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RÈGIM DE DEDICACIO I PERCEPCIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ RELATIU A L’ANY 2016 

 
 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, els membres de les Corporacions 
Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan 
els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a percebre 
indemnitzacions per raó de la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els 
Organismes Autònoms. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament  
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen 
dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals 
per a l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest 
Ajuntament, va aprovar assignar una quantia econòmica de caràcter mensual 
en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el 
desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb el següent detall.: 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 2 de juliol de 2015, va 
aprovar l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta 
Corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
 Dedicació exclusiva de l’Alcalde de la Corporació: 

 
Miquel Àngel Martínez Camarasa: 3.214,28 euros bruts/mes/x14 pagues 
 
 
 Sense dedicació exclusiva: 

 
 

TIPUS DE SESSIÓ  PERIODICITAT  IMPORT/SESSIÓ NÚM. REGIDORS 
ANUAL/ 
REGIDOR 

TOTAL  NOM REGIDORS 

Assistència a Juntes de 
Govern Local (any 
2016: 46 sessions) 

setmanal  275  3             12.650,00                37.950,00   
AMADEU CLOFENT ROSIQUE   
M. LLUÏSA GRIMAL COLOMÉ    
ENRIC MILLARES TORRES 

Assistència a 
Comissions 
Informatives de Ple 
(any 2016: 6 
comissions) 

Bimensuals  100  6 
                

600,00    
               3.600,00  

AMADEU CLOFENT ROSIQUE  
JAUME ARCOS VINYALS            
ENRIC PARDO MATA             
JAVIER SANDOVAL CARRILLO   
BENITO PEREZ GONZALEZ       
JACOBO GARCIA‐NIETO 
VIDEGAIN 



 

Assistència a Plens 
(any 2016: 10 
sessions) 

Bimensuals 
(ordinaris) 

250  12                2.500,00                30.000,00   

AMADEU CLOFENT ROSIQUE   
M. LLUÏSA GRIMAL COLOMÉ    
ENRIC MIRALLES TORRES          
GEMMA DURAN FRANCH      
ROBERT SUBIRON OLMOS       
JAUME ARCOS VINYALS           
JAUME GUMÀ NOEL                  
ENRIC PARDO MATA                 
BERTA SALA CASANOVAS         
JAVIER SANDOVAL CARRILLO   
BENITO PEREZ GONZALEZ       
JACOBO GARCIA‐NIETO 
VIDEGAIN 

 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2015, va 
aprovar la creació del Consell de Govern, òrgan consultiu i assessor de 
l’Alcaldia sobre les matèries que aquesta ha delegat en regidors de l’Equip de 
Govern. 
 
Composició: Tots els membres de l’Equip de Govern. 
 
En el mateix Ple, Els Tinents d’Alcalde renuncien expressament a percebre la 
retribució que els correspondria per l’assistència al Consell de Govern, 
entenent que ja obtenen una retribució suficient per l’assistència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Així doncs el detall de les indemnitzacions que es reben per assistència als 
Consell de Govern és el següent: 
 

TIPUS DE SESSIÓ  PERIODICITAT  IMPORT/SESSIÓ NÚM. REGIDORS 
ANUAL/ 
REGIDOR 

TOTAL  NOM REGIDORS 

Assistència a Consells 
de Govern (any 2016: 
46 Consells) 

setmanal  275  2             12.650,00                25.300,00   
GEMMA DURAN FRANCH 
ROBERT SUBIRON OLMOS 

 
En la mateixa sessió del Ple de data 28 de setembre de 2015, es va aprovar 
la modificació de la dedicació de l’Alcalde-President arrel del seu nomenament 
com a President del Consell Comarcal del Maresme, quedant de la següent 
forma: 
 
 Dedicació Parcial de l’Alcalde de la Corporació: 75% 

 
Miquel Àngel Martínez Camarasa: 2.401,71 euros bruts/mes/x14 pagues. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2016, 
va aprovar una nova modificació de la dedicació de l’Alcalde, la qual va passar 
a ser la següent i actual: 
 
 Dedicació Parcial de l’Alcalde de la Corporació: 67% 

 
Miquel Àngel Martínez Camarasa: 2.153,57 euros bruts/mes/x14 pagues. 



 

 
 
 
Havent aplicat els acords presos, en relació a les assistències efectives dels 
regidors Municipals a les diferents sessions, comissions i consells i a la 
dedicació de l’Alcalde, seguidament, es relaciona el detall dels imports BRUTS 
que van rebre durant l’exercici 2016 els membres electes de la Corporació: 
 
 
MARTÍNEZ CAMARASA, M. ÀNGEL 33.793,04 € 

GRIMAL COLOME, LLUÏSA 15.150,00 € 

CLOFENT ROSIQUE, AMADEU 15.850,00 € 

MIRALLES TORRES, ENRIQUE 15.150,00 € 

SUBIRON OLMOS, ROBERT 15.150,00 € 

DURAN FRANCH, GEMMA 15.150,00 € 

SANDOVAL CARRILLO, JAVIER 3.200,00 € 

ARCOS VIÑALS, JAUME 3.100,00 € 

GUMÀ NOEL, JAUME 2.500,00 € 

PARDO MATAS, ENRIC 2.950,00 € 

SALA CASANOVAS, BERTA 2.250,00 € 

GARCIA-NIETO VIDEGAIN, JACOBO 3.000,00 € 

PEREZ GONZALEZ, BENITO MARTIN 3.200,00 € 

TOTAL...................................... 96.650,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


