2. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que desenvolupin el
seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial, se’ls assignarà a cadascú
31.839,08 euros en concepte de RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL, distribuïts en 14
mensualitats.
3. AUTORITZAR I DISPOSAR la quantitat de 10.550,67, de l’exercici pressupostari
2019, amb càrrec a les partides 101-912-10000-Retribucions òrgans de govern i
101-912-16000- Seguretat Social Alcaldia, d’acord amb la següent distribució:
ANUALITAT APLICACIÓ
2019
101-912-10000
101-912-16000

PERÍODE
desembre
desembre

IMPORT
7.959,76 €
2.590,90 €

4. COMPROMETRE’S a dotar de crèdit suficient i necessari el pressupost dels
exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 per a fer front a les despeses que es derivin
d’aquest acord.
5. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència de crèdit
adequat i suficient als pressupostos de 2020, 2021, 2022, 2023.

Pàg. 1-2
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6. DESIGNAR el Sr. Carles Anton Medina Vilalta (àmbit Desenvolupament Local); la
Sra. Josi Duran Cutillas (àmbit Serveis a les Persones) i el Sr. Alejandro Costa
Urigoitia (àmbit Serveis Generals i Projectes Estratègics), com a membres
electes que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial.

CVE 2019040751

1. FIXAR en TRES el nombre de membres electes que durant aquest mandat
podran exercir el càrrec amb CARÀCTER DE DEDICACIÓ PARCIAL (60%), amb
efectes a partir del dia 1 de desembre de 2019.

Data 3-12-2019

De conformitat amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària de data 18 de novembre de 2019 va adoptar els acords següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

https://bop.diba.cat
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10. D’acord amb el que estableix l’article 75 Bis de la Llei 7/85 de Bases del Règim
Local, en el supòsit que la persona designada per a exercir el seu càrrec amb
règim de dedicació parcial es trobés en causa d’incompatibilitat per exercir
simultàniament qualsevol altre càrrec haurà d’optar entre algun dels dos
càrrecs.
11. PUBLICAR íntegrament aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’Anuncis d’aquest Ajuntament en compliment del que disposa l’art. 75.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i als efectes legals oportuns.
12. NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia, a tots els/les regidors/res d’aquest
Ajuntament, a la Secretaria General, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria
i al Departament de Personal als efectes legals oportuns.
Premià de Dalt, 25 de novembre de 2019.
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Josep Triadó i Bergés
Alcalde
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9. CONDICIONAR l’aprovació de les despeses que es derivin d’aquest acord en
relació amb les retribucions i assistències a les quals s’ha fet referència als
apartats anteriors a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
vigent de la corporació.

Data 3-12-2019

8. RECONÈIXER el dret de tots els membres que exerceixin el seu càrrec amb
dedicació parcial a SER DONATS D’ALTA EN EL RÈGIM GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL I COTITZAR PER TOTES LES CONTINGÈNCIES regulades en la
seva legislació específica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7. ACORDAR el dret de tots els membres electes d’aquesta Corporació, amb
independència que exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació parcial, a
PERCEBRE LES DESPESES OCASIONALS PRODUÏDES PER L’EXERCICI DEL SEU
CÀRREC, en la quantia degudament justificada.
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