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QUADRE RETRIBUCIONS CÀRRECS DE CONFIANÇA I/O ASSESSORS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
COORDINADOR GENERAL: Sr. Ferran Villaseñor Romero 
 
Funcions bàsiques 
 
• Donar suport a Alcaldia per a l’impuls estratègic de les decisions polítiques adoptades pels òrgans 

de govern. 
• Coordinar les activitats i funcions de les diferents tinences d’alcaldia. 
• Coordinar-se amb la Gerència municipal, responsable màxima de la gestió administrativa, per tal de 

fer el seguiment de l’estratègia política del mandat. 
• Assessorar a l’Alcaldia en la presa de decisions i en la planificació estratègica de les seves àrees 

polítiques. 
• Proposar criteris d’actuació, d’acord amb les línies fixades per l’equip de govern de l’Ajuntament. 
• Proposar  línies de treball de caràcter estratègic en relació amb l’acció de la Institució. 
• Representar a l’Ajuntament de Sant Cugat  en els organismes públics o privats o en altres entitats 

quan sigui delegat o encomanat per l’Alcaldia. 
• Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’Alcaldia. 
 
Retribucions 
  
• Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 75.220,43 euros bruts anuals, dividits en 12 pagues 

mensuals per import de 5.372,89 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny 
i desembre per un import de 5.372,87 cadascuna d’elles. 

 
CAP DE GABINET D’ALCALDIA: Sr. Victor Puntas Alvarado 
 
Funcions bàsiques 
 
• Garantir el funcionament i la coordinació del Gabinet, tant a nivell intern com amb la seva relació 

amb la ciutadania i el conjunt de la ciutat.  
• Mantenir i desenvolupar una xarxa de contactes que contribueixi a l’assoliment dels objectius que 

tingui definits. 
• Assegurar l’atenció protocol·lària a la Corporació Municipal i als seus membres. 
• Assistir als membres de la Corporació en viatges i desplaçaments oficials quan representen a 

l’Alcaldessa. 
• Coordinar el treball tècnic i les activitats del Gabinet de l’Alcaldia, del Departament de Premsa i 

Comunicació, de la Secretaria de l’Alcaldessa; la coordinació dels diferents òrgans de govern; 
l’assistència directa a l’Alcaldessa, així com la coordinació, gestió i avaluació dels recursos humans 
adscrits a aquest gabinet i la gestió pressupostària de les partides assignades a Alcaldia. 

• Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives del Gabinet d’Alcaldia Presidència. 
• Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la delegació de 

responsabilitats. 
• Respondre a les necessitats de formació del personal del Gabinet. 
• Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics del Gabinet, mitjançant l’establiment i 

manteniment d’indicadors de gestió. 
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• Implantar, millorar i mantenir els procediments del Gabinet 
• Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions   
 
Retribucions 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 68.193,63 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 
mensuals per import de 4.870,97 euros  i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny i 
desembre per un import de 4.870,99 euros cadascuna d’elles. 
 
ADJUNT AL CAP DE GABINET D’ALCALDIA: Sr. Josep Miquel Vilalta Urquidi 
 
Funcions bàsiques 
 
• Coordinar i implementar la presència de l’Alcaldia a les xarxes socials 
• Donar suport a les accions de suport a la comunicació d’Alcaldia, segons les directrius del Cap de 

Gabinet 
• Preparar textos de suport per a l'elaboració d'escrits i redactar informes sobre els temes d'interès 

segons les directrius del Cap de Gabinet. 
• Assistir a les reunions que determini el Cap del Gabinet i fer-ne els informes pertinents.  
• Qualsevol altra funció que li encomani el cap del gabinet de l’Alcaldessa. 
 
Retribucions 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 46.340,20 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 
mensuals per import de 3.310,01 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny i 
desembre per un import de 3.310,01 euros cadascuna d’elles. 

 
CAP DE SECRETARIA D’ALCALDIA: Sra. Ares Tubau Pomareda 
 
Funcions bàsiques 
 
• Coordinar les relacions internes de l’Alcaldessa amb els regidors i diferents serveis; efectuar 

l’atenció telefònica, així com el control i la gestió derivada de les actuacions i obligacions abans 
esmentades, i altres. 

• Donar suport administratiu al Gabinet d’Alcaldia. 
• Fer l’atenció presencial i telefònica a la ciutadania que s’adreça a l’Alcaldia i la gestió del correu 

intern i extern. 
 
Retribucions 
 
• Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 46.340,20 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 

mensuals per import de 3.310,01 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny 
i desembre per un import de 3.310,01 euros cadascuna d’elles. 
 

CAP DE PREMSA I COMUNICACIÓ: Sra. Sílvia González Martínez  
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Funcions bàsiques 
 
• Mantenir la relació amb els mitjans de comunicació.  
• Organitzar les rodes de premsa. 
• Elaborar i difondre les notes de premsa. 
• Atendre consultes dels mitjans. 
• Difondre i implantar la imatge corporativa en tots els suports que es consideri oportú. 
• Desenvolupar activitats similars, relacionades amb la difusió de notícies, serveis i actes. 
 
Retribucions 
 
• Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 58.266,32 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 

mensuals per import de 4.161,88 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny 
i desembre per un import de 4.161,88 euros cadascuna d’elles. 
 

