AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 04.07.2019
“ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS, DIETES I INDEMNITZACIONS A PERCEBRE
PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta d’acord següent:
1. Antecedents
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les Eleccions Locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics
d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.
2. Fonaments de Dret
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra
normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions
per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o
amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de
la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de
l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.
3. Proposta al Ple
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer. Establir que, amb efectes de 5 de juliol de 2019, s’estableixi el següent règim de
dedicacions i retribucions pels regidors de la present corporació:
Sou íntegre mensual
2.700’00 €
1.900’00 €
1.425'00 €
1.330'00 €
1.235’00 €
1.140’00 €
570’00€
475’00€

Nom i cognoms
Règim de dedicació
Joan Ramon Domingo Coll
Exclusiva B
Anna Carné Baiget
Parcial A
Rosalia Carnicé Farré
Parcial A
Dolors Bargalló Vidal
Parcial A
Bernat Diaz Faya
Parcial B
Engelbert Montalà Pla
Parcial E
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Règim de dedicació
DEDICACIÓ EXCLUSIVA A:
DEDICACIÓ EXCLUSIVA B:
DEDICACIÓ PARCIAL A:
DEDICACIÓ PARCIAL B:
DEDICACIÓ PARCIAL C:
DEDICACIÓ PARCIAL D:
DEDICACIÓ PARCIAL E:
DEDICACIÓ PARCIAL F:

%
100%
75%
75%
75%
70%
30%

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

Extranet
Ajuntament
Mollerussa

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import Anual
26.600,00 €
19.950,00 €
19.950,00 €
19.950,00 €
18.620,00 €
7.980,00 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Joel Bastons Vilaltella
Joan Simeon Morera

Parcial F
Parcial F

25%
25%

6.650,00 €
6.650,00 €



Els membres de la Corporació que s’han relacionat, exerciran els seus càrrecs en
el règim de dedicació exclusiva i, en el seu cas, seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social.



Els membres de la Corporació que s’han relacionat, exerciran els seus càrrecs en
règim de dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima de 16 hores
setmanals a aquesta Corporació i, en el seu cas, seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social.

Segon. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, corresponents a les
mensualitats de l’any més la extraordinària de juny i desembre.
Es sol·licitarà davant l’oficina territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social
l’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social dels anteriors membres
corporatius en la forma que legal i reglamentàriament correspongui.
Tercer. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
Ple
Junta de Govern Local
Comissions Informatives
Comissió Especial de Comptes

150,00
250,00
120,00
120,00

euros/sessió.
euros/sessió.
euros/sessió.
euros/sessió.

Quart.- Determinar que tots els membres de la Corporació tinguin dret a rebre
indemnitzacions de les despeses efectives ocasionades a l’exercici del càrrec, sempre que
siguin degudament autoritzats i justificats, en els termes i quanties que fixa el RD
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, assenyalades pel
grup 1.
Cinquè.- Establir, amb efectes del dia 05 de juliol 2019, una assignació econòmica de
caràcter mensual a favor dels grups polítics municipals que constarà de:
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Component fix: 130,00 euros/ mes.
Component variable: 40 euros/regidor/ mes.
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal
ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.
Sisè.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
Setè.- Autoritzar la despesa que comportin els precedents acords amb càrrec a les
partides del vigent Pressupost General següents:
01.9120.1000000
01.9120.1600000

Retribucions regidors
Seguretat Social
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01.9120.2330000
01.9120.2330001
01.9120.2300000
01.9120.2310000

Grups polítics
Altres indemnitzacions (assistències)
Dietes
Locomoció

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 1

10/07/2019 SECRETARI

Vuitè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de
la corporació.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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