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DRETS ECONÒMICS DELS CÀRRECS ELECTES I DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
(MANDAT CORPORATIU 2015-2019)

D’acord amb el que preveu l’article 8 i concordants de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic que per acord del Ple municipal de data 25 de juny de
2015, complementat per acord del Ple municipal de data 19 de juliol de 2018, es va establir el règim
econòmic dels càrrecs electes de la Corporació Municipal i dels grups polítics municipals en els
termes que seguidament es transcriuran. Les assignacions que corresponen d’acord amb el règim
establert s’ha produït mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 5978/2015, de 3 de juliol, posteriorment
modificat pels Decrets 6958/2015, de data 31 de juliol de 2015, 7208/2015, de data 4 de setembre
de 2015, 7875/2015, de data 18 de setembre de 2015, 1465/2016, de 26 de febrer, 3277/2016, de
29 d’abril, 3409/2016, de 30 d’abril, 3725/2016, de 9 de maig, 2031/2017, de 7 de març, 9207/2017,
de 31 d’octubre, 9848/2017, de 17 de novembre, 10222/2017, d’1 de desembre, 346/2018, de 19
de gener, 6324/2018, de 20 de juliol, i 10.529/2018, de 14 de desembre, en la forma que també es
dirà a continuació.
RÈGIM DELS DRETS ECONÒMICS ALS CÀRRECS ELECTES I ALS GRUPS MUNICIPALS
D’acord amb el que preveuen els articles 162.1.b), 166 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya, i els articles 75 i concordants de la
Llei 7/1985, Llei de Bases de Règim Local, a la vista de les modificacions que foren incorporades
per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, i per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), el règim jurídic, els
límits de les retribucions, assistències, i indemnitzacions que poden percebre els regidors i
regidores, i els grups polítics municipals, és el que es concreta continuació:
Els membres de la Corporació tindran dret a percebre, amb càrrec al Pressupost Municipal,
retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva,
que comportarà la seva dedicació preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, sense
perjudici d'altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran causar detriment a
la seva dedicació a la Corporació. En el cas que aquestes ocupacions siguin remunerades,
es requerirà una declaració formal de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
Als ajuntaments de municipis amb població compresa entre 100.001 i 300.000 habitants, els
membres que podran prestar serveis en règim de dedicació exclusiva no excedirà de divuit
(18).
Correspondrà al Ple Municipal, sense superar en cap cas els límits que es fixin, en el seu
cas, en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, determinar els càrrecs l'exercici dels
quals comportarà una dedicació exclusiva i/o parcial, per realitzar funcions de presidència,
vice-presidència, de portaveu de grup municipal, per ostentar delegacions, o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixin. Concretant-se, pel que respecta als càrrecs de
dedicació parcial, el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les
retribucions que es determinin.
El límit màxim total que actualment poden percebre els membres de les Corporacions
Locals de municipis amb població compresa entre 100.001 i 300.000 habitants és de
vuitanta mil euros (80.000) per tots els conceptes retributius i assistències.
Els membres de la Corporació que tinguin assignada una retribució com a conseqüència
d'exercir càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, seran donats d'alta en el Règim
general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes
empresarials que corresponguin legalment.
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Els membres de les Corporacions locals que desenvolupin el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial i percebin una retribució, estaran compresos en la protecció per
desocupació.
Dietes per assistències. Únicament els membres de la Corporació que no tinguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de que formin part, en la quantia que
assenyali el Ple Municipal.
Indemnitzacions. Tots els membres de la Corporació tindran dret a la percepció
d'indemnitzacions per les despeses efectives que els ocasioni l'exercici dels seus càrrecs,
segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i les que en
desenvolupament d'aquestes pugui aprovar el Ple Municipal.
Incompatibilitats retributives. La percepció de retribucions per desenvolupament dels càrrecs
en règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la d'altres retribucions amb càrrec
als pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes o empreses
d'elles dependents, així com per al desenvolupament d'altres activitats. Tot allò en els
termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de
les Administracions Públiques. La percepció de retribucions per desenvolupament dels
càrrecs en règim de dedicació parcial podrà ser compatible amb la percepció d'altres
retribucions, en els termes previstos a l'article 75.2 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local.
D’acord amb els antecedents normatius anteriorment referits, l’Excm. Ajuntament en Ple en sessió
realitzada en data 25 de juny de 2015, acordà l’establiment dels drets econòmics dels regidors i
regidores de la Corporació municipal, així com dels grups polítics municipals, en els termes que es
concreten a continuació:
1. Establir els drets econòmics dels regidors i regidores de la Corporació Municipal d'acord amb
els règims de dedicació i retribucions que seguidament es determinaran per a l'exercici dels
càrrecs que s'indiquen:
Retribució
bruta
mensual