ASSESSOR TRANSPARÈNCIA: Sr. Jordi Colomer Missé 
 

Funcions bàsiques 
 
• Proposar la planificació i l’acció de govern de la Tinença d’Alcaldia d’acord amb les directrius 

generals emanades. 
• Coordinar les regidores delegades de la Tinença d’Alcaldia conjuntament amb el Coordinador 

General. 
• Efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l’Àrea de Transparència. 
• Assessorar en les polítiques públiques de Transparència, assolint uns resultats integradors i 

coherents amb el programa de govern. 
• Perfilar els aspectes de definició política inherents a l’actuació en relació a la Transparència. 
• Altres actuacions que li encomani el/la Tinent d’Alcalde en matèries relacionades amb l’àrea política. 

 
Retribucions 
 
• Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 58.367,16 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 

mensuals per import de 4.169,08 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny 
i desembre per un import de 4.169,10 euros cadascuna d’elles. 

 

ASSESSOR COHESIÓ TERRITORIAL: Sr. Oriol Cisteró Fortuny 
 

Funcions bàsiques 
 
• Proposar la planificació i l’acció de govern de la Tinença d’Alcaldia d’acord amb les directrius 

generals emanades. 
• Coordinar les regidories delegades de la Tinença d’Alcaldia conjuntament amb el Coordinador 

General. 
• Efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l’Àrea de Cohesió Territorial i Urbanisme. 
• Assessorar en les polítiques públiques de l’Àrea de Cohesió Territorial i Urbanisme, assolint uns 

resultats integradors i coherents amb el programa de govern. 
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• Perfilar els aspectes de definició política inherents a l’actuació dels Serveis de l’àrea de Cohesió 
Territorial i Urbanisme. 

• Altres actuacions que li encomani el tinent d’alcalde en matèries relacionades amb l’àrea política. 
 
Retribucions 
 
• Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 58.367,16 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 

mensuals per import de 4.169,08 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny 
i desembre per un import de 4.169,10 euros cadascuna d’elles. 
 

ASSESSOR/A DE PRESIDÈNCIA: Sr. Vicenç San Francisco Pastor 
 

Funcions bàsiques 
 
• Proposar la planificació i l’acció de govern de la Tinença d’Alcaldia d’acord amb les directrius 

generals emanades. 
• Coordinar les regidories delegades de la Tinença d’Alcaldia conjuntament amb el Coordinador 

General. 
• Efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l’Àrea d’ Hisenda, Serveis Urbans i Seguretat. 
• Assessorar en les polítiques públiques de l’Àrea d’Hisenda, Serveis Urbans i Seguretat, assolint uns 

resultats integradors i coherents amb el programa de govern. 
• Perfilar els aspectes de definició política inherents a l’actuació dels Serveis de l’àrea de d’Hisenda, 

Serveis Urbans i Seguretat. 
• Altres actuacions que li encomani el/la  Tinent d’Alcalde en matèries relacionades amb l’àrea política. 
 
Retribucions 
 
• Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 58.367,16 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 

mensuals per import de 4.169,08 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny 
i desembre per un import de 4.169,10 euros cadascuna d’elles. 

 
ASSESSOR/A DE DRETS SOCIALS I IGUALTAT: Sra. Míriam Ferrándiz Saus 
 
Funcions bàsiques: 
 
• Coordinar les regidores delegades de la tinença d’alcaldia conjuntament amb el Coordinador 

General. 
• Efectuar el seguiment dels assumptes que gestiona l’Àrea de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, 

Salut i Infància. 
• Assessorar en les polítiques públiques l’Àrea de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància, 

assolint uns resultats integradors i coherents amb el programa de govern. 
• Perfilar els aspectes de definició política inherents a l’actuació dels Serveis de l’Àrea de Drets 

Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància. 
• Altres actuacions que li encomani el tinent d’alcalde en matèries relacionades amb l’àrea política. 
 
Retribucions: 
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Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 58.367,16 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 
mensuals per import de 4.169,08 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny i 
desembre per un import de 4.169,10 euros cadascuna d’elles. 
 
ASSESSOR/A DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
 
1) JUNTS x SANT CUGAT:  Lidia Gàllego Andrés (100%) 
 
2) ERC-MES:    Sra. Lara Edith Carbonell Yanors (100%) 
 
3) PSC-CP:    Sr. Alexis Garrido Fermosel (85%) 

Sr. Elisenda Dalmau Miranda (15%) 
 
4) Cs:     Sr. José Miguel García Díez (50%) 
    Sra. Alba Calpe Navarro (50%) 
 
5) CUP-PC:   Sr. Pau Sánchez Calderer (100%) 
 
Funcions bàsiques 
 
• Personal eventual d’assessorament especial, la funció primordial del qual és assessorar als grups 

polítics municipals. 2Seran nomenats/des per Decret d’Alcaldia a proposta per escrit del/de la 
portaveu del grup polític municipal. La seva dedicació es plena. 

 
Retribucions 
 
Les retribucions d’aquest lloc es determinen en 28.061,05 euros bruts anuals dividits en 12 pagues 
mensuals per import de 2.004,36 euros, i dues pagues mensuals corresponents als mesos de juny i 
desembre per un import de 2.004,36 euros cadascuna d’elles. 
 


