APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I
ASSISTÈNCIES PER L’EXERCICI DELS CÀRRECS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ LOCAL I CORRESPONENT MODIFICACIÓ
DE L’ARTICLE 31 DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA · 2015 - 2019
De conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, que estableix que les Corporacions locals han de publicar
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i fixar al tauler d’anuncis de la
Corporació els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació
exclusiva i parcial i règim de dedicació d’aquests últims, indemnitzacions i assistències,
així com els acords del President de la Corporació determinant els membres de la
mateixa que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, es
publica l’aprovació de les retribucions, indemnitzacions i assistències per l’exercici dels
càrrecs dels membres de la Corporació local i corresponent modificació de l’article 31
de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Tàrrega 2015-2019 en els
següents termes:
1. Seran abonades les despeses de locomoció, allotjament i manutenció que es
justifiquin en el cas de desplaçaments per comissió de servei o gestió oficial que
prèviament hagi aprovat la Corporació o l’Alcalde segons les seves competències. Les
quanties es correspondran a les despeses efectivament realitzades sense que es
puguin superar les previstes a l’article 30.
2. D’acord amb l’establert a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de
les bases del règim local s’assignen als grups polítics municipals la següent dotació
econòmica:
a) Per grup municipal: 98,58 € /mes
b) Per cada regidor adscrit al grup: 54,11 €/mes/regidor
Condicionada a l’assistència dels seus membres a més del 50 % de les sessions on
tinguin representació. Les anteriors assignacions serviran per a finançar les despeses
dels respectius grups municipals i no podran ésser emprades en activitats pròpies dels
partits polítics, el pagament de remuneracions de personal ni a l’adquisició de béns
que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. A més caldrà que siguin
gestionades mitjançant un compte corrent específic el titular del qual haurà de ser el
corresponent grup municipal i retre comptes davant la Intervenció Municipal d’acord
amb la normativa d’aplicació i els criteris continguts a la sentència del Tribunal de
Cuentas del dia 19 de desembre de 2011.

3. D’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
les Bases del Règim Local (modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social, article 42), les retribucions del
membres de la Corporació queden establertes de la següent manera:
Regidors/es

Regidories

Il.lma. Sra. Rosa Maria
Perelló Escoda

Alcaldessa

Sr. Carles Pascual Pascual

1r Tinent d’alcaldia
Regidor de Governació
i Promoció Econòmica

Sr. Josep Castelló Solà

Sr. Silveri Caro Cabrera

3r Tinent d’alcaldia

Sr. Raül Palacios Bover

Regidor d’Esports
4rt Tinent d’alcaldia

Sr. Gabriel Lacambra Garcia

Sr. Marti Pijuan Riera

Sra. Noèlia Soto Gonzàlez

Sra. Antònia Pérez Martínez

%
jornada

Retribució
(euros bruts
anuals)

9,375

25%

12.412,75

15

40%

14.107,78

24,7

65,87%

23.230,81

15

40%

14.107,78

15

40%

14.107,78

15

40%

14.107,78

15

40%

14.107,78

15

40%

14.107,78

37,5

100%

30.000,00

37,5

100%

49.651,17

2n Tinent d’alcaldia
Regidor de Serveis
Municipals, Medi
Ambient i Agricultura

Sra. Núria Franquesa
Sanahuja

Dedicació
(hores/
setmana)

Regidor de Cultura
Regidora de Joventut i
Polítiques d’Igualtat
Regidor
d’Ensenyament,
Participació Ciutadana i
Pobles del Municipi
Regidor d’Urbanisme

Regidora d’Acció Social

Regidora de Finances

Als efectes de fixació mensual de les retribucions de cada regidor hom considerarà que
cada mes té 4,34821429 setmanes, amb independència del nombre real de dies del
mes. En tot cas només es percebran les retribucions corresponent a una àrea. Al
mesos de juny i desembre els regidors amb dedicació parcial rebran les retribucions
corresponents al mes multiplicades per dos.
Els membres corporatius que tinguin dedicació exclusiva o parcial, no poden percebre
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de la
Corporació, ni quan es tracti d’òrgans rectors d'Organismes dependents de la
Corporació Local que tinguin personalitat jurídica independent, ni d’Entitats Públiques
empresarials Locals, ni d’òrgans rectors de Consells d'Administració d'Empreses amb
capital o control municipal.
Els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació en la quantia assenyalada a continuació:
- Ple d l’Ajuntament .. .. .. .. .. .. .. .. . 111,00 €/sessió
- Junta de Govern .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44,00 €/sessió
- Comissions informatives .. .. .. .. .. .. . 44,00 €/sessió
- Patronats i Consells municipals .. .. .. 44,00 €/sessió
Quan es realitzi una sessió continua de diverses convocatòries la gratificació
correspondrà únicament com si fos una sola sessió.
Percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats els següents membres de la Corporació:
Regidors/es

Regidories

Sr. Carlos Vilchez Ribera

Regidor a l’oposició

Sra. Montse Garcia Castelló

Regidor a l’oposició

Sra. Gemma Minguell Amenos

Regidor a l’oposició

Sr. Jaume Folguera Baix

Regidor a l’oposició

Sr.Joan Palou Padilla

Regidor a l’oposició

Sra. Mireia Caus Boncompte

Regidor a l’oposició

Sr. Joan Fornsubira Marsol

Regidor a l’oposició

Les retribucions establertes no superen el límit màxim total que poden percebre els
membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències que la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,

va introduir a l’articulat de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local. Totes les assignacions anteriors tindran les retencions legalment establertes a
compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques i per quotes a la seguretat
social.

