ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL EN PLE EN DATA 28 DE JUNY DE 2011
.. // ..
APROVACIO INICIAL MODIFICACIO BASES D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT, PATRONAT MUNICIPAL, OAGIEM, SOCIETAT UNIPERSONAL DE
RESPONSABILITAT
LIMITADA
“SERVEIS
MUNICIPALS
DE
SANT
ESTEVE
SESROVIRES,SL.”, EXERCICI 2011

Primer.-Aprovar inicialment la modificació de les Bases d’Execució
del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2011, en els següents
termes:
11ª.- El

Sr. Regidor Antonio Centeno López, desenvoluparà el seu
càrrec a dedicació exclusiva percebent la quantitat degudament
consignada com a retribució anual d’import 32.000 € bruts. La Sra.
Regidora Mª Jesús Rodríguez Carrero, desenvoluparà el seu càrrec a
dedicació exclusiva percebent la quantitat degudament consignada
com a retribució anual d’import 32.000 € bruts.
Estan incloses al règim general de la Seguretat Social
quotes empresarials aniran a càrrec de l’Ajuntament.

i

les

12ª.- Indemnitzacions:
a)Grups Municipals
6.000 € anuals per a tots els grups, distribuïts de la següent
manera:
10% igual per a cada grup municipal i resta proporcional al
nombre de regidors per grup.
85 € per cada regidor mensuals.
El traspàs dels imports de les assignacions anuals es farà
automàticament al compte corrent que designi cada grup municipal,
a efectuar el 50% a l’abril de cada any i el 50% restant durant el
darrer trimestre de l’any.

b) Regidors
200 € mensuals per regidor amb delegació
portaveu, per cada àrea delegada o pròpia.
Assistències
PLENS:

150 € Presidència
100 € Regidors
JUNTA DE GOVERN LOCAL:

150 € Presidència

d’Alcaldia

i/o

100 € Regidors
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

90 € Presidència
75 € Portaveus vocals
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

90 € Presidència
75 € Vocals
CONSELL ESCOLAR:

30 € Regidor
COMISSIONS REGLADES (OPOSICIONS, CONCURSOS I MESES DE CONTRACTACIÓ):

90 € Presidència
75 € Vocals regidors
60 € Vocals no regidors
ALTRES COMISSIONS (SENSE ESPECIFICAR):

30 € Regidor
60 € Regidors delegats
És requisit per a l’acreditàment de les quantitats indicades
l’efectiva assistència a les sessions de Ple o Comissió
respectives.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases d’Execució

del Pressupost del
següents termes:

Patronat

Municipal,

exercici

2011,

en

els

Assistències
JUNTA RECTORA PATRONAT MUNICIPAL:
150 € Presidència
100 € Regidors
COMISSIÓ EXECUTIVA PATRONAT:
100 € President
80 € Regidors

COMISSIONS SECTORIALS PATRONAT MUNICIPAL:
60 € Presidència
40 € Regidors
És requisit per a l’acreditament de les quantitats indicades
l’efectiva assistència a les sessions de la Junta Rectora o
Comissió respectives.

Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases d’Execució

del Pressupost de l’OAGIEM, exercici 2011, en els següents termes:
BASE 28ª. Es fixen les següents indemnitzacions per assistència dels

membres al Consell Rector de l'Organisme Autònom de Gestió de les
Instal·lacions Esportives Municipals:
100 € Presidència
80 € Vocals
Quart.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases d’Execució

del Pressupost de Societat mercantil municipal unipersonal de
responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve
Sesrovires, SL”, exercici 2011, en els següents termes:
El càrrec de conseller serà gratuït. Percebran, si s’escau,
les indemnitzacions i dietes que corresponguin:
Indemnitzacions:
-President: 150 euros.
-Vocals: 100 euros.
Aquestes
indemnitzacions
seran
aplicables
quan
el
Ple
de
l’Ajuntament actuï en funcions de Junta General, a excepció del
Vicepresident, càrrec que només n’hi haurà en el Consell
d’Administració.
En relació a les dietes, aquestes, seran aprovades per cada
cas, pel Consell d’Administració.

