CÀRRECS ELECTES

DOTACIÓ MÀXIMA
IMPORT
ANUAL PER PLENS I
RETRIBUCIÓ
JUNTES /REGIDOR
MENSUAL/ANUAL

REG.EQUIP DE GOVERN

5.448,00€

REGIDORS OPOSICIÓ

2.520.00€

La distribució d’aquests imports es faran d’acord amb els següents preus:
Òrgan
€ /reunió/persona
Ple................................................................................................................................ 210,00 €
Junta de Govern ........................................................................................................... 122,00 €
Comissió Especial de comptes .............................................................................................122,00 €
Altres òrgans col.legiats de la Corporació ............................................................................122,00 €

L’Alcalde tindrà una dedicació parcial (51,09%) amb una retribució anual de 8.943,96€.
Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any
i en alta al règim de la seguretat social jornada i serà el beneficiari de la subvenció que
pugui concedir per aquesta finalitat el Departament competent de la Generalitat de
Catalunya.”

Segon. Exposar aquest acord durant un termini de quinze dies hàbils des de la darrera
publicació d’aquest anunci al BOPB i al e-tauler municipal als efectes de reclamacions i
al.legacions. L’acord adoptat es considerarà definitivament aprovat si durant aquest
termini no es presenten al.legacions.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1

“Règim d’indemnitzacions per als càrrecs electes que es detallen tot seguit amb efectes a
15 de juny de 2019:

CVE 2019032409

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 4 de la base 26ena de les bases
d’execució del pressupost municipal del 2019 en els termes següents,

Data 30-9-2019

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
PER A L’EXERCICI 2019
../..

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segons el Ple celebrat el dia 18 de juliol de 2019 es a públic la part dispositiva de
l’acord que es transcriu literalment tot seguit:

A

A NUNCI

B

Les Cabanyes, 19 de setembre de 2019
L'alcalde,
Agustí Vallverdú Gil
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