Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
acm@acm.cat
www.acm.cat

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES DELS ALTS CÀRRECS I MEMBRES DEL COMITÈ
EXECUTIU DE L’ACM

President de l’ACM:




Dedicació a temps parcial durant les hores necessàries per a l’exercici de les seves
funcions directives a l’ACM.
Retribució bruta anual: 65.553,60€ distribuïda en 14 pagues amb efectes des del
seu nomenament com a President de l’ACM.
Aquesta retribució serà regularitzada anualment d’acord amb l’IPC.

Secretari General de l’ACM:




Dedicació completa amb funcions directives a l’ACM.
Retribució bruta anual: 97.300€ distribuïda en 14 pagues, i uns objectius de 8.000€
amb efectes des del seu nomenament com a Secretari General de l’ACM.
Aquesta retribució serà regularitzada anualment d’acord amb l’IPC.

Comitè Executiu de l’ACM:


Indemnitzacions per assistència: es fixa una indemnització per assistència als comitès
executius de l’ACM per un import de 240 euros bruts, que percebran els seus membres
i els que hi siguin convidats amb veu i sense vot, d’acord amb l’article 25 dels estatuts,
per la concurrència efectiva a cadascuna de les reunions d’aquest òrgan.
Resten exclosos d’aquesta indemnització els membres i convidats que tinguin una
relació contractual de caràcter laboral amb l’ACM.
Aquest acord s’aplicarà amb efectes des de la constitució del Comitè Executiu.



Criteris d’abonament de les despeses justificades dels membres del Comitè Executiu:
Quan un membre del Comitè Executiu, que no tingui una relació contractual de
caràcter laboral amb l’ACM i hagi de desplaçar-se per motius relacionats amb la
representació de l’entitat, les despeses del desplaçament seran sufragades per l’ACM
en els termes següents, sens perjudici que el Secretari General pugui autoritzar
despeses per imports superiors:
o

Despeses abonades pels interessats:
-

Àpat: fins a 15 €.

-

Quilometratge amb vehicle propi: 0,19€/km.
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-

Aparcaments i peatges: segons els justificants de pagament que es
presentin.

Una vegada realitzat el desplaçament, que haurà de ser prèviament autoritzat pel
Secretari General, l’interessat haurà de presentar un full de despeses, segons model
normalitzat, amb els justificants corresponents.
o

Despeses assumides directament per l’ACM:
-

Desplaçaments amb tren, avió o autocar: seran contractats
directament per l’ACM.

-

Allotjament: serà contractat directament per l’ACM.

A banda dels conceptes ressenyats, les despeses protocol·làries i de representació
hauran de ser autoritzades prèviament pel Secretari General de l’ACM.
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