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Núm. 6751
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Edicte d’establiment de la dedicació de l’alcaldessa i règim d’indemnitzacions
En compliment del que disposen els articles 44.2 i 46.1 del Reglament d’Organització,Funcionament i Regim Jurídic de les entitats
locals es fa públic que mitjançant sessió del Ple de data 20 de juny
de 2019 s’ha dictat la següent resolució que transcrita íntegrament
en la seva part dispositiva, diu:
Acord
Primer. Establir que la Sra. Mercè Bosch Romans, alcaldessa de la
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una
dedicació mínima de 30 hores setmanals i unes retribucions de
25.980,50 € anuals.
Segon. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats
de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny
i desembre.
Tercer. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen
dedicació exclusiva ni dedicació parcial, amb efectes de data del ple
municipal de constitució de data 15 de juny de 2019, el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de
què formin part:
- Per assistència a les sessions del Ple: 100,00 €.

Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al
tauler d’anuncis de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta,
de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal,
en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
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Quart. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a
ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici
del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
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i bon govern.
El que es fa públic als efectes oportuns en la data de la signatura
electrònica.
Maçanet de Cabrenys, 13 d’agost de 2019
Mercè Bosch i Romans
Alcaldessa
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