TERCER.- DESIGNAR el Sr. Josep Triadó i Bergés com a membre electe que exercirà el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva.
QUART.- APROVAR per a la resta dels membres de la Corporació, que no exerceixin el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva ni parcial, les següents quanties
econòmiques EN CONCEPTE D’ASSISTÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS
COL·LEGIATS que a continuació es determinen i per cadascuna de les sessions:




Per assistència efectiva a les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple
Municipal : 150 euros.
Per assistència efectiva a les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de
Govern Local: 675 euros.
Per assistència efectiva a les sessions de la Comissió Assessora de la Junta de
Govern Local: 675 euros.

CINQUÈ.- ACORDAR el dret de tots els membres electes d’aquesta Corporació, amb
independència que exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació exclusiva, a PERCEBRE
LES DESPESES OCASIONALS PRODUÏDES PER L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC, en la quantia
degudament justificada.
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SISÈ.- RECONÈIXER el dret de tots els membres que exerceixin el seu càrrec amb
dedicació exclusiva 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.
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SEGON:- ACORDAR que el membre electe d’aquesta corporació que desenvolupi el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, se li assignaran 53.065,30 euros en
concepte de RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL.

Data 18-7-2019

“PRIMER.- FIXAR en UN el nombre de membres electes que durant aquest mandat
podran exercir el càrrec amb CARÀCTER DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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 extraordinària de data 1 de juliol de 2019 va adoptar els acords següents:

A

ANUNCI
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DESÈ.- 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.
ONZÈ.- 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.”
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Premià de Dalt, 9 de juliol de 2019
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NOVÈ.- 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 exclusiva es trobés en causa d’incompatibilitat per exercir simultàniament
qualsevol altre càrrec haurà d’optar entre algun dels dos càrrecs.
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VUITÈ.- 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 18-7-2019

SETÈ.- Aquest acord tindrà efectes retroactius des del dia 15 de juny de 2019 en base
al principi de la retroactivitat dels actes administratius, regulada en l’art. 39 i
concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per la qual es regula el Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Josep Triadó i Bergés
Alcalde
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