
 

  

 

Règim de dedicació i retribucions (Acord de Ple de 27 de febrer de 2020) 
 
 
Modificar, amb efectes d’1 de gener de 2020, els acords primer i segon del règim econòmic 
dels càrrecs electes municipals, aprovats per acord de ple d’1 de juliol de 2019, en el sentit 
d’augmentar un 2% la quantia de les retribucions dels membres de la Corporació amb règim de 
dedicació parcial respecte a 31 de desembre de 2019. 
 
Els règims de dedicació seran els que a continuació es relacionen, amb els imports bruts que 
també s’esmenten, els 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 

Valentí Junyent Torras Parcial Alcalde 90,00% 4.478,66 € 

Marc Aloy Guàrdia Parcial Primer tinent 
d'alcalde 

90,00% 3.761,41 € 

Joan Calmet Piqué Parcial Segon tinent 
d'alcalde 

90,00% 3.761,41 € 

Cristina Cruz Mas Parcial Tercera tinent 
d'alcalde 

75,00% 3.134,51 € 

Antoni Massegú 
Calveras 

Exclusiva Quart tinent 
d'alcalde 

90,00% 3.761,41 € 

David Aaron López 
Martí 

Exclusiva Cinquè tinent 
d'alcalde 

90,00% 3.761,41 € 

Núria Masgrau 
Fontanet 

Parcial Sisena tinent 
d'alcalde 

80,00% 3.343,48 € 

Josep Gili Prat 
 

Parcial Regidor delegat 70,00% 2.593,10 € 

Rosa Mª Ortega 
Juncosa 

Exclusiva Regidora delegada 70,00% 2.593,10 € 

Montserrat Clotet 
Masana 

Exclusiva Regidora delegada 85,00% 3.148,76 € 

Pol Huguet Estrada  
 

Parcial Regidor delegat 75,00% 2.778,32 € 

Anna Mª Crespo Obiols Parcial Regidora delegada 85,00% 3.148,76 € 

Jamaa Bbarki El Bachir Parcial Regidor delegat 75,00% 2.778,32 € 

Mariona Homs Alsina Parcial Regidora delegada 75,00% 2.778,32 € 

Claudina Relat Goberna Parcial Regidora delegada 55,00% 2.037,43 € 

Maria Mercè Tarragó 
Costa 

Parcial Regidora delegada 55,00% 2.037,43 € 

 
 
Modificar, amb efectes d’1 de gener de 2020, l’acord cinquè del règim econòmic dels càrrecs 
electes municipals aprovat pel ple de la Corporació el dia 1 de juliol de 2019, en el sentit 
d’augmentar un 2% la quantia del règim d’assistències a favor dels membres de la Corporació 
Municipal que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, 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 267,95 

Per assistència a una sessió del Ple de caràcter ordinari 857,45 

Per assistència a una sessió del Ple de caràcter extraordinari 214,36 

Per assistència a una comissió informativa ordinària 267,95 

Per assistència a una comissió informativa extraordinària 107,18 

 
 
Modificar, amb efectes d’1 de gener de 2020, l’acord sisè del règim econòmic dels càrrecs 
electes municipals aprovat pel ple de la Corporació el dia 1 de juliol de 2019, referent a l’import 
màxim anual que podrà percebre cada membre de la Corporació Municipal per assistència als 
òrgans municipals col·legiats, en el sentit d’augmentar un 2% respecte a 31 de desembre de 
2019 la quantia màxima.  
 
L’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la Corporació Municipal queda 
determinat en la següent quantia: 
 

Import màxim anual 17.149,01€ 

  
 
 


