Ajuntament de

Riudarenes

Pere Servià Pericay, secretari interventor de l’ajuntament de Riudarenes
CERTIFICA:
Que el Ple d’aquesta corporació local en la sessió celebrada el dia 22 de juny de 2015, va
adoptar entre altres, els següents acords:
“ 8. DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LES INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS
REGIDORS.
Vist que, un cop celebrades, el dia 24 de maig d'enguany, les eleccions locals de 2015, i
constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir a la
determinació dels imports de les indemnitzacions als regidors per assistència efectiva als
òrgans col·legiats i per les despeses efectives produïdes en l'exercici del seu càrrec.
Atès que l'article 75.3 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
determina que els regidors percebran indemnitzacions per l'assistència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part (amb l'import fixat pel Ple
de la Corporació), i l'article 75.4 de la mateixa llei estableix que també podran percebre
indemnitzacions per les despeses produïdes en l'exercici del seu càrrec (també amb l'import
fixat pel Ple). Igualment l'article 166.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els
membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions en la quantia i les
condicions que acorda el Ple de la Corporació.
A proposta de l’Alcaldia, per 6 vots a favor dels regidors/es d'AIR, i 5 abstencions dels
regidors/es de CiU, s'acorda:
Primer.- Els membres de la Corporació podran percebre dietes i/o indemnitzacions per les
despeses ocasionades per l’exercici del càrrec.
Segon.- Entendrem per dietes, aquelles despeses inevitables i indispensables en l’exercici
del càrrec i que cal remunerar i no estan subjectes a retenció com és ara el quilometratge i
l’alimentació. S’entendrà per dieta sencera els casos en què el regidor/a ha de menjar i
dormir fora del seu domicili habitual. Entendrem per a mitja dieta els casos en què el
regidor/a haurà de dinar o sopar fora del seu domicili.
PER ALLOTJAMENT

MITJA DIETA

D. SENCERA

60,00

20,00

100,00

Aquestes despeses estan excloses de retenció.
La despesa per quilometratge s’abonarà a 0.21 euros el quilòmetre.
Entendrem per indemnitzacions, aquelles percepcions pels regidors/res per tasques pròpies
del càrrec (gestió de les àrees delegades, assistència a plens, comissions de govern, etc.) o
per tasques en la millora de la seva formació (assistència a congressos, cursets, etc). Les
quantitats a percebre estan subjectes a retenció i caldrà signar també a la fulla corresponent
cada cop que es facin efectives.
Tercer.- Els membres de la corporació, percebran per l’assistència a les sessions dels
òrgans col·legiats de l’Ajuntament de les que en formin part les quantitats següents:
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Assistència a les sessions del Ple, per regidor: 0 euros
Assistència a les Juntes de Govern, per regidor: 200 euros/sessió
Assistència al Consell de Govern, per regidor: 0 euros/sessió

Quart.- Per tenir dret a cobrar les dietes, caldrà la presentació documental que acrediti la
despesa (tiquets d'aparcament, factures d'hotel, restaurants, inscripcions diverses, etc.) En
el cas del quilometratge caldrà la signatura del regidor justificant el motiu del desplaçament i
el destí.”

I per tal que així consti expedeixo la present certificació, amb el Vist i Plau del Sr. Alcalde de
l’Ajuntament, a Riudarenes el 23 de juny de 2015.
Vistiplau
L’Alcalde

el secretari interventor

Jordi Gironès Pasolas

Pere Servià Pericay

