retribucions brutes
mensuals:
Règim de dedicació exclusiva:
REGIDOR/A

DEDICACIÓ

RETRIBUCIÓ

Montserrat Tobella Canals

100%

3.900,00 €

Juan Pablo Beas Fernández

100%

3.900,00 €

Luis Oulego Moral

100%

3.900,00 €

Saray Cantero García

100%

3.900,00 €

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
secretaria@stabarca.com
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Juan Pablo Beas Fernández

Pàg. 1-3

100%

CVE 2019030073

Montserrat Tobella Canals

Data 3-9-2019

DEDICACIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

C I F P-0819500-J

REGIDOR/A

B

1r. Establir que els membres de la corporació que a continuació
es relacionen, exerciran els seus càrrecs en el règim de
dedicació exclusiva, i seran donats d’alta al règim
corresponent
de
la
Seguretat
Social
o
Mutualitat
corresponent amb efectes del dia 18 de juny de 2019:

A

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió
extraordinària i urgent, de data 20 de juny de 2019, va adoptar,
entre d’altres, els acords següents:

Amb les pagues que corresponguin, segons el conveni dels
treballadors de la corporació.

3.120,00 €

Juan Pérez López

80%

3.120,00 €

Ana Maria Alba Aguilera

80%

3.120,00 €

Xavier Pla Gómez

65%

2.534,00 €

Rubén Castro Torres

65%

2.534,00 €

Maite Navas Aguayo

65%

2.534,00 €

La percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim
establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en la seva nova
redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, així
com a les prescripcions del Reglament orgànic municipal,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
en sessió de data 27 de desembre de 2011.
4t.Establir a favor dels membres de la corporació que no
exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial, el règim d'indemnitzacions següent:
1. Per assistència a les sessions del Ple, 150,00 €/sessió, a
excepció de l’alcalde-president que rebrà 250,00 €/sessió per
especial i major responsabilitat.
2. Per assistència a les sessions de la Junta de Govern local
400,00 €/sessió, a excepció de l’alcalde-president que rebrà
700,00 €/sessió per especial i major responsabilitat.
3. Per assistència a les Comissions informatives, 250,00
€/sessió, a excepció de l’alcalde-president que rebrà 300,00
€/sessió per especial i major responsabilitat.
4. Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus,
250,00 €/sessió, a excepció de l’alcalde-president que rebrà
300,00 €/sessió per especial i major responsabilitat.
5. Per assistència a la Comissió Especial de Comptes, 160,00
€/sessió, a excepció de l’alcalde-president que rebrà 250,00
€/sessió per especial i major responsabilitat.

https://bop.diba.cat

80%
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Rosario Ramírez Pastora

CVE 2019030073

RETRIBUCIÓ

Data 3-9-2019

DEDICACIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

REGIDOR/A

A

Règim de dedicació parcial:

B

5è.Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals,
una dotació econòmica per l'import següent:

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
secretaria@stabarca.com

6è.Establir el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia
acreditació documental d’aquestes.
Establir el preu de la compensació per kilòmetre realitzat en
vehicle propi per import de 0,40 €/km.
7è.Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups
Polítics Municipals, i als Regidors i Regidores afectats,
fent constar a aquells que han estat designats per a
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o
parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24
hores següents a la seva notificació.
8è.Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i al
Departament de Personal d’aquesta corporació perquè el facin
efectiu.
9è.Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sant Andreu de la Barca, 27 d’agost de 2019
L’alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez

A

grups

https://bop.diba.cat

en

Pàg. 3-3

grups

CVE 2019030073

en

Data 3-9-2019

a) 580,00 € mensuals per cada grup municipal.
b) 240,00 € mensuals per cada regidor electe,
municipals amb 3 o més membres.
c) 305,00 € mensuals per cada regidor electe,
municipals amb menys de 3 membres.
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