Dilluns, 16 de novembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en sessió extraordinària de data 3 de novembre de 2.015, va adoptar
per majoria absoluta, l'acord fixant un règim de retribucions i dedicació dels membres electes de la corporació, el
contingut del qual és el que segueix:
Primer.- Reconèixer una dedicació parcial a l'Alcalde Sr. Josep Lara Tristante per l'exercici i desenvolupament de les
funcions pròpies del càrrec, amb dedicació parcial del 55%, amb una retribució bruta anual de (9.628,08 EUR),
distribuïda en dotze pagues mensuals d'igual quantia, i donar-lo d'alta en el règim general de la seguretat social.
Segon.- Reconèixer una dedicació parcial a la regidora Sra. Joana Freixa i Codina pel desenvolupament del càrrec i
funcions fixades pels Decrets d'Alcaldia 11/2015 i 12/2015, amb una dedicació parcial del 25%, amb una retribució bruta
anual de (4.376,52 EUR), distribuïa en dotze pagues mensuals d'igual quantia alta, i donar-la d'alta en el règim general
de la Seguretat Social.
La percepció d'aquestes retribucions portarà inherent l'exercici de les funcions anteriorment detallades, sent compatible
amb l'exercici d'altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l'article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública.
Tercer.- Les retribucions que es reconeixen en els anteriors acords seran incompatibles amb la percepció
d'indemnitzacions per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats, de tal forma que només els membres de la
Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran indemnitzacions per assistències als
òrgans col·legiats dels quals formin part.
Quart.- Les retribucions i indemnitzacions que es reconeixen en els acords anteriors, serà independent del dret que es
reconeix als membres corporatius, en la percepció de dietes per desplaçament, allotjament per raó del càrrec així com
indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici de càrrec quan siguin efectives amb justificació documental
prèvia.
Cinquè.- Les retribucions fixades en els anteriors acords, seran efectives un cop aprovada definitivament la modificació
del pressupost 04/2015 que recull la creació de la partida corresponent per càrrecs electes.
Sisè.- Publicar el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis i a la web municipal.
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Guardiola de Berguedà, 5 de novembre de 2015
L'alcalde, Josep Lara Tristante

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

