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6. Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats I alters, I als Grups
Municipals

Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta al
Ple de la Corporació la següent proposta:
Tal i com preveu la legislació:
Llei 7/1985, de 2 d’ Abril, reguladora de les bases de règim local i les seves
modificacions (LRBRL.), arts. 75 i ss.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, arts 166.
Llei 53/1984, de 26 de desembre sobre incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions públiques.
ROFRJEL, arts. 13 i ss.
Vist l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans núm. 302/2019.
Vist l’informe de Secretaria núm. 308/2019
Es proposa al Ple de la Corporació
1.- Aprovar les següents quanties per assignacions d’indemnitzacions per assistències
als òrgans col·legiats següents, pels regidors que no tenen dedicació plena o
exclusiva:
Ple................................................
Comissions Informatives .................
Comissió Especial Comptes..............
Junta de Portaveus.........................
Junta de Govern Local ....................
Coordinació Govern........................
Junta Local Seguretat .....................

200 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
65 €

2.- Aprovar les assignacions als grups municipals consistents en:
375,50€/mensuals per grup
309,23€/mensuals per cada un dels regidors/es del grup.
3.- Mantenir vigents la resta d’imports d’indemnitzacions per dietes establertes en el
Ple de data 7 de juliol de 2011 que són les següents
A l'Estat espanyol:
a) Per allotjament, sense import màxim, amb la justificació corresponent
b) Per manutenció (dinar + sopar), 53,34 € (sense justificació)
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c) La mitja dieta per manutenció ( sense pernoctar) serà de 26,14 € (Sense
justificació).
c) Per les despeses de desplaçaments: l'import del bitllet i passatge utilitzat, per
qualsevol mitjà de transport o l'import de 0,21 € si es justifica el viatge amb vehicle
propi.
A l'estranger:
Fora del territori nacional, s'aplicarà el barem que a tal efecte es tingui establert per als
funcionaris públics, segons el RD 462/2002 de maig sobre indemnitzacions per raó de
servei per al grup 1.
Per la justificació, en totes aquestes indemnitzacions s'han de complir els requisits
que determina la normativa d’aplicació en relació a la justificació de les
indemnitzacions per raó de servei, excepte pel que fa a les despeses de manutenció
en el que s'aplicarà el sistema de concert, sense que sigui necessari la presentació de
la factures corresponents, el que no eximeix de la necessitat de justificar la raó o motiu
de la despesa.
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que cregui més
adient,
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