
 

 

ALCALDIA 

 
 
DECRET. Vilafranca del Penedès, 6 de febrer de 2013 
 
 
Atès que el Ple municipal va aprovar, en sessions celebrades els dies 28 de 
juny de 2011 i 5 de febrer de 2013, el règim de les retribucions i assistències 
que han de tenir reconegudes els membres electius de la corporació. 
 
Atès que correspon a l’alcalde, en el marc de l’acord plenari adoptat, 
determinar els càrrecs que exerciran les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial. 
 
Per això, 
 
DISPOSO: 

 
1. L’alcalde no percebrà retribució de l’Ajuntament, mentre el titular del càrrec 
tingui dret a retribució en tant que diputat al Parlament de Catalunya. 
  
2. Exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació a jornada completa,  i en 
tant que tinents d’alcalde responsables d’Àrea, Aureli Ruiz i Milà i Josep Maria 
Martí i Ràfols i Joan Manel Montfort i Guasch, amb efectes de 7 de febrer de 
2013. La seva retribució mensual íntegra o bruta serà de 3.000 euros (14 
pagues a l’any), i tots tres constaran d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social. Aureli Ruiz, Josep Maria Martí  i Joan Manel Montfort no 
tindran dret a percebre drets d’assistència a sessions dels òrgans municipals. 
 
3. La resta dels regidors i regidores, i l’alcalde, percebran assistències a les 
sessions del Ple i de les Comissions Informatives (l’alcalde no de les 
Comissions), fins a un màxim anual de deu en els casos de Ple i de vint en els 
de Comissió Informativa. Se’ls abonaran quantitats mensuals a compte (12 a 
l’any), condicionades a la justificació d’haver assistit com a mínim a 10 
sessions del Ple i a 20 sessions de Comissions Informatives. Les quantitats 
mensuals íntegres o brutes  a compte seran de 916,67 euros per a l’alcalde, 
de 1.708,33 euros en el cas dels regidors i regidores de govern amb 
delegacions (Maria Dolors Rius i Marrugat, Francisco Romero i Gamarra, Maria 
Josep Tuyà i Manzanera, Raimon Gusi i Amigó, Emília Torres i Miralles i Anna 
Doblas i Ruiz), de 916,67 euros en els casos dels tinents d’alcalde i portaveus 
de grup (Ramon Zaballa i Serra, Jordi Solà i Sebastià, Llorenç Casanova i 
Fernàndez, Josep Ramon i Sogas, Bernat Villarroya i Garcia i Pep Quelart i 
Bou), de 583,33 euros per als Coordinadors Adjunts (Joan Tarriba i Busquet, 
Montse Arroyo i Ferrando i Carme Garrido i Garrido)  i de 458,33 euros en el 
supòsit de la resta de regidors (Xavier Navarro i Domènech i Montserrat 
Blasco-Pozzan). Aquestes previsions tenen efecte des del dia d’avui. 
 
La inassistència al mínim de sessions que s’ha indicat determinarà el deure de 
reintegrament de les quantitats rebudes a compte que corresponguin 
proporcionalment. 



 
 
 
4. Les subvencions mensuals a favor dels grups municipals seran de 1.500 
euros fixos, més 10 euros per cada regidor del grup. Grup de CiU 1.590 
euros; grup Socialista 1.560 euros; grups de la CUP i del PP 1.520 euros; i 
grups d’ICV-EUiA i d’ERC 1.510 euros.  
 
5. Publicar aquest decret en el BOP, i donar-ne compte al ple. 
 
 
  L’alcalde, 
 
 
 
   Pere Regull i Riba    Davant meu, 
       El secretari, 


