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ANNEX 2 
 
Acord del Ple de la Corporació en sessió de data 14 de juliol de 2015. 
 
“PRIMER: Establir que amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, els membres de 
la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en 
règim de dedicació parcial, és a dir, amb dedicació d’aquests a les tasques 
pròpies dels seus càrrecs, establint-se així mateix, les retribucions que 
s’especifiquen, les quals es percebran en dotze pagues: 
 
Sra. MONTSERRAT PINEDA GIMÉNEZ, 14.580,00 EUROS 
Sr. RAUL OLIVAN GALLARDO, 14.850,00 EUROS 
Sra. MARIA RODRIGUEZ GRAU, 14.850,00 EUROS 
 
Els membres de la Corporació que tinguin establertes la dedicació exclusiva o 
parcial, no percebran cap mena d’indemnització per assistència a les sessions 
dels òrgans col·legiats. 
 
SEGON: Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, a favor dels membres 
de la Corporació, el règim d’indemnitzacions següents. 
 
Assistència a sessions plenàries: 300,00 EUROS 
Assistència a sessions del Consell de Govern Municipal: 250,00 EUROS 
Assistència a sessions de la Comissió Informativa: 100,00 EUROS” 
 

*********** 
 
Acord del Ple de la Corporació en sessió de data 9 de juny de 2016: 
 
“PRIMER: Modificar el punt segon de l’acord plenari de data 14 de juliol de 
2015, restat redactat tal com segueix:   
 

“SEGON: Establir amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, a favor dels 
membres de la Corporació, el règim d’indemnitzacions següent: 

 
Assistència a sessions plenàries: 300,00 €  
Assistència a sessions del Consell de Govern Municipal: 250,00 € 
Assistència a sessions de la Comissió Informativa: 100,00 € 

 
La quantia màxima anual a percebre pels membres de la Corporació en 
règim d’assistències, en cap cas superarà l’import que tot seguit es 
detalla: 
 

• Sessions plenàries: el que correspongui a  un màxim de sis 
sessions anuals 
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• Sessions del Consell de Govern Municipal: el que correspongui a 
un màxim de cinquanta-dues sessions anuals 

• Sessions de la Comissió informativa: el que correspongui a un 
màxim de sis sessions anuals. 

 
SEGON: Modificar l’annex segon de les bases d’execució del pressupost per a 
l’exercici de 2016, aprovades en sessió plenària de data 28 de desembre de 
2015 
  

*********** 
 
Acord del Ple de la Corporació en sessió de data 27 de febrer de 2017: 
 
“PRIMER: Establir que amb efectes del dia 1 de febrer de 2017, els membres 
de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en 
règim de dedicació parcial, és a dir, amb dedicació d’aquests a les tasques 
pròpies dels seus càrrecs, establint-se així mateix, les retribucions que 
s’especifiquen, les quals es percebran prorratejades en dotze pagues: 
 
Sra. NOÈLIA GUIRAO MORILLO, 14.580,00 EUROS 
 

*********** 
 
Acord del Ple de la Corporació en sessió de data 25 d’octubre de 2017: 
 
“PRIMER: Deixar sense efectes la dedicació parcial establerta en sessió 
plenària de data 1 de juliol de 2015, a la regidora Sra. Maria Rodriguez Grau”. 
 
 

ANNEX 3 
 
Aquest annex va ser aprovat pel ple de la Corporació de data 26 de febrer de 
2009, modificat pel plenari de data 28 de desembre de 2011. 
 
Pel que fa als funcionaris i empleats municipals, seran de conformitat amb el 
RD 462/2002 de 24 de maig del Ministeri de la Presidència, regulador de les 
indemnitzacions per raó del servei. (BOE Núm. 129 del dia 30 de maig de 
2002). L’import de les citades indemnitzacions s’actualitzarà automàticament 
quan així ho disposin els preceptes reglamentaris que les regulin. 
Excepcionalment, es podran superar els límits assenyalats si així es decreta 
expressament per l’Alcaldia o en qui hagi delegat l’ordenació de despeses, o 
President de l’Organisme Autònom corresponent. 
 
Les dietes i retribucions dels membres de la corporació a que es refereix la 
Base 25, són les que a continuació es detallen: 
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Dieta Allotjament Manutenció Sencera 

Alcalde  88,47 €   50,41 €   138,89 €  

Regidors 45,54 €  33,83 €   79,37 €  

Tècnics   32,52 €    24,06 €    56,59 €  

Altre personal  25,37 €    18,20 €     43,58 €  

 
Quan es produeixin desplaçaments fora de la Comunitat Autònoma el membre 
de la Corporació que hagi assistit a les reunions en representació de 
l’Ajuntament podrà optar per presentar com a despesa reintegrable el 
justificants de les despeses de manutenció i allargament abonades.  
 
Les dietes de manutenció i per allotjament, es justificaran, a més de amb les 
factures, amb l’acreditació de la Comissió del Servei. Aquestes despeses es 
comptarà per l’import realment gastat amb la limitació que per aquestes 
despeses estableixi la normativa vigent, esmentada al inici d’aquest article, a 
cada grup o nivell. Les despeses de viatge es justificaran:  
 
1) Quan el viatge es realitzi per línies regulars, amb el bitllet original. No poden 
acceptar-se els que no compleixin l’esmentada condició.  
2) Si s’utilitza vehicle particular, s’acompanyarà declaració de l’interessat 
(segons model establert en la Intervenció Municipal) en el que s’expressi el 
vehicle, matrícula del mateix i nombre de quilòmetres recorreguts tot aplicant 
les tarifes establertes en el punt 3) següent.  
3) Pel que fa a les despeses de viatge de vehicles particulars, en Comissió de 
Serveis, tant de membres de la Corporació com de funcionaris, serà de 0,30 
euros/Km per a cotxes.  
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