
 
 
 
Règim de dedicació i retribucions (Acord de Ple d’1 de juliol de 2019) 
 

 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data en què es va constituir el nou 
Ajuntament, l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa exerceix el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial amb la retribució que a continuació es relaciona, la qual es percebrà en catorze 
pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre: 
 

NOM RÈGIM DE 
DEDICACIÓ 

CÀRREC PERCENTATGE 
DE RETRIBUCIÓ 

IMPORT 
MENSUAL 

BRUT 

Valentí Junyent Torras Parcial Alcalde 90% 4.390,84€ 

 
 
Segon.- Establir que amb efectes del dia 22 de juny de 2019, data en què va entrar en vigor les 
delegacions de la resolució número 7787, el règim de dedicació exclusiva i parcial dels membres 
de la Corporació serà el que a continuació es relaciona, amb les retribucions que també 
s’esmenten,  les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre: 
 

NOM RÈGIM DE 
DEDICACIÓ 

CÀRREC PERCENTATGE 
DE RETRIBUCIÓ  

IMPORT 
MENSUAL 

BRUT 

Marc Aloy Guàrdia Parcial Primer tinent 
d’alcalde 

90% 3.687,66€ 

Joan Calmet Piqué Parcial Segon tinent 
d’alcalde 

90% 3.687,66€ 

Cristina Cruz Mas Parcial Tercera tinent 
d’alcalde 

75% 3.073,05€ 

Antoni Massegú 
Calveras 

Exclusiva Quart tinent 
d’alcalde 

90% 3.687,66€ 

David Aaron López 
Martí 

Exclusiva Cinquè tinent 
d’alcalde 

90% 3.687,66€ 

Núria Masgrau 
Fontanet 

Parcial Sisena tinent 
d’alcalde 

80% 3.277,92€ 

Josep Gili Prat 
 

Parcial Regidor delegat 70% 2.542,25€ 

Rosa Mª Ortega 
Juncosa 

Exclusiva Regidora delegada 70% 2.542,25€ 

Montserrat Clotet 
Masana 

Exclusiva Regidora delegada 85% 3.087,02€ 

Pol Huguet Estrada Parcial Regidor delegat 75% 2.723,84€ 

Anna Crespo Obiols Parcial Regidora delegada 85% 3.087,02€ 

Jamaa Mbarki el 
Bachir 

Parcial Regidor delegat 75% 2.723,84€ 

Mariona Homs Alsina Parcial Regidor delegat 75% 2.723,84€ 

Claudina Relat 
Goberna 

Parcial Regidora delegada 55% 1.997,48€ 

Maria Mercè Tarragó 
Costa 

Parcial Regidora delegada 55% 1.997,48€ 

 
 
Tercer.- Establir que el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les 
retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà el del 25 %. El percentatge de 
dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal funcionari. 



 
Quart.- El règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones compreses en la 
seva aplicació l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, si s’escau, assumint la 
Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la incompatibilitat de 
percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per 
la legislació vigent. 
 
Cinquè.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, el règim d’assistències a favor dels membres de la Corporació Municipal no inclosos 
en els apartats anteriors, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats municipals que es 
relacionen, i en les quantitats que s’esmenten: 
 

Per assistència a la Junta de Portaveus 262,70€ 

Per assistència a una sessió del Ple de caràcter ordinari 840,64€ 

Per assistència a una sessió del Ple de caràcter extraordinari 210,16€ 

Per assistència a una comissió informativa ordinària 262,70€ 

Per assistència a una comissió informativa extraordinària 105,08€ 

 
La percepció d’aquestes quantitats requerirà prèvia acreditació de l’assistència a un mínim del 50 
% del temps de la durada total de cadascuna de les sessions de que es tracti. Aquesta acreditació 
es farà mitjançant informe del secretari de l’òrgan corresponent enviat a Recursos Humans 
l’endemà de la celebració de la sessió de que es tracti. Pel que fa a la Junta de Portaveus, 
l’assistència s’acreditarà mitjançant informe del Responsable de presidència.  
 
Sisè.- Determinar que l’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la Corporació 
Municipal no inclòs en els acords primer i segon del  present dictamen, serà el següent: 
 

Import màxim anual 16.812,76€ 

 
Aquest import màxim anual s’hi comptabilitzarà tots els imports per assistència a òrgans col·legiats 
que han percebut de l’Ajuntament de Manresa durant tot el present any 2019.  
 
Setè.- La retribució i percepció d’assistències que es reconeixen en els acords anteriors, serà 
independent del dret  que es reconeix igualment als membres corporatius, en virtut del que 
disposa l’article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la percepció de dietes per desplaçament i 
allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici 
del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia. 
 
Vuitè.- Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest Ajuntament, 
en el concepte que s’estableix a l’article 73.3 de la LBRL, una assignació econòmica mensual pel 
funcionament de cada grup polític de la Corporació. 
 
Aquesta aportació consta d’un component fix igual per a tots els grups polítics i d’un altre variable, 
en funció del nombre de membres de cada grup, dins dels límits que es prevegin legalment. 
 
El component fix es determina en 800€ mensuals per a cada grup municipal, i el variable en 150€ 
mensuals per a cada regidor adscrit al grup, de forma que inicialment resultaran les quantitats 
següents:  
 

GRUP INDEMNITZACIÓ 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC) 2.000€ 

Grup Municipal Junts per Manresa (GMJxM) 2.000€ 

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (GMPSC-CP) 

1.400€ 

Grup Municipal Fem Manresa (GM Fem Manresa) 1.250€ 

Grup Municipal Ciudadanos de Manresa (GMCs) 1.100€ 

 
 
 