Càrrec

Dedicació

Règim de dedicació

Alcalde

Exclusiva

Dedicació preferent a les tasques
pròpies del càrrec.

5.429

Tinents d’Alcalde

Exclusiva

Dedicació preferent a les tasques
pròpies del càrrec.

4.733

Regidors/es membres Junta de Govern

Exclusiva

Dedicació preferent a les tasques
pròpies del càrrec.

4.247

Regidors/es, amb atribucions delegades

Exclusiva

Dedicació preferent a les tasques
pròpies del càrrec.

3.709

Regidors/es, amb atribucions delegades

Parcial

Dedicació mínima de vint hores
setmanals.

2.121

Portaveu de grup municipal

Exclusiva

Dedicació preferent a les tasques
pròpies del càrrec

2.287

Portaveu de grup municipal

Parcial

Dedicació mínima de trenta hores
setmanals.

2.121

Les retribucions mensuals especificades s'aplicaran en cada cas a partir del moment que els
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regidors i regidores ostentin l'exercici dels càrrecs i s’actualitzaran d’acord amb les previsions
de les lleis pressupostàries, es percebran en catorze pagues l'any, dotze corresponents a les
mensualitats de l'any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre,
de les quals seran a deduir el corresponent IRPF i la cotització a la Seguretat Social segons
les disposicions vigents.
Altrament, sense detriment del dret de tots els regidors i regidores a les indemnitzacions per
les despeses efectives que els ocasioni l’exercici del càrrec, prèvia justificació, i d’acord amb
el que s’estableixi en cada cas en les bases d’execució pressupostàries, els càrrecs
compresos en aquest acord primer no podran percebre cap altre retribució derivada directa o
indirectament del seu exercici. A aquest efecte, les eventuals dietes o indemnitzacions per
assistència a òrgans col·legiats d’entitats municipals, d’aquelles en les què el municipi tingui
participació, tant públics com privats, seran, si s’escau, ingressats en la tresoreria municipal.
2.

Per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats que seguidament
s’indiquen, i sense detriment del dret de tots els regidors i regidores a les indemnitzacions per
les despeses efectives que els ocasioni l’exercici del càrrec, prèvia justificació, i d’acord amb
el que s’estableixi en cada cas en les bases d’execució pressupostàries, s’estableix el dret
dels regidors i regidores que no tinguin assignada una dedicació exclusiva ni parcial en els
termes de l’acord anterior, a la percepció de les assistències que a continuació es determinen:
Import brut
màxim mensual

Òrgan col·legiat
Per assistència a les sessions de Excm. Ajuntament en Ple (que implica l’eventual
assistència a reunions de les respectives comissions informatives).

1.533

Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus.

1.161

Els imports que s’han determinat com assistències es percebran mensualment, i tindran la
consideració de pagament a compte, subjecte a la verificació a partir dels certificats
d’assistència que a aquests efectes emeti la Secretaria General, de l’afectiva assistència com
a mínim a dotze reunions anualment, o la part proporcional que correspongui, dels respectius
òrgans col·legiats, i s’actualitzaran d’acord amb les previsions de les lleis pressupostàries.
3. Donant compliment al que estableix l'article 73.3 de la Llei de Bases del Règim Local,
s’assignen als grups polítics municipals les dotacions econòmiques següents:
Assignació
Dotació fixa, per a cadascun dels grups polítics municipals
Dotació variable, en funció del nombre de membres de cadascun dels
grups.

