RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT
IMPORTS PER A L’ANY 2018
S’estableixen en els mateixos termes que en l’exercici anterior, amb idèntic règim
de dedicacions, retribucions i indemnitzacions, mantenint-se la vigència de l’acord
de ple de l’Ajuntament de data 1 de juliol de 2015.

IMPORTS PER A L’ANY 2017
S’estableixen en els mateixos termes que en l’exercici anterior, amb idèntic règim
de dedicacions, retribucions i indemnitzacions, mantenint-se la vigència de l’acord
de ple de l’Ajuntament de data 1 de juliol de 2015.

IMPORTS PER A L’ANY 2016
El règim retributiu i d’indemnitzacions aplicat el 2016, és l’adoptat per acord de ple
de l’Ajuntament celebrat en data 1 de juliol de 2015:

1) Règim de dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació:
Càrrec
Alcalde
Primera i segona tinent d’alcalde
Tercera tinent d’alcalde
Regidors amb responsabilitat de gestió

Dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Parcial (75%)
Parcial (75%)

Retribució anual
45.000 €
24.000 €
18.000 €
18.000 €

2) Indemnització per assistència a Òrgans col·legiats
Els membres de la Corporació que no tinguin assignada dedicació exclusiva ni
parcial, percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la pròpia Corporació, en la següent quantia:
Òrgan col·legiat
Ple
Junta de Govern
Comissions informatives
Comissió Especial de comptes

Import
450 €
300 €
150 €
150 €
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Els límits anuals per a les assistències és el següent:
Càrrec
Quart tinent d’Alcalde
Regidor sense responsabilitat de gestió

Import
18.000 €
6.000 €

3) Indemnitzacions per dietes i desplaçaments
Es mantenen en idèntics termes que en els exercicis precedents.

IMPORTS PER A L’ANY 2015
(període des del 13 de juny a 31 desembre)
El règim retributiu i d’indemnitzacions aplicat a partir del 13 de juny de 2015, és
l’adoptat per acord de ple de l’Ajuntament celebrat en data 1 de juliol de 2015:

1) Règim de dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació:
S’estableix el règim retributiu amb els termes que segueix:
Càrrec
Alcalde
Primera i segona tinent d’alcalde
Tercera tinent d’alcalde
Regidors amb responsabilitat de gestió

Dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Parcial (75%)
Parcial (75%)

Retribució anual
45.000 €
24.000 €
18.000 €
18.000 €

La data d’efectivitat de la dedicació exclusiva de l’alcalde i de la primera tinent
d’alcalde serà l’1 de setembre de 2015, i fins a aquesta data s’aplicarà
transitòriament a l’Alcalde el règim de dedicació parcial en els termes descrits en
l’acord de Ple de data 4 de juliol de 2011, i per a la primera tinent d’alcalde
s’aplicarà el règim d’assistències.

2) Indemnitzacions per assistència a Òrgans col·legiats:
Els membres de la Corporació que no tinguin assignada dedicació exclusiva ni
parcial, percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la pròpia Corporació, en la següent quantia:
Òrgan col·legiat

Import
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Ple
Junta de Govern
Comissions informatives
Comissió Especial de comptes

450 €
300 €
150 €
150 €

S’estableix els límits anuals per aquest règim d’indemnitzacions, que a
continuació es detallen:
Càrrec
Quart tinent d’Alcalde
Regidor sense responsabilitat de gestió

Import
18.000 €
6.000 €

3) Indemnitzacions per dietes i desplaçaments:
Es mantenen en idèntics termes que en l’exercici precedent.

IMPORTS PER A L’ANY 2015
(període des de l’1 de gener al 12 de juny)
Resulta d’aplicació el règim retributiu i d’indemnitzacions adoptat per acord de ple
de l’Ajuntament celebrat en data 4 de juliol de 2011, i modificat parcialment per
acord de ple de data 17 de setembre de 2013:

1) Sous de l’Alcalde i de la primera i segona tinent d’alcalde:
Es manté el règim retributiu per als càrrecs d’alcalde, primera i segona tinent
d’alcalde, amb els termes que segueix:
Càrrec
Alcalde
1a Tinent d’alcalde
2a Tinent d'alcalde

Dedicació
parcial
exclusiva
exclusiva

Retribució anual
30.000 €
24.000 €
24.000 €

2) Indemnitzacions per assistència a reunions:
Els regidors que no tinguin assignat sou, percebran indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, en la
següent quantia:
3 de 12

Òrgan col·legiat
Ple
Junta de Govern
Comissions informatives
Comissió Especial de comptes

Import
480 €
350 €
150 €
150 €

Es mantenen els límits anuals per aquestes indemnitzacions, que a continuació es
detallen:
Regidors
Regidors de l’equip de govern
Regidors de l’oposició

