Declaració de les obligacions de transparència

En compliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern aprovada pe Parlament de Catalunya el 29 de desembre del 2014, les entitats
beneficiaries de subvencions per un import superior a 10.000 € estan obligades a
informar a l’Ajuntament de Barcelona les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració a l’efecte de fer-les públiques.
Les retribucions a informar són les retribucions brutes anuals corresponents a l’any en
que es concedeix la subvenció o en el cas que encara no estiguin fixades, les de l’any
fiscal anterior.
L’entitat ha d’informar de la relació de tots els noms i càrrecs de llurs òrgans de
direcció o administració, la seva retribució que en cas que no n’hi hagi
s’especificarà “sense retribució”, i el concepte de la retribució si s’escau (per
exemple dietes per assistència a consells).
El incompliment d’aquesta obligació per part de l’entitat comportarà la no concessió de
la subvenció per part de l’Ajuntament.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la Sr/a Magalí Homs i Ros, amb DNI núm. 44009087J, en nom propi o, si escau, en
nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes que la entitat
Associaicó Tantàgora Serveis culturals pugui rebre subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona per un import superior a 10.000€ declara sota la seva responsabilitat que l’any
2021 les retribucions dels òrgans directius de l’entitat han estat les que es detallen a
continuació

RETRIBUCIONS DEL ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ
(Informar de TOTS els càrrecs. En cas de no existir retribució, informar nom, cognoms i càrrec i
indicar “Import retribució = 0€)
NOM i COGNOMS

CÀRREC

IMPORT
RETRIBUCIÓ

CONCEPTE

Magalí Homs

Directora

28.830,18

Directora

Roser Ros

Presidenta

Per participar a
algunes activitats

Agustí Ros
Albert Roig

Vocal
Tressorer

COM A
PRESIDENTA
SESE
RETRIBUCIÓ.
PER
ACTIVITATS
3.000 € bruts
anuals
0€
0€

Localitat, data i signatura de la persona declarant
24 de Gener del 2022
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