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Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 18515 Q3LQ3-N5ILV-JEW2V A0036F249EE55FB04D1EC329B79E22A8A05493F2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://aytos.girones.cat:9443

C E R T I F I C O:
Que segons antecedents obrants en aquesta Secretaria del meu càrrec, el ple del Consell
Comarcal del Gironès en la seva sessió extraordinària del proppassat 24 de juliol de 2019
va acordar el següent:
“Primer.

Fixar en 3 el nombre màxim de membres de ple dret del Consell Comarcal
del Gironès que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efectes
del dia següent a aquest acord:

Càrrecs electes del Consell Comarcal del Gironès en règim de dedicació parcial
Retribució bruta anual (12 pagues mensuals)
50% jornada laboral
50% jornada laboral
25% jornada laboral
(80 h/mes)
(80 h/mes)
(40 h/mes)
Presidència
35.000,00 €
Vicepresidència 1a
35.000,00 €
Vicepresidència 2a
15.000,00 €

Els membres en règim de dedicació parcial se'ls aplica el règim
d'incompatibilitats determinat per la Llei 53/1984. Els membres amb règim de
dedicació parcial seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, essent a càrrec del Consell Comarcal les corresponents quotes del
règim general de la Seguretat Social. Les retribucions anuals indicades en
les taules anteriors pels diferents càrrecs de la corporació, amb règim de
dedicació parcial, es lliuraran en 12 pagues, aplicant-se el percentatge
d’IRPF individualitzat, segons la normativa de retencions de l’IRPF vigent.
Segon.

Aprovar el règim d'indemnitzacions següent:
Ple

Conseller/a comarcal

400,00 €

Consell de
Presidència
265,00 €

Comissió
Informativa
275,00 €

Junta de
Portaveus
400,00 €

Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de cap d’àrea
percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual
íntegra de 10.500,00 €.
Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de portaveu
percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat anual
íntegra de 6.450,00 €.
Els consellers comarcals percebran, com a màxim, en concepte
d’indemnització la quantitat anual íntegra de 4.050,00 €.
Les indemnitzacions es corresponen a les assistències efectives als òrgans
col·legiats citats dels quals els membres en formin part. Les assistències es
justificaran mitjançant certificació del secretari de l’òrgan col·legiat
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corresponent, que acreditarà els consellers/es assistents a cada sessió. Els
imports establerts en aquest acord per les assistències, romandran en vigor
des de la data d’aprovació d’aquest acord i meritaran amb caràcter
proporcional als mesos efectius del mandat corporatiu de cada exercici
econòmic. Només els membres de la corporació que no tinguin dedicació
parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part.
Tercer.

Els/les consellers/es seran responsables que la situació de dedicació o règim
d'indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats que se’ls hi declari al
Consell Comarcal del Gironès no resulti incompatible i doncs doni
compliment a la normativa vigent i en especial a allò que estableix l'article
75bis de la LBRL, i la Llei 53/1984, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, amb la situació de
dedicació exclusiva, parcial o règim d'indemnització per assistències que
puguin tenir reconeguda en altres administracions o per a qualsevol altra
activitat pública o privada.

Quart.

Establir que els membres electes del Consell Comarcal seran indemnitzats
per les despeses efectivament realitzades en el desenvolupament del seu
càrrec i de conformitat amb les normes següents:
1.

S’indemnitzarà, d’acord amb la normativa reguladora prevista en cada moment
per al personal del Consell Comarcal, per les despeses de viatge originades per
l’exercici del seu càrrec, tant les realitzades en vehicle propi com en transport públic
en el cas de desplaçaments efectuats per raó de servei.
Per a poder percebre la indemnització per despeses de viatge caldrà acreditar la
despesa, aportant els justificants corresponents, així com complimentar una
declaració responsable on s’identificarà el dia i el motiu del desplaçament.

2.

S’indemnitzarà, d’acord amb la normativa reguladora prevista en cada moment
per al personal del Consell Comarcal, per les despeses de manutenció originades
per l’exercici del seu càrrec.
Per a poder percebre la indemnització per despeses de manutenció caldrà acreditar
la despesa, aportant els justificants corresponents, així com complimentar una
declaració responsable on s’identificarà el dia i el motiu de la reunió.

3.

S’indemnitzarà, d’acord amb la normativa reguladora prevista en cada moment
per al personal del Consell Comarcal, per les despeses d’allotjament originades per
l’exercici del seu càrrec, a tots els càrrecs electes que per raó del servei hagin de
pernoctar fora del seu domicili.
Per a poder percebre la indemnització per despeses d’allotjament caldrà acreditar la
despesa, aportant els justificants corresponents, així com complimentar una
declaració responsable on s’identificarà el dia i el motiu de la pernoctació fora del
seu domicili.

4.

S’indemnitzarà a tots els càrrecs electes per les despeses de representació
ocasionades per atendre activitats socials, en virtut de la seva autoritat i de
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representació del Consell Comarcal, sempre que reverteixi en benefici o utilitat de la
corporació.
La quantia de la indemnització serà l’import efectivament gastat, o bé aquestes
despeses podran ser pagades directament pel Consell Comarcal al proveïdor
corresponent.
Per a poder percebre la indemnització o tramitar el pagament al proveïdor per
despeses de representació caldrà acreditar la despesa, aportant els justificants
corresponents, així com complimentar una declaració responsable on s’identificarà
el dia, el motiu i els assistents a l’acte.

Cinquè.

L'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions que deriven dels
acords anteriors així com el seu pagament efectiu, resten sotmesos a la
condició suspensiva d'existència de crèdit suficient i adequat, tant pel
pressupost 2019 com pels pressupostos successius del mandat corporatiu
2019-2023."

I perquè així consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del president del
Consell Comarcal del Gironès, en reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent.

Vist i plau,

Document signat electrònicament
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