Import
18.000 €
6.000 €

Regulació específica per al 2015:
Amb la particularitat que la convocatòria d’eleccions per al dia 24 de maig i la
posterior constitució de la nova Corporació prevista per al dia 13 de juny, l’exercici
2015 quedarà dividit en dos períodes diferenciats: el primer, des de l’1 de gener
fins el 12 de juny, i el segon, des del 13 de juny fins el 31 de desembre. El ple de
l’Ajuntament de 29 de gener de 2015, va acordar:
a) Aprovar que la percepció dels salaris dels càrrecs electes del mes de juny
serà la part proporcional que correspongui als primers 12 dies del mes per
als actuals membres de la Corporació, i als 18 dies restants per als càrrecs
que així ho acordi la nova Corporació.
b) Aprovar que els límits anuals (18.000 € / any i 6.000 € / any) de les
indemnitzacions per assistències dels regidors que no tenen sou de
l’Ajuntament, es reparteixen en dos de forma proporcional a la durada de
cada període: el primer de 163 dies i el segon de 202 dies.

Regidors
Equip de Govern:
Altres regidors:

Imports màxims
1 període
2º període
er

8.038,40 €
2.679,45 €

9.961,60 €
3.320,55 €
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IMPORTS PER A L’ANY 2014
Resulta d’aplicació el règim retributiu i d’indemnitzacions adoptat per acord de ple
de l’Ajuntament celebrat en data 4 de juliol de 2011, i modificat parcialment per
acord de ple de data 17 de setembre de 2013:

1) Sous de l’Alcalde i de la primera i segona Tinent d’alcalde:
Es manté el règim retributiu per als càrrecs d’Alcalde, primera i segona Tinent
d’alcalde, amb els termes que segueix:
Càrrec
Alcalde
1a Tinent d’alcalde
2a Tinent d'alcalde

Dedicació
parcial
exclusiva
exclusiva

Retribució anual
30.000 €
24.000 €
24.000 €

2) Indemnitzacions per assistència a reunions:
Els regidors que no tinguin assignat sou, percebran indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, en la
següent quantia:
Òrgan col·legiat
Ple
Junta de Govern
Comissions informatives
Comissió Especial de comptes

Import
480 €
350 €
150 €
150 €

Es mantenen els límits anuals per aquestes indemnitzacions, que a continuació es
detallen:
Regidors
Regidors de l’equip de govern
Regidors de l’oposició

Import
18.000 €
6.000 €

3) Despeses per desplaçaments per raó de servei:
5 de 12

Pel que fa l’abonament d’indemnitzacions per desplaçaments per raó de servei
dels membres de la Corporació s’adaptaran al RD 462/2002 de 24 de maig.
S’assimilaran al grup 2 (classificació de personal, establert al RD 462/2002 de 24
de maig).
Les dietes, per despeses d’allotjament, es justificaran a més de amb factures,
amb acreditació de la comissió de servei.
Les despeses de viatge es justificaran:
Quant el viatge es realitzi per línies regulars, amb el bitllet original, no podent
acceptar-se els que no acompleixin dita condició.
Si s’utilitza vehicle particular, s’acompanyarà declaració de l’interessat en la que
expressi el vehicle, matrícula del mateix i nombre de quilòmetres recorreguts. Es
percebrà indemnització per l’import de 0,30 € per quilòmetre. Resta sotmesa a
retenció fiscal la fracció de 0,11 € de l’import per quilòmetre.

6 de 12

IMPORTS PER A L’ANY 2013
Resulta d’aplicació el règim retributiu i d’indemnitzacions adoptat per acord de ple
de l’Ajuntament celebrat en data 4 de juliol de 2011, i modificat parcialment per
acord de ple de data 17 de setembre de 2013:
1) Sous de l’Alcalde i de la primera i segona Tinent d’alcalde:
S’estableix el règim retributiu per als càrrecs d’Alcalde, primera i segona Tinent
d’alcalde, amb els termes que segueix:
Càrrec
Alcalde
1a Tinent d’alcalde
2a Tinent d'alcalde

Dedicació
parcial
exclusiva
exclusiva

Retribució anual
30.000 €
24.000 €
24.000 €

2) Indemnitzacions per assistència a reunions:
Els regidors que no tinguin assignat sou, percebran indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, en la
següent quantia:
Òrgan col·legiat
Ple
Junta de Govern
Comissions informatives
Comissió Especial de comptes

Import
480 €
350 €
150 €
150 €

Es mantenen els límits anuals per aquestes indemnitzacions, que a continuació es
detallen:
Regidors
Regidors de l’equip de govern
Regidors de l’oposició

