Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de 15.761 euros anuals.
Les assistències als Plens seran justificades per l’acte oficial; les assistències a les
Juntes de Portaveus , a la Comissió especial de Comptes i a les Comissions
Informatives seran justificades per l’Acta que aixecarà la Secretària de la Corporació.
SEGON.- Determinar que la jornada de referència que es considera a temps complet,
serà de 35 hores setmanals.
TERCER.- Establir unes retribucions anuals per la Presidència que exercirà amb règim
de dedicació parcial, per la Vice-Presidenta primera que exercirà amb règim de
dedicació exclusiva i pels vocals amb dedicació parcial, que es percebran en 12
pagues, a partir del dia 1 de febrer de 2020:
39.339 € anuals el Sr. Josep Puig Belman que desenvoluparà les seves funcions
de President de l’EMD de Valldoreix, en règim de dedicació parcial, amb una
dedicació de 31’5 hores setmanals, que representa un 90 per cent de la
jornada de referència.
34.800 € anuals la Sra. Susana Herrada Cortés que desenvoluparà les seves
funcions de Vice-Presidenta de l’EMD de Valldoreix, en règim de dedicació
exclusiva, amb una dedicació de 35 hores setmanals, que representa la totalitat
de la jornada de referència.
26.100 € anuals per a les vocalies amb adscripció d’àrea de govern, amb una
dedicació de 26’15 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la
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900 € per assistència efectiva als Plens ordinaris o extraordinaris
200 € per assistència efectiva a les Juntes de Portaveus, a la Comissió Especial de
Comptes i a Comissions Informatives que es creen reglamentàriament.

Data 12-2-2020

PRIMER.- ESTABLIR les següents quantitats econòmiques per assistència efectiva al
Plens, Juntes de Portaveus, i altres reunions col·legiades al President i als vocals que
no tinguin dedicació exclusiva ni parcial amb efectes del dia 1 de gener de 2020:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vist que pel Ple de la Junta de Veïns de data 30 de gener de 2020, es van aprovar els
acords que seguidament es transcriuen:

B

Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns, de data 4 de juliol de 2019, es van
aprovar les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, retribucions als
membres de la Corporació; i en el seu apartat sisè es va acordar que aquest acord de
remuneracions dels integrants d ella Junta de Veïns de Valldoreix, inclòs el President,
es revisarà i aprovarà anualment.

A

ANUNC I

jornada.

CINQUÈ.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOP i DOGC.
Valldoreix, 4 de febrer de 2020
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Els Srs. Lluís Cahís Raga, Jaume Sanmartí Argelich, Ferran Margineda Agustin, Ana
Cano Farré i Susanna Casta Balcells percebran assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats en les quanties i límits assenyalats en el
primer apartat d’aquest acord.

CVE 2020004128

La Sra. Elena Degollada Bastos i el Sr. Bernat Gisbert Riba, desenvoluparan les seves
funcions, amb règim de dedicació parcial amb una dedicació de 26’15 hores
setmanals, que representa una dedicació del 75 per cent, com a vocals amb
adscripció d’àrea, a partir del dia 16 de juny de 2019, en la quantia establerta en
l’apartat tercer d’aquest acord.

A

QUART.- DETERMINAR els membres que realitzaran les seves funcions en règim de
dedicació parcial i els vocals que percebran assignacions per assistència al Ple i a les
Juntes de Portaveus:

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 12-2-2020

EL PRESIDENT, Josep Puig Belman
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