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MUNICIPAL

Es fa públic que Ple en data 18 de juliol de 2019 ha aprovat els acords la part dispositiva
dels quals es transcriu a continuació:
RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN:

Primer.- Aprovar el règim de dedicació i de retribucions pels membres de l’equip de govern, amb
efectes des del dia de la nomenament 15 de juny de 2019 en el cas de l’alcaldessa i amb efectes
des del dia d’aprovació del decret d’alcaldia 2019/460 de 12 de juliol d’ estructuració de les àrees i
delegació d’atribucions en els tinents d’alcalde i regidors delegats, d’acord amb el següent detall, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues
restants corresponents a les mensualitats de la paga extra de juny i Nadal:
Nom i Cognoms Regidor/a

Dedicació

Salari brut mensual

Salari brut anual

Montserrat Venturós Villalba

100%

2.410,82

33.751,48

Roser Valverde Lojo

100%

2.009,01

28.126,14

Roser Rifà Jané

100%

2.209,92

30.938,88

Marià Miró Manubens

50%

1.104,96

15.469,44

Isaac Santiago Vilardaga

50%

1.004,50

14.063,00

Eloi Escútia Fors

50%

1.104,96

15.469,44

Ivan Sánchez Rodríguez

50%

1.004,50

14.063,00

Aleix Serra Uró

33%

730,27

10.223,78

Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots/es els/les Regidors/es detallats en el punt anterior.
Tercer.- Informar a tots/es els/les Regidors/es detallats en el punt anterior que aquest règim de
dedicació comporta la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa
dins el règim d’incompatibilitats establert a la legislació vigent.
Quart.- Notificar aquesta resolució els portaveus dels grups polítics municipals (Junts per Berga,
ERC-AM, PSC-CP)
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució el Departament de Recursos Humans per tal de procedir a
l’alta en el règim general de la Seguretat Social.
Sisè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal i
al portal de transparència de l’Ajuntament de Berga.
INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIA A ÓRGANS COL·LEGIATS I ASSIGNACIÓ A GRUP MUNICIPAL

Primer.- Determinar les assistències que han de percebre els regidors electes que no
disposen de dedicació exclusiva ni parcial, per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats que es determinen a continuació:
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Assistència a Ple ordinari a favor dels membres de 200,00 eur./Regidor/Ple
la Corporació que no formen part de l’equip de
govern
Assistència a la Comissió Informativa ordinària de 90,00 eur./regidor/C.I.
l’Àrea Municipal i serveis finalistes, o la Comissió
Informativa ordinària de l’Àrea d’economia i
hisenda, a favor dels membres de la Corporació
que no formen part de l’equip de govern
Assistència a la Junta de Portaveus ordinària a 90,00 eur./Regidor/Junta
favor dels membres de la Corporació que no
formen part de l’equip de govern
Segon.- Assignar a cada grup municipal una dotació econòmica mensual de 220,00
eur./mes/grup, als quals es sumaran un component variable de 50,00 eur./mes/pel nombre
de regidors del grup municipal, de conformitat amb l’article 73 de la Llei de bases de règim
local.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a cada grup municipal i a Serveis econòmics i publicarla en el en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al portal de transparència de
l’Ajuntament de Berga.
Peu de recursos d’ambdós acords
“Contra aquest actes que exhaureixen la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició
davant del Ple d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la
desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”

Berga,16 de juliol de 2019.
L’alcaldessa
Montserrat Venturòs i Villalba

