RETRIBUCIONS ÍNTEGRES ANUALS PERCEBUDES A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE LA
SINDICATURA DE COMPTES DURANT L'EXERCICI 2019. MEMBRES DEL CONSELL
Les retribucions dels membres del Consell s'adeqüen a l'estructura retributiva del
personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes, i als seus consegüents ajustos
i limitacions normatives, tret del complement de carrera professional que els membres
del Consell no perceben.
Durant l'exercici 2019, les retribucions dels membres del Consell van ser les següents:
MEMBRES DEL CONSELL
Vicent Cucarella Tormo. Síndic major

RETRIBUCIONS
ORDINÀRIES BRUTES ANUALS
97.746,46€

Marcela Miró Pérez. Síndica

93.919,57€

Antonio Mira-Perceval Pastor. Síndic

93.919,57€

Lorenzo Pérez Sarrión. Secretari general

90.445,40€€

Notes:
-

Requisits per a l'elecció dels síndics:

D'acord amb el que preveu l'article 25.2 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura
de Comptes, "només podran ser elegits síndics o síndiques aquelles persones de
reconeguda competència professional i integritat necessàries per al bon exercici de les
funcions pròpies de la Sindicatura de Comptes, que estiguen en possessió d'algun dels
títols de llicenciat o de grau en dret, ciències polítiques, ciències econòmiques o
administració d'empreses o que pertanyen a cossos o grups funcionarials al servei de
qualssevol administracions públiques, per a l'ingrés en les quals s’exigisca titulació
acadèmica superior i compten amb més de deu anys d'exercici professional".
Quant al secretari general, l’article 23.1 disposa que “la persona titular de la Secretaria
General de la Sindicatura de Comptes haurà d’estar en possessió del títol de llicenciatura
o grau en dret i ostentar la condició de funcionari de carrera de qualsevol administració
pública per a l’accés del qual es requerisca titulació superior amb una experiència
mínima de cinc anys”.

-

Incompatibilitats:

L'article 28.1 estableix que els síndics són "incompatibles amb l'exercici de qualsevol
altra activitat, tant pública com privada, que no siga l'administració del seu propi
patrimoni, la creació de caràcter literari, artístic, científic i tècnic i les publicacions
derivades d'aquella, així com la participació ocasional en seminaris, cursos o
conferències". L'article 25, en els apartats 4 i 5, regula amb més detall aquestes
incompatibilitats i imposa una dedicació plena i absoluta.
L’article 23.2 ordena que “el secretari general de la Sindicatura de Comptes estarà
subjecte a les mateixes causes d’inelegibilitat i incompatibilitat que es regulen per als
síndics o síndiques”.

-

Triennis:

La síndica Marcela Miró, el síndic Antonio Mira-Perceval i el secretari general Lorenzo
Pérez tenen a títol personal la condició de funcionaris en actiu, situació administrativa
de serveis especials. Mentre resten en aquestes circumstàncies, els correspon, a més,
percebre en brut els triennis meritats des de la seua administració d'origen (Marcela
Miró: 8.888,60 €/any, Antonio Mira-Perceval: 5.694,92 €/any, Lorenzo Pérez Sarrión:
6.983,90 €/any), en virtut del que disposa l'article 124.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que recull amb caràcter general
aquest dret.
-

Indemnitzacions per raó del càrrec:

De conformitat amb el que disposa l'apartat j) de la disposició addicional segona de les
bases d'execució del pressupost de la Sindicatura de Comptes per a l'any 2019, els
membres del Consell que tinguen la residència fora del terme municipal de València, i
no facen ús del vehicle de representació per a desplaçar-se fins a la seu de la Sindicatura
de Comptes, podran percebre una quantitat mensual en concepte d'indemnització
destinada a cobrir les despeses derivades de l'exercici del càrrec. L'any 2019, les
quantitats brutes anuals meritades per aquest concepte han sigut: síndic major Vicent
Cucarella: 3.530,04€, i síndic Antonio Mira-Perceval: 10.200€. Aquestes indemnitzacions
estan subjectes a retenció per IRPF.

-

Indemnització per cessament:

Als membres del Consell de la Sindicatura de Comptes no els correspon cap
indemnització per cessament ni retribució per despeses de representació.

València, en la data de la signatura electrònica.
El secretari general,

