AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 de juliol de 2019

04.- MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL.
Atès el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, amb
fonament a l'establert en els articles 75 de la LBRL i 13 del ROF, en atenció a les característiques del
Municipi, volum del pressupost municipal i considerant l’assumpció de responsabilitat i dedicació en
cada cas, acordà assignar el règim de retribucions i dedicació corresponent als regidors, en funció de
l’àrea competencial assumida i el temps emprat per a l’exercici del càrrec.
Atès que en data 16 de juliol de 2019, el Regidor Sr. Joel Bastons Vilaltella ha presentat un escrit en
el que sol·licita la renúncia al règim de retribucions (dedicació parcial F) que es va aprovar pel Ple
extraordinari del dia 4 de juliol, a efectes 5 de juliol de 2019; així com que el règim d’indemnització
sigui per assistència a òrgans col·legiats.
Atès que en data 25 de juliol de 2019, el Regidor Sr. Joan Simeón Morera ha presentat un escrit en
el que sol·licita la renúncia al règim de retribucions (dedicació parcial F) que es va aprovar pel Ple
extraordinari del dia 4 de juliol, a efectes 5 de juliol de 2019; així com que el règim d’indemnització
sigui per assistència a òrgans col·legiats.
Atès que al Ple de la Corporació en sessió extraordinària el dia 4 de juliol de 2019 va prendre
coneixement i acceptació de la renúncia del Regidor Sr. Xavier Roure Greoles, i de l’inici de la
tramitació de la presa de possessió de la regidora Sra. Raquel Pueyo Barberà, el qual s’ha donat
coneixement en el Ple ordinari del dia d’avui, 25 de juliol de 2019. I d’acord amb el que estableix el
règim de retribucions, dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de la corporació, es
proposa que el règim de dedicació sigui el PARCIAL B, aprovat en el ple de 4 de juliol de 2019.
Es per tot l’anterior que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Prendre coneixement de l’escrit presentat pel Sr. Joel Bastons Vilaltella i acceptar i
modificar el règim de retribucions, dietes i indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.
Segon. Prendre coneixement de l’escrit presentat pel Sr. Joan Simeon Morera i acceptar i modificar
el règim de retribucions, dietes i indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.
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Tercer. Que amb efectes de 26 de juliol de 2019, s’estableixi el següent règim de dedicació i
retribucions per la regidora Raquel Pueyo Barberà
Règim de dedicació
DEDICACIÓ PARCIAL B:
Nom i cognoms
Raquel Pueyo Barberà

Sou íntegre mensual
1.330'00 €
Règim de dedicació
Parcial B

%
70%

Import Anual
18.620,00 €

Antoni Garcia Jiménez
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Quart. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
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Cinquè. Donar trasllat al Departament d’Intervenció.
Sisè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.

Antoni Garcia Jiménez
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