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Retribucions, indemnitzacions i despeses justificades
dels alts càrrecs i membres del Comitè Executiu de
l’ACM
D’acord amb l’article 28.1 dels estatuts de l’ACM, corresponen al Comitè
Executiu, entre d’altres, les següents atribucions:
o) Establir els criteris per determinar el règim de dedicació i la retribució de la
Presidència, de la Secretaria General i dels membres del Comitè Executiu que
tinguin una relació contractual amb l’ACM, així com dels càrrecs d’alta direcció
que, si escau, siguin nomenats pel mateix Comitè Executiu.
p) Aprovar l’import de les indemnitzacions per assistència al Comitè Executiu i
als altres òrgans col·legiats de l’ACM, així com els criteris d’abonament de les
despeses justificades dels seus membres.

Alts càrrecs
Topalls retributius aprovats per acord del Comitè Executiu de l’ACM de
data 7 d’octubre de 2019.






La retribució màxima anual per l’exercici de les funcions de la presidència
de l’ACM serà la corresponent a un membre de la Comissió Executiva de la
Diputació de Barcelona, amb dedicació exclusiva.
La retribució màxima per l’exercici de les funcions de la secretaria general
de l’ACM, amb dedicació exclusiva, serà la corresponent al coordinador
general de la Diputació de Barcelona.
La retribució màxima per l’exercici de les funcions de la secretaria general
adjunta de l’ACM, amb dedicació exclusiva, serà l’equivalent a un 80% de la
retribució que en cada moment s’assigni a la secretaria general.

Retribucions:
President de l’ACM: Lluís Soler i Panisello.


Retribució bruta anual de setanta-nou mil euros (79.000€) distribuïts en
catorze pagues.
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Secretària General de l’ACM: Joana Ortega i Alemany.


Retribució bruta anual de vuitanta-vuit mil euros (88.000€) distribuïts en
catorze pagues.

Secretari General adjunt: Sergi Penedès i Pastor.


Retribució bruta anual de setanta mil quatre-cents euros (70.400€)
distribuïts en catorze pagues.

Indemnitzacions per assistència aprovades per acord del Comitè Executiu
de data 7 d’octubre de 2019:
Comitè Executiu de l’ACM:


Es fixa una indemnització d’un import de tres-cents cinquanta (350)
euros bruts, que percebran els seus membres i els que hi siguin
convidats amb veu i sense vot, per la concurrència efectiva a cadascuna
de les reunions d’aquest òrgan, amb un màxim de mil set-cents
cinquanta (1.750) euros anuals. Percebran la mateixa indemnització els
membres de l’òrgan que, excepcionalment i de forma motivada, hi
assisteixin per videoconferència o multiconferència, en els termes
previstos pels estatuts de l’ACM.

Resten exclosos d’aquesta indemnització els membres i convidats que tinguin
una relació contractual de caràcter laboral amb l’ACM.
Comissió de Presidència:


Indemnització d’un import de sis-cents (600) euros bruts, que
percebran els seus membres i els que hi siguin convidats amb veu i
sense vot per la concurrència efectiva a cadascuna de les reunions
d’aquest òrgan, amb un màxim de set mil vuit-cents (7.800) euros
anuals. Percebran la mateixa indemnització els membres de la Comissió
que, excepcionalment i de forma motivada, hi assisteixin per
videoconferència o multiconferència, en els termes previstos per l’acord
de creació de la Comissió de presidència.

Resten exclosos d’aquesta indemnització els membres i convidats que tinguin
una relació contractual de caràcter laboral amb l’ACM.
Despeses justificades dels membres del Comitè Executiu:
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Quan un membre del Comitè Executiu hagi de desplaçar-se per motius
relacionats amb la representació de l’entitat, les despeses seran sufragades
d’acord amb els criteris establerts en el Reglament de Règim intern del
personal de l’ACM.