Import
18.000 €
6.000 €

3) Despeses per desplaçaments per raó de servei:
Pel que fa l’abonament d’indemnitzacions per desplaçaments per raó de servei
dels membres de la Corporació s’adaptaran al RD 462/2002 de 24 de maig.
S’assimilaran al grup 2 (classificació de personal, establert al RD 462/2002 de 24
de maig).
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Les dietes, per despeses d’allotjament, es justificaran a més de amb factures,
amb acreditació de la comissió de servei.
Les despeses de viatge es justificaran:
a) Quant el viatge es realitzi per línies regulars, amb el bitllet original, no
podent acceptar-se els que no acompleixin dita condició.
b) Si s’utilitza vehicle particular, s’acompanyarà declaració de l’interessat en la
que expressi el vehicle, matrícula del mateix i nombre de quilòmetres
recorreguts. Es percebrà indemnització per l’import de 0,30 € per
quilòmetre. Resta sotmesa a retenció fiscal la fracció de 0,11 € de l’import
per quilòmetre.
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IMPORTS PER A L’ANY 2012
S’aplica per als regidors amb responsabilitat de gestió una reducció salarial
respecte l’any 2011 corresponent a una catorzena part de la retribució anual, que
afecta tant el règim d’assistències als òrgans col·legiats com el règim retributiu de
l’Alcalde i la segona Tinent d’alcalde.
Els regidors sense responsabilitat de gestió mantenen per a l’any 2012 els
mateixos imports retributius que els establerts per al 2011.
1. Sous de l’Alcalde i de la segona Tinent d’alcalde:
S’estableix el règim retributiu per als càrrecs d’Alcalde, primera i segona Tinent
d’alcalde, amb els termes que segueix:
Càrrec
Alcalde
2a Tinent d'alcalde

Dedicació
parcial
exclusiva

Retribució anual
27.857 €
22.286 €

2. Indemnitzacions per assistència a reunions:
Els regidors que no tinguin assignat sou, percebran indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, en la
següent quantia:
Òrgan col·legiat
Ple
Junta de Govern
Comissions informatives
Comissió Especial de comptes

Import
480 €
350 €
150 €
150 €

S’estableix els límits anuals per aquestes indemnitzacions, que a continuació es
detallen:
Regidors
1er Tinent d’Alcalde
Altres regidors de l’equip de govern
Regidors de l’oposició

Import
22.286 €
16.714 €
6.000 €

3. Despeses per desplaçaments per raó de servei:
Pel que fa l’abonament d’indemnitzacions per desplaçaments per raó de servei
dels membres de la Corporació s’adaptaran al RD 462/2002 de 24 de maig.
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S’assimilaran al grup 2 (classificació de personal, establert al RD 462/2002 de 24
de maig).
Les dietes, per despeses d’allotjament, es justificaran a més de amb factures,
amb acreditació de la comissió de servei.
Les despeses de viatge es justificaran:
a) Quant el viatge es realitzi per línies regulars, amb el bitllet original, no
podent acceptar-se els que no acompleixin dita condició.
b) Si s’utilitza vehicle particular, s’acompanyarà declaració de l’interessat en la
que expressi el vehicle, matrícula del mateix i nombre de quilòmetres
recorreguts. Es percebrà indemnització per l’import de 0,30 € per
quilòmetre. Resta sotmesa a retenció fiscal la fracció de 0,11 € de l’import
per quilòmetre.
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IMPORTS PER A L’ANY 2011
El règim retributiu i d’indemnitzacions aplicat a partir de l’11 de juny de 2011, és
l’adoptat per acord de ple de l’Ajuntament celebrat en data 4 de juliol de 2011:
1. Sous de l’Alcalde i de la segona Tinent d’alcalde:
S’estableix el règim retributiu per als càrrecs d’Alcalde, primera i segona Tinent
d’alcalde, amb els termes que segueix:
Càrrec
Alcalde
2a Tinent d'alcalde

Dedicació
parcial
exclusiva

Retribució anual
30.000 €
24.000 €

2. Indemnitzacions per assistència a reunions:
Els regidors que no tinguin assignat sou, percebran indemnitzacions per
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, en la
següent quantia:
Òrgan col·legiat
Ple
Junta de Govern
Comissions informatives
Comissió Especial de comptes

Import
480 €
350 €
150 €
150 €

S’estableix els límits anuals per aquestes indemnitzacions, que a continuació es
detallen:
Regidors
1er Tinent d’Alcalde
Altres regidors de l’equip de govern
Regidors de l’oposició

Import
24.000 €
18.000 €
6.000 €

3. Despeses per desplaçaments per raó de servei:
Pel que fa l’abonament d’indemnitzacions per desplaçaments per raó de servei
dels membres de la Corporació s’adaptaran al RD 462/2002 de 24 de maig.
S’assimilaran al grup 2 (classificació de personal, establert al RD 462/2002 de 24
de maig).
Les dietes, per despeses d’allotjament, es justificaran a més de amb factures,
amb acreditació de la comissió de servei.
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Les despeses de viatge es justificaran:
a) Quant el viatge es realitzi per línies regulars, amb el bitllet original, no
podent acceptar-se els que no acompleixin dita condició.
b) Si s’utilitza vehicle particular, s’acompanyarà declaració de l’interessat en la
que expressi el vehicle, matrícula del mateix i nombre de quilòmetres
recorreguts. Es percebrà indemnització per l’import de 0,30 € per
quilòmetre. Resta sotmesa a retenció fiscal la fracció de 0,11 € de l’import
per quilòmetre.
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