Declaració responsable de les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat
beneficiària
Dades d'identificació de l'entitat beneficiària
Nom
Federació Catalana de Voluntariat Social
Número d'expedient pel qual es presenta aquesta declaració:
Dades de la persona representant legal de l'entitat
Nom i cognoms
Jordi Balot Toldrà
Càrrec
President

NIF
G59106823

DNI
46119437K

Que d’acord amb l’obligació de les entitats beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000,00
euros que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i que també recull l’apartat d’obligacions de les bases reguladores de les subvencions
corresponents,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONABILITAT:
Que la/les persona/es que integren els òrgans de direcció i administració no perceben cap retribució a
càrrec del pressupost d'aquesta entitat(1)
x Que la/les persones que integra/en els òrgans de direcció o administració de l’entitat que represento
perceben les retribucions següents a càrrec al pressupost de l'entitat (1)
Retribució bruta anual (referent
a l'últim exercici)
Nom de l'òrgan/càrrec (no indiqueu el nom de la persona que l'ocupa)(2)
Eulàlia Mas Conde/Directora
32.123,84 € Salari Anual brut
Carmen Garcia Rojo/Cap de Programes i RRHH
25.457,60 € Salari Anual brut

Així mateix, declaro que sóc coneixedor que aquestes dades han de ser objecte de publicitat en els termes que
disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
I, perquè consti, a l’efecte de presentar-la al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la seva
publicació, emeto aquesta declaració responsable.

A Barcelona, 8 de gener de 2019

(1)

Les retribucions són els sous i han de ser percebudes efectivament, per tots els conceptes, tant les dineràries, com en
espècie, tant les fixes, com les variables. És suficient donar la informació relativa a la quantitat anual global bruta percebuda.
No s’entenen per retribucions, les bestretes, el reemborsament de despeses, la indemnització pels danys produïts per raó
del’exercici ni les dietes per assistència a les sessions de l’òrgan de govern.
(2)
Cal indicar les retribucions dels membres següents (sense fer constar el nom i cognoms):
- Membres d’òrgans de direcció o administració que percebin un sous i/o dietes per assistència a les sessions de l’òrgan.
- Persones que disposin d’un contracte d’alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost.
- Les persones que assumeixen la màxima responsabilitat directiva o d’administració.”

