ANUNCI

La dedicació de la Sra. Larroya serà del 33,19 %.
Per tot això resolc:
Primer - Restar assabentats de la nova dedicació parcial retribuïda de la presidenta del grup municipal
EN COMÚ PODEM, Sra. Núria Larroya Gordo, amb efectes del 17 de febrer de 2020.

Núria Larroya Gordo

Import brut anual
12.345,65 €

Dedicació d’un 33,19 %
Compatibilitat i limitacions segons articles 5 i 7
LIPSAP

Segon - D’acord amb la dotació pressupostària al capítol I de l’exercici autoritzar i disposar la despesa
per import de 10.292,92 €, operació prèvia comptable núm. 920200002439, a favor de la Sra. Núria
Larroya Gordo, amb DNI ***2442**, en concepte de nova dedicació parcial retribuïda com a presidenta
del grup municipal EN COMÚ PODEM, amb efectes des del 17 de febrer de 2020.
Tercer - Donar compte d’aquest decret a la sessió del Ple Municipal, publicar al BOPB, al DOGC i al
tauler d’anuncis municipal.
Quart - Traslladar aquests acords a les persones interessades, a Recursos Humans, Comptabilitat,
Grups Municipals i Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”

Santa Coloma de Gramenet, 24 de febrer de 2020
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El secretari general

Data 3-3-2020

Presidenta del grup municipal EN COMÚ PODEM:

Titular

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Càrrec

https://bop.diba.cat

El grup municipal d’ECP va informar, setembre 2019, de canvis en les dedicacions a aplicar: la presidenta
del grup, Sra. Núria Larroya Gordo passaria a desenvolupar aquesta funció amb una dedicació i retribució
parcial. En tractar-se d’una regidora que és funcionària (docent primària de la Generalitat de Catalunya)
en situació de servei actiu, en comissió de serveis a la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya, s’ha constatat que, atès el que disposa l’article 5.2 de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques (LIPSAP), és
possible compatibilitzar la percepció de la retribució com a funcionària i la, parcial, com a presidenta del
grup municipal ECP sempre i quan aquesta última responsabilitat es desenvolupi fora de la jornada de
treball en l’Administració i es respectin els límits contemplats a l’article 7 de la LIPSAP.

Pàg. 1-1

Els grups municipals, entre ells, EN COMÚ PODEM (ECP), van comunicar les persones que
desenvoluparien els càrrecs que, optativament, tenen dedicació exclusiva i/o parcial retribuïda.

CVE 2020006600

“El Ple, en sessió del dia 15 de juliol de 2019, va aprovar la relació de càrrecs de la corporació amb
dedicacions exclusives i parcials, les indemnitzacions dels membres de la corporació i les aportacions als
grups municipals.
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L’alcaldessa, mitjançant decret número 1632/2020, de data 19 de febrer, ha dictat la resolució següent:

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas
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