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AJT.DIC 2020000066

DICTAMEN

PROPOSTA DE RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I REGIDORES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA O
PARCIAL

Antecedents

1. Per resolució de l’alcalde núm.  5475,  de  27 de juny  de 2020,  es  van nomenar  els
nents d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, d’entre els membres integrants de la

Junta de Govern Local.

2. En  data 6  de  novembre  de 2020 s’ha  informat al  servei  d’Organització  i  Recursos
Humans del nomenament del Sr. Antoni Massegú Calveras com a nou director dels
Serveis Territorials de la Presidència de la Catalunya Central. A conseqüència d’aquest
nomenament,  el  regidor  Josep  Gili  Prat  assumirà  les  responsabilitats  que  tenia
Massegú com a cinquè nent d’alcalde, regidor delegat d’Ensenyament i Universitats i
president de la Comissió Informa va de Drets i Serveis a les Persones. El Sr. Antoni
Massegú es man ndrà al govern municipal, amb la responsabilitat de regidor delegat
d’Esports. 

3. Com a conseqüència de la presa de possessió de 9 de novembre de 2020, del senyor
Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis Territorials de Presidència a la
Catalunya Central,  aquesta  Alcaldia  ha  dictat  Resolució  per  la  qual  es  deixa  sense
efectes el nomenament del senyor Antoni Massegú Calveras com a nent d’alcalde, i
es Nomena nent d’alcalde d’aquest Ajuntament el regidor membre de la Junta de
Govern Local, senyor Josep Gili Prat.

4. Tanmateix, a la carta presentada per registre d’entrada a l’Ajuntament de Manresa, el
Sr. Massegú renuncia a la seva assignació aprovada pel Ple de 16 de juliol de 2020, i a
qualsevol altra assignació derivada de la seva condició de regidor. 

Fonaments de dret

1. Atès que en conformitat amb el que disposa l’ar cle 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; ar cle 162.1.b) del Decret Legisla u 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de
Catalunya;  i  amb  l’ar cle  13  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic de les En tats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, a percebre indemnitzacions en la quan a i condicions que estableixi el
Ple de la Corporació i percebre assistències per la concurrència efec va a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els organismes autònoms.
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2. L’ar cle  75  bis.  1  de  la  mateixa  llei  7/85,  RBRL  estableix  que  els  membres  de les
Corporacions  Locals  seran  retribuïts  per  l’exercici  del  seu  càrrec  en  els  termes
establerts  en  l’ar cle  anterior.  Els  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  determinaran,
anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions
Locals per tots els conceptes retribu us i assistències, exclosos els triennis als que en
el  seu cas  nguin  dret  aquells  funcionaris  de  carrera  que  es  trobin  en situació  de
serveis especials, atenent entre altres criteris a la naturalesa de la corporació local i a
la seva població, segons una taula aprovada. En aquesta taula es fixa com a referència
per a la  retribució màxima dels membres de les  Corporacions Locals d’un municipi
d’entre 75.001 i 150.000 habitants, la d’un Secretari d’Estat menys el 25 %.

3. El punt 3 del mateix ar cle, determina que només els membres de la Corporació que
no  nguin  dedicació  exclusiva  ni  dedicació  parcial,  percebran assistències  per  a  la
concurrència efec va a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la
quan a marcada pel Ple de la Corporació.

4. Per la seva banda, la disposició addicional trenta-cinquena, de la llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, estableix que d’acord amb
el que es preveu a l’ar cle 75 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, segons la redacció donada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i considerant el que es disposa a
l’ar cle 20 de la present llei, el límit màxim total que poden percebre els membres de
les Corporacions Locals per tots els conceptes retribu us i  assistències, exclosos els
triennis als que en el seu cas nguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin
en situació de serveis especials, atenent a la seva població, els municipis amb població
d’entre 75.001 i 150.000 habitants, serà de 77.655,62 euros.

5. L’ar cle 75 ter apartat 1 i), de la llei 7/85, LBRL marca el límit en el nombre de càrrecs
públics de les en tats locals amb dedicació exclusiva, establint en el seu apartat i) que
als  Ajuntaments  de  municipis  amb  població  compresa  entre  50.001  i  100.000
habitants,  els  membres  que  podran  prestar  el  seus  serveis  en  règim de  dedicació
exclusiva no sobrepassarà de 15.

Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció 
dels següents:

A C O R D S

Primer.-  Aprovar  que els  imports  corresponents  al  100 % de  les  retribucions  dels  càrrecs
electes  de  l’Ajuntament  de  Manresa  amb dedicació  exclusiva  i/o  parcial,  s’ajustaran  a  les
quan tats següents:

- Alcalde: 4.880,00 euros mensuals bruts

- Tinent d’Alcalde: 4.115,00 euros mensuals bruts

- Regidor/a: 3.655,00 euros mensuals bruts
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Segon.- Establir que, amb efectes del dia 9 de novembre de 2020, data en que entra en vigor la
resolució  número  11512,  l’Alcalde  President  de  l’Ajuntament  de  Manresa  exerceix  el  seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva amb la retribució que a con nuació 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

Marc Aloy 
Guàrdia

Exclusiva Alcalde 90% 4.392,00€

Tercer.-  Establir que amb efectes del dia 9 de novembre de 2020,  data en que va entrar en
vigor la    Resolució núm. 11512, sobre modificació de nomenament de tinents d’alcalde, 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 
DEDICACI Ó

CÀRREC PERCENTAT GE 
DE RETRIBUCIÓ

IMPORT 
MENSUAL 
BRUT

Valen  Junyent Torras Exclusiva Primer 
nent 

d’alcalde

90% 3.703,50€

Cris na Cruz Mas Parcial Segona nent 
d'alcalde

75% 3.086,25€

Joan Calmet Piqué Exclusiva Tercer nent 
d'alcalde

90% 3.703,50€

David Aaron López 
Mar

Exclusiva Quart nent 
d'alcalde

90% 3.703,50€

Josep Gili Prat Parcial Cinquè 
d'alcalde

nent 90% 3.703,50€

Montserrat Clotet 
Masana

Exclusiva Sisena 
d'alcalde

nent 85% 3.497,75€

Núria Masgrau 
Fontanet

Exclusiva Setena 
d’alcalde

nent 80% 3.292,00€
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Mariona Homs Alsina Exclusiva Vuitena 
d’alcalde

nent 75% 3.086,25€

Rosa Mª Ortega 
Juncosa

Exclusiva Regidora delegada 70% 2.558,50€

Pol Huguet Estrada Exclusiva Regidor delegat 75% 2.741,25€

Jamaa Mbarki El 
Bachir

Exclusiva Regidor delegat 75% 2.741,25€

Anna Mª Crespo 
Obiols