Règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació
(Acord del Ple de 30 de juny de 2015, modificat per acord de Ple de 17 de setembre de 2015 i per
acord de Ple de 21 de gener de 2016)

“Primer. Modificar el primer dels acords adoptats pel Ple de la Corporació Municipal de
30 de juny de 2015, modificats per resolució de 7 d’agost de 2015, ratificada pel Ple de la
Corporació de 17 de setembre de 2015, que estableix quins membres de la corporació
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, que quedarà amb la redacció
següent:
Primer. Establir, amb efectes del dia 1 de febrer de 2016, que els membres de la
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva:
•

Mireia Estefanell Medina

Segon. Modificar el segon dels mateixos acords, que, en aplicació del punt anterior
quedarà amb la redacció següent:
Segon. Establir, amb efectes del dia 1 de febrer de 2016, a favor dels membres
de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, 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

Mireia Estefanell Medina

CÀRREC

Tinent d’Alcalde

IMPORT MENSUAL

3.899,32 euros

A aquests membres corporatius els serà aplicable, en les situacions d’incapacitat
temporal, el règim de deduccions establert en la resolució de l’Alcaldia d’11 d’octubre de
2012, ratificada pel Ple de la Corporació en sessió de 18 d’octubre de 2012.
Tercer. Modificar el tercer dels esmentats acords, que quedarà amb la següent redacció:
Tercer. Establir que, amb efectes del dia 1 de febrer de 2016, el règim de
dedicació 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

Valentí Junyent Torras
Marc Aloy Guàrdia
Ángels Santolària Morros
Jordi Serracanta Espinalt
Jaume Torras Oliveras
Joan Calmet Piqué
Auria Caus Rovira
Anna Crespo Obiols
Cristina Cruz Mas

CÀRREC

Alcalde
Tinent d’Alcalde
Tinent d’Alcalde
Tinent d’Alcalde
Tinent d’Alcalde
Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidora
Regidora

DEDICACIÓ

49 %
90 %
85 %
95 %
70 %
95 %
70 %
80 %
50 %

IMPORT MENSUAL

2.344,91 euros
3.509,39 euros
3.314,42 euros
3.704,35 euros
2.729,52 euros
3.704,35 euros
2.419,35 euros
2.764,98 euros
1.728,11 euros

M. Mercè Rosich Vilaró
Olga Sanchez Ruiz

Regidora
Regidora

90 %
85 %

3.110,60 euros
2.937,79 euros

A aquests membres corporatius els serà aplicable, en les situacions d’incapacitat
temporal, el règim de deduccions establert en la resolució de l’Alcaldia d’11 d’octubre de
2012, ratificada pel Ple de la Corporació en sessió de 18 d’octubre de 2012.
Quart.- 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.
Cinquè.- Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les
persones compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social, 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.
Sisè. Establir, amb efectes del dia 1 de febrer de 2016, 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
Per assistència a la Junta de Govern
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter ordinari
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter extraordinari
Per assistència a una comissió informativa ordinària
Per assistència a una comissió informativa extraordinària

250,00 €
250,00 €
800,00 €
200,00 €
250,00 €
100,00 €

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.
Setè.- Determinar que l’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la
Corporació Municipal no inclòs en els acords segon i tercer del present dictamen, serà el
següent:
Import màxim anual

16.000,- euros

Vuitè.- 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.

Novè.- Les retribucions que es fixen en els acords anteriors, s’adequaran, a partir de l’1
de gener de 2016 de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en el mateix
percentatge que s’apliqui al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa.
Desè.- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització mensual
per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents:
GRUP
Grup Municipal de Convergència i Unió
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania
Grup Municipal de Democràcia Municipal

INDEMNITZACIÓ
2.150,- euros
1.850,- euros
1.250,- euros
1.250,- euros
1.100,- euros
950,- euros

