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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
Edicte relatiu a les assignacions econòmiques dels membres electes de la Diputació de Lleida 2015
La Presidència de la Corporació provincial, en data 11 de l’actual mes de juliol, ha dictat la resolució número
3484, mitjançant la qual es concedeix les dedicacions exclusives, parcials o el règim d’assistències, als
membres electes que tot seguit es relacionen, la qual es fa pública per tal de donar compliment al que
estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
“Assignacions econòmiques membres electes Diputació de Lleida 2015
Atès que en data 11 de l’actual mes de juliol s’ha constituït la Diputació de Lleida i ha aprovat, en la sessió
extraordinària i urgent celebrada a l’efecte en la mateixa data, el règim econòmic dels membres electes de
la Corporació resultant de les eleccions celebrades el 24 de maig de 2015.
Atès que el punt segon, apartat 1, de l’esmentat acord estableix que podran tenir accés a la dedicació
exclusiva, els diputats que ostentin els càrrecs de President, Vice-presidents, Diputat portaveu, Diputat
president de comissió, i aquells Diputats que es determini per resolució de la presidència, d’acord amb les
previsions del punt cinquè, amb la limitació màxima fixada al punt primer.
Atès que el punt segon, apartat 2, del mateix acord, preveu que el règim de dedicació parcial de tots els
diputats, es fixarà expressant un percentatge, que podrà oscil·lar del 25 al 75 per cent, ajustant la retribució
a percebre al percentatge esmentat.
Atès que el punt tercer, apartat 1, d’aquest acord, estableix que els membres de la corporació que no tinguin
dedicació exclusiva o parcial, poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la corporació, dels quals en formin part,
Atès allò que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; 166 del
Decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 13.4 i 13.5 del RD 2568/1986 que aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
Fent ús de les facultats previstes a l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en relació amb l’article 90.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 20 de maig i l’article 61 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de
28 de novembre.
He resolt:
Primer. Concedir el règim econòmic de dedicació exclusiva, d’acord amb les previsions de l’acord plenari de
data 11 de juliol de 2015, i amb el règim retributiu establert al el punt segon, apartat 1, de l’esmentat acord,
als següents membres electes:
Sr. Joan Reñé i Huguet
President: 75.000 €
Sra. Maria Rosa Pujol i Esteve
Vicepresidenta portaveu: 71.400 €
Sr. Gerard Sabarich i Fernández-Coto
Vicepresident tercer: 69.105,46 €
Sr. Jordi Latorre i Sotus
Vicepresident quart: 69.105,46 €
Sr. Jaume Gilabert i Torroella.
Portaveu grup polític ERC: 65.173,29 €
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Sr. Enric Colom i Sandiumenge
Sra. Ángeles Ribes i Duarte
Sr. Albert Bajona i Mascaró
Sr. Eloi Bergós i Farràs
Francesc Josep Cerdà i Esteve
Josep Ramon Ibarz i Gilart
Sra. Núria Marín i Casas
Sra. Sara Mestres i Lussà
Sra. Maria Mora i Valls
Sr. Joan Talarn i Gilabert
Sr. Joan Ubach i Isanta
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Portaveu grup polític PSC: 65.173,29 €
Portaveu grup C’s: 65.173,29 €
Diputat ERC: 38.662,72 €
Diputat CiU: 38.662,72 €
Diputat CiU: 38.662,72 €
Diputat CiU: 38.662,72 €
Diputada ERC: 38.662,72 €
Diputada PSC: 38.662,72 €
Diputada CiU: 38.662,72 €
Diputat ERC: 38.662,72 €
Diputat CiU: 38.662,72 €

Segon. Concedir el règim de dedicació parcial, d’acord amb les previsions de l’acord plenari de data 11 de
juliol de 2015, i amb els règim retributiu previst a el punt segon, apartat 2, de l’esmentat acord, als següents
membres electes:
Sra. Rosa Maria Perelló i Escoda
Vicepresidenta primera: 51.829,09 € (75%)
Sr. Joel Jové i Martí
Portaveu grup polític CUP: 32.586,64 € (50%)
Sr. Josep R. Branzuela i Almacellas
Diputat PSC: 28.997,04 € (75%)
Sr. Enric Mir i Pifarré
Diputat CiU: 28.997,04 € (75%)
Sr. Miquel Serra i Gòdia
Diputat ERC: 28.997,04 € (75%)
Sr. Pere Solé i Vendrell
Diputat ERC: 28.997,04 € (75%)
Tercer. Resten inclosos dins del règim d’assistències previst al punt tercer, apartat 1, de l’acord plenari de
data 11 de juliol de 2015, els següents membres electes:
Il·ltre. Sra. Maria Dolores López Aguilar
Portaveu grup polític PP
Il·ltre. Sr. Francisco Boya i Alòs
Diputat UA
Quart. Els efectes econòmics seran d’11 de juliol de 2015.
Cinquè. Es donarà compte de la present resolució al Ple de la Corporació a la primera sessió plenària que
se celebri.”
Lleida, 13 de juliol de 2015
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
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