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Àrea/Àrees

ÀREA D’URBANISME I
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i
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Regidor i
ÀREA D’AGRICULTURA,
I
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ÀREA
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AREA
D’EDUCACIÓ,
FESTES I JOVENTUT

Dedicació
parcial
proposada
(%)

Import brut
any (€)

Import brut
mensual
( 12 mesos )

14,5

5.800,00

483,33

13,5

5.400,00

450,00

13,5

5.400,00

450,00

13,75

5.500,00

458,33

13,5

5.400,00

450,00

SEGON.- Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província l'Acord del Ple, a l'efecte
del seu general coneixement.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
(www.alcoletge.cat)
TERCER.- Notificar aquest Acord als interessats i al Servei de personal i intervenció perquè en
prenguin coneixement i efectes.

668c1534498b4481bdb732aed94bd3db001

Nom i cognoms

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

PRIMER.- Determinar que els càrrecs que s’indiquen, amb motius de les funcions vinculades a la
gestió de les àrees atribuïdes, que implica la direcció, gestió i supervisió ordinària dels assumptes
relacionats amb cadascuna d’elles, incloent les facultats de realitzar estudis i propostes sobre els
assumptes que es plantegin en relació a diària, sens perjudici de considerar especialment les
competències atribuïdes per llei als Tinents d’Alcalde, realitzin les seves funcions en règim de
DEDICACIÓ PARCIAL, amb les retribucions que s’indiquen, les quals es percebran en DOTZE
MENSUALITATS, corresponents als diferents mesos de l’any i, donar-los d’alta en el règim
general de la Seguretat Social amb efectes a partir del mes de gener de 2016 (inclòs), havent
d’assumir la Corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
La dedicació parcial s’estableix a partir d’una previsió de dedicació exclusiva de 40 hores
setmanals.

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

“3. Determinació de càrrecs electes amb dedicació parcial a l’Ajuntament d’Alcoletge i
sistema de retribucions. (...)

Codi Segur de Validació

El ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2016, va
adoptar per unanimitat dels deu regidors presents a la sessió, dels onze que integren la Corporació,
els acords relatius a la determinació de càrrecs electes amb dedicació parcial a l’Ajuntament
d’Alcoletge i sistema de retribucions, la part dispositiva dels quals estableix el següent:

Url de validació
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

https://simplifica.diputaciolleida.es/absis/validador/?nodeabsini=030

Maria Lluïsa Prat Boneta.
Alcoletge, febrer de 2017.

Codi Segur de Validació

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.
L’alcaldessa,

Url de validació

QUART.- Tramitar, de forma simultània, la modificació de les Bases d’Execució del pressupost a
l’empara dels antecedents exposats.”