Import
1.750 € Per Grup i mes
750 € Per regidor/a, Grup i mes

ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES EFECTUADES
A) L’Il·lm. Sr. ALFREDO VEGA LÓPEZ, Alcalde de Terrassa, atenent el règim de dedicació
exclusiva en el qual desenvolupa el càrrec, la retribució bruta mensual de 5.429 euros, des del
dia 16 de novembre de 2017.
B) Als Tinents d'Alcalde que seguidament es relacionen, i atenent el règim de dedicació exclusiva
en el qual desenvolupen les tasques pròpies del càrrec, i les delegacions i nomenaments que
s'han fet al seu favor, la retribució bruta mensual de 4.733 ‘- euros
SR. MARC ARMENGOL I PUIG
SR. AMADEU AGUADO MORENO
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SRA. EVA CANDELA LÓPEZ (assignada el 01.12.2017)
SR. MANUEL GIMÉNEZ GUÁRDIA (assignada el 01.12.2017)
SR. NOEL DUQUE ALARCON (assignada el 31-10-2017 i revocada el 17-11-2017)
SRA. LLUÏSA MELGARES I AGUIRRE (revocada el 17-11-2017)
SR. MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ (revocada 31-10-2017)
SR. ALFREDO VEGA LÓPEZ (fins el dia 16.11.2017)
B)

Als membres de la Corporació municipal amb atribucions delegades i membres de la Junta de
Govern Local, atenent el règim de dedicació exclusiva en el qual desenvolupen les tasques
pròpies del càrrec, i les delegacions i nomenaments que s’han fet al seu favor, la retribució
bruta mensual de 4.247'- euros.
SR. JODI RUEDA MUÑOZ (assignada el 01.12.2017)
SRA. GRACIA GARCÍA MATUTE (assignada el 01.12.2017)
SR. ADRIAN SÁNCHEZ MORALES (assignada el 01.12.2017)
SRA. ROSA MARIA RIVERA I MITJAVILA (revocada 17-11-2017)
SRA. MERITXELL LLUÍS I VALL, (revocada 31-10-2017)

C)

Als membres de la Corporació municipal amb atribucions delegades, que seguidament es
relacionen, i atenent el règim de dedicació exclusiva en el qual desenvolupen les tasques
pròpies del càrrec, i les delegacions i nomenaments que s'han fet al seu favor, la retribució
mensual de 3.709’- euros.
SRA. MARIA RAMBLA AMAT (revocada 17-11-2017)
SR. NOEL DUQUE ALARCON (revocada 31-10-2017)
SR. DANI NART JUANES (revocada 31-10-2017)

D)

Als membres de la Corporació amb atribucions delegades, que seguidament es relaciona, i
atenent el règim de dedicació parcial que com a mínim serà de vint hores setmanals, en el
que desenvolupen les tasques pròpies del càrrec, i les delegacions i nomenaments que s’han
fet al seu favor, la retribució mensual de 2.121’—euros.
SRA. MERITXELL LLUÍS VALL (amb efectes 31.10.2017)
SR. JORDI FLORES BOANRO (revocada 17.11.2017)

E)

Assignar a la Sra. Maria Sirvent i Escrig, amb efectes a partir de 1 de juny de 2016, la
retribució bruta mensual de 2.287 euros, en atenció al règim de dedicació exclusiva, en el que
exercirà les funcions pròpies del càrrec de portaveu de grup polític municipal. La dita
retribució fou revocada, amb motiu de la renúncia al càrrec de regidora per part de la
interessada, amb efectes 22 de desembre de 2017.

F)

Assignar al Sr. Marc Medina Mañas, amb efectes a partir de 1 de gener de 2019, la retribució
bruta mensual de 2.287 euros, en atenció al règim de dedicació exclusiva, en el que exercirà
les funcions pròpies del càrrec de portaveu de grup polític municipal.

F)

Assignar al Sr. Xavier Matilla Ayala, amb efectes a partir de 20 de juliol de 2018, la retribució
bruta mensual de 2.121 euros, en atenció al règim de dedicació parcial, en el que exercirà les
funcions pròpies del càrrec de portaveu de grup polític municipal.

