
ALCALDIA 

 
L’alcaldia proposa al ple municipal que adopti l’acord següent: 
 

Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 75 de la Llei reguladora de 
les bases del règim local, correspon a l’alcalde determinar els membres de 
la corporació municipal que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, sempre de conformitat amb les determinacions generals 
aprovades pel ple municipal. 
 
Atès que a l’inici del mandat municipal el Ple ha d’aprovar els criteris 
aplicables sobre les retribucions, assistències i indemnitzacions aplicables als 
càrrecs electes de la corporació durant aquest mandat municipal, i també el 
règim de subvencions a favor dels diferents grups municipals del consistori. 
 
Per això, s’ACORDA: 
 
A) S’aplicaran les retribucions i les assistències següents: 
 
- Retribució mensual de l’alcalde, que té reconegut el règim de dedicació 
exclusiva (14 pagues cada any): 4.200 €. Aquesta retribució no la percebrà 
però l’alcalde de Vilafranca, que no tindrà reconeguda cap dedicació, mentre 
la persona titular del càrrec percebi també retribució pel càrrec de diputat al 
Parlament de Catalunya. 
  
- Retribució mensual de regidors i regidores que siguin Tinents o Tinentes 
d’alcalde i que segons resolució de l’alcaldia tinguin una dedicació a 
l’Ajuntament del 90 per 100 de la jornada ordinària. El màxim de càrrecs en 
aquest apartat serà de dos. 2.700 euros mensuals (14 pagues cada any). 
 
- Assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col�legiats de 
la corporació (aplicables únicament als càrrecs electes sense dedicació 
exclusiva o parcial, ja que els càrrecs amb dedicació reconeguda no tindran 
dret a assistències):  
 
S’apliquen les quantitats següents per cada sessió del Ple, Comissió 
Informativa o Junta de Govern Local (en aquest darrer cas segons 
designació de l’alcalde, de ple dret o amb veu i sense vot)  a la qual s’hagi 
assistit, en funció de si es tracta de l’alcalde, d’un regidor/a (sense 
retribució) amb delegacions específiques de l’alcaldia sobre serveis 
municipals, d’un/a portaveu de grup municipal (un/a per cada grup) o d’un 
regidor/a que no reuneixi cap d’aquestes condicions. 
 
      C. Informativa o  Ple   
      Junta de Govern  
 
Regidor/a Delegat/da(o Alcalde)....     400 €                     700 €       
Regidor/a portaveu grup ................       400 €                     700 € 
Resta de regidors/res .....................      200 €                     350 €                     



 
Les quantitats esmentades en concepte d’assistència es percebran només 
per la concurrència efectiva a les sessions del Ple, de les Comissions 
Informatives o de la Junta de Govern Local, si bé no es percebran més de 
deu assistències per any al Ple, ni més de deu assistències a l’any per 
Comissió Informativa, ni més de vint-i-quatre assistències per any a la 
Junta de Govern Local (o deu en el cas específic de l’alcalde), encara que el 
nombre de sessions a les quals s’hagués assistit fos superior.  
 
La percepció de quantitats per assistència a sessions de la Junta de Govern 
Local es condiciona al requisit que la persona interessada dediqui a les 
seves tasques i responsabilitats com a membre del Govern municipal un 
nombre d’hores no inferior a deu setmanals, en el qual còmput de dedicació 
no s’inclouen les assistències al Ple o a les Comissions Informatives de les 
quals sigui membre. 
 
B) Les quantitats establertes en la lletra A anterior s’entenen íntegres o 
brutes i referides a l’any 2011,  estan subjectes a la retenció adient 
corresponent a l’IRPF, es meriten a partir de la data de la constitució de 
l’Ajuntament sempre que en cada cas s’hagi exercit de forma efectiva el 
càrrec, i s’actualitzen per acord de la Junta  de Govern Local el mes de 
gener de cada any, ajustant-se a la variació mitjana de les retribucions del 
personal al servei de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (la primera 
actualització, si escau, tindrà lloc en el mes de gener de 2012). Quan es 
percebin retribucions, es produirà l’alta de les persones interessades en el 
règim general de la Seguretat Social. D’altra banda, els càrrecs electes no 
poden percebre de l’Ajuntament cap altra quantitat diferent de la prevista 
en aquest acord, sens perjudici de les indemnitzacions procedents per 
despeses efectives inherents al càrrec (desplaçaments, allotjament i 
manutenció en cas de desplaçament, etc.).  

 
C) S’atorga la següent subvenció mensual en favor dels Grups municipals: 
1.500 € per grup, més una quantitat addicional de 10 € per cada membre 
del grup, quantitats que s’actualitzaran cada any d’acord amb les previsions 
pressupostàries que s’aprovin. La subvenció no es pot destinar a pagar 
remuneracions del personal de la corporació ni a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixs de caràcter patrimonial, i aquestes subvencions 
han de ser objecte d’una comptabilitat específica que s’ha de posar a 
disposició del ple municipal si així es requereix. 
 
D) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. 
 
 
    L’alcalde accidental, 
 
 
       Aureli Ruiz i Milà 
Vilafranca del Penedès, juny de 2011 


