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AJUNTAMENT DE TREMP

Edicte de retribucions dels òrgans electes 2019 (Exp. X2019001694)

De conformitat amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), es dóna publicitat a la part dispositiva dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament.

Acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 5 de juliol de 2019: (cinquè: exp.
X2019001694. Retribucions càrrecs electes 2019-2022. Assistències a les sessions.)

“Primer:  Determinar  que el  càrrec d’alcaldessa,  exercit  per  la senyora Maria Pilar  Cases Lopetegui,  es
desenvoluparà en règim de dedicació exclusiva i a l’efecte es preveu una retribució anual de 43.000,00 €
amb càrrec a la partida 912.10000 del Pressupost municipal, havent habilitat prèviament el crèdit suficient
per fer efectiu aquest acord.

Segon: Determinar que el càrrec de 1a Tinent d’alcalde, responsable de l’Àrea 1 d’Administració, i regidora
de Promoció Local, Fires i Salut, exercit per la senyora Anna Ritz Escur, es desenvoluparà en règim de
dedicació exclusiva i  a l’efecte es preveu una retribució anual  de 35.000,00 € amb càrrec a la partida
912.10000 del Pressupost municipal, havent habilitat prèviament el crèdit suficient per fer efectiu aquest
acord.

Tercer: Determinar el règim de percepció d’assistències per cada concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats i de que formin part, amb efectes des del dia 5 de juliol de 2019, en les següents quanties:

● Ple: 100 €

● Comissió Informativa General: 100 €

● Junta de Govern Local: 230 €

● Comissió d’Impuls de Participació Ciutadana i de la Transparència: 250 €

● Altres òrgans col·legiats de la Corporació: 40 €

Als  imports  anteriors  se’ls  aplicaran  les  retencions  per  conceptes  fiscals  que  legalment  corresponguin
(IRPF,...).

La percepció d’aquestes assistències és compatible amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o
privades, en els termes previstos per l’article 75 de la LRBRL, en concordança amb el que disposa la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració pública.

Quart: Modificar l’annex 1 de les bases d’execució del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019,
amb  les  quanties  previstes  a  l’acord  anterior,  quantitats  que  són  susceptibles  de  modificació  en  els
successius pressupostos de la legislatura en curs. I sotmetre a informació pública per termini de quinze dies
hàbils aquesta modificació de les bases del pressupost vigent, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i
tauler d’edictes. Si no es presenten al·legacions quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre
cap altre acord.

Administració Local 43



  Número 158

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 16 d’agost de 2019

Cinquè: Determinar que les indemnitzacions per  locomoció i  dietes dels membres de la Corporació per
desplaçaments  fora  del  terme  municipal,  en  l’exercici  dels  seus  càrrecs  correran  a  càrrec  dels  fons
municipals, per les quantitats que consten en l’Annex 1 de les Bases d’execució del Pressupost, i la seva
justificació es farà mitjançant el model previst a l’Annex 3 de les pròpies Bases.

Sisè: Notificar el present acord als regidors, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, que s’entendrà acceptat el citat règim per l’afectat/da, si no
manifesta res al respecte en el termini de 3 dies següent a la seva notificació.”

Tremp, 9 d’agost de 2019
L’alcaldessa, M. Pilar Cases Lopetegui
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