G)

Assignar als regidors i regidores de la Corporació Municpal que seguidament es relacionen, i
pel concepte d'indemnització per assistències a les reunions de les Juntes de Portaveus, la
quantitat màxima mensual de 1.161'- euros, en els termes establerts per l'acord Plenari de
data 25 de juny de 2015.
SR. ISAAC ALBERT I AGUT (revocada a petició de l’interessat amb efectes 01-05-2016)
SR. MIQUEL SÀMPER RODRÍGUEZ (assignada en data 31-10-2017)
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SR. JAVIER GONZÁLEZ DELGADO
SRA. MARIA SIRVENT I ESCRIG (revocada amb efectes 31-05-2016)
SR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ULLOA.
SR. MARC MEDINA MAÑAS (assignada en data 19.01.2018 i revocada amb efectes 01.01.2019)
Els imports que s’han determinat com assistències es percebran mensualment, i tindran la
consideració de pagament a compte, subjecte a la verificació a partir dels certificats
d’assistència que a aquests efectes emeti la Secretaria General, de l’afectiva assistència com
a mínim a dotze reunions anualment, o la part proporcional que correspongui, de la Junta de
Portaveus municipal.
L’assignació que ha estat disposada en el present apartat tindrà efectes des del dia 13 de
juny de 2015 i, pel que fa als senyors i senyores regidors que tenen assignades retribucions
en atenció al règim de dedicació exclusiva o parcial en el qual desenvolupen els respectius
càrrecs, quedarà automàticament revocada a partir del moment les mateixes adquireixin
efectivitat.
H)

Assignar als regidors i regidores de la Corporació Municipal que seguidament es relacionen i
pel concepte d'indemnització per assistències a les reunions de l'Excm. Ajuntament en Ple, la
quantitat màxima mensual de 1.533'- euros, en els termes establerts per l'acord Plenari de
data 25 de juny de 2015.
Xavier Matilla Ayala (assignació revocada amb efectes 20 de juliol de 2018)
Emiliano Martínez Navarro
Anna Rius Ulldemolins
Javier Martínez Ramírez
Marta Muntanyola Pablo
Oscar Monterde Mateo
Isaac Albert Agut
Carme Labòria Rojas
Carles Caballero Peña
Josep Forn Cadafalch
Javier González Delgado
David Aguinaga Abad
Carmen Ortuño Aparcero
Maria Sirvent Escrig (assignació revocada amb efectes 31 de maig de 2016)
Alejandro Rodríguez Ulloa
Miquel Sàmper Rodríguez (assignada 31-10-2017)
Meritxell Lluís i Andreu (assignada 31-10-2017)
Dani Nart Juanes (assignada 31-10-2017)
Maria Rambla Amat (assignada 17-11-2017)
Noel Duque Alarcon (assignada 17-11-2017)
Lluïsa Melgares Aguirre (assignada 17-11-2017)
Rosa Maria Ribera i Mitjavila (assignada 17-11-2017)
Jordi Flores Bornao (assignada 17-11-2017)
Marc Medina Mañas (assignada 19-01-2018 i revocada amb efectes 1 gener 2019)
Els imports que s’han determinat com assistències es percebran mensualment, i tindran la
consideració de pagament a compte, subjecte a la verificació a partir dels certificats
d’assistència que a aquests efectes emeti la Secretaria General, de l’afectiva assistència com
a mínim a dotze reunions anualment, o la part proporcional que correspongui, del Ple
municipal.
L’assignació que ha estat disposada en el present apartat tindrà efectes des del dia 13 de
juny de 2015 i, pel que fa als senyors i senyores regidors que tenen assignades retribucions
en atenció al règim de dedicació exclusiva o parcial en el qual desenvolupen els respectius
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càrrecs, quedarà automàticament revocada a partir del moment les mateixes adquireixin
efectivitat.
I)

Assignar mensualment les quantitats que seguidament es detallen per als respectius grups
polítics municipals, en concepte de dotació econòmica per al desenvolupament de les
funcions que tenen legalment determinades.
Grup Municipal

Aportació mensual

PSC-CP

8.500 ‘- euros

TeC-E

6.250’- euros

ERC-MES

4.750’- euros

CiU

4.000’- euros

Ciutadans

4.000’- euros

Candidatura d’Unitat Popular

2.500’- euros

Partit Popular Català

2.500’- euros

Alfredo Vega López
Alcalde
Terrassa, 21 de desembre de 2018

