Dilluns, 20 de juliol de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Torelló
EDICTE
Es dóna compte de l'acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data de 6 de juliol de 2015 referent a
l'aprovació de les retribucions dels regidors amb dedicació parcial i aprovació de retribucions per assistències a òrgans
col·legiats dels regidors sense dedicació parcial i retribucions dels grups municipals. Es publica la part resolutòria de
l'acord la transcripció literal del qual és la següent:
"Primer.- Establir que, amb efectes retroactius del dia 13 de juny de 2015, l'alcalde ha exercit el seu càrrec amb
dedicació parcial del 80% de la jornada i percebrà catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les
altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva alta al règim general
de la Seguretat Social.
S'acorda sol·licitar a la TGSS que procedeixi a la igualació de dates en relació a l'afiliació del càrrec d'Alcalde amb
efectes del 13 de juny de 2015.
Nom
Jaume Vivet i Soler

Càrrec
Alcalde

Retribució anual
36.083 EUR

Segon.- Establir que, amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2015, els membres de la corporació que tot seguit es
detallen, han exercit el seu càrrec amb dedicació parcial i percebran dotze pagues, corresponents a les mensualitats de
l'any, i es tramitarà la seva alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació de 10 hores
els Tinents d'alcalde i els Caps d'Àrea, setmanals, la qual comportarà la dedicació mínima necessària per a la percepció
d'aquestes retribucions.
Nom
Sr. Manel Romans i Sánchez
Sr. Albert Portús i Noguera
Sr. David Forcada i Rifà
Sra. Núria Güell i Rovira
Sr. Marc Fontserè i Candell

Càrrec
1r. Tinent d'alcalde
2n. Tinent d'Alcalde
3r. Tinent d'Alcalde
4arta. Tinent d'Alcalde
5è. Tinent d'Alcalde

Retribució anual
11.400 EUR
11.400 EUR
11.400 EUR
11.400 EUR
11.400 EUR

Tercer.- Establir que, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, els membres de la corporació que tot seguit es detallen,
exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i percebran dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l'any, i es
tramitarà la seva alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació de 10 hores setmanals
els regidors delegats, la qual comportarà la dedicació mínima necessària per a la percepció d'aquestes retribucions
Càrrec
Regidora Delegada
Regidora Delegada
Regidor Delegat

Retribució anual
10.200 EUR
10.200 EUR
10.200 EUR

Quart.- Els efectes retroactius dels regidors que mantenien les mateixes delegacions en l'anterior legislatura es
retrotrauran el dia 13 de juny de 2.015 atès que han exercit les seves funcions durant aquest període: Sr. Manel
Romans, Sr. Albert Portús, Sra. Nuria Güell, Sra. Carme Francolí i Sra. Concepció Villena. Es sol·licitarà a la TGSS que
procedeixi a la igualació de dates en aquest sentit.
Cinquè.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els altres membres de la corporació que no tenen
dedicació parcial, percebran el règim següent d'assistències:
a) Per assistència als Plens: 108,99 EUR.
b) Per assistència a Comissions Informatives i Junta de Portaveus: 69,36 EUR.
Per qüestions d'organització en els pagaments, aquestes dietes es liquidaran mensualment el dia 28 de cada mes,
tenint en compte les sessions celebrades a partir del dia 20 del mes anterior.
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Nom
Sra. Carme Francolí Casas
Sra. Concepció Villena Aceituno
Sr. Jordi Rosell i Plajats
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Sisè.- A aquests imports s'hi aplicarà el mateix increment anual que es determini per al personal de la Corporació.
Setè.- Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una aportació econòmica mensual per a despeses
realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:
a) 24,77 EUR Per cada regidor electe i mes.
b) 99,09 EUR Per cada grup municipal.
Per poder percebre aquestes aportacions els grups municipals hauran d'aportar NIF, fitxa de creditor i IBAN del grup
municipal.
Aquestes aportacions no es poden destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de
la corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i els grups polítics hauran
de portar una comptabilitat específica d'aquestes dotacions econòmiques que hauran de posar a disposició del Ple
sempre que aquest els ho demani. Aquestes aportacions es faran efectives a partir de la constitució dels grups
municipals.
Vuitè.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler municipal
d'anuncis, per a general coneixement.
Novè.- Notificar aquests acords als membres de la corporació, a la Intervenció municipal i a l'Àrea de Recursos Humans,
per al seu coneixement".
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Torelló, 7 de juliol de 2015
L'alcalde president, Jaume Vivet i Soler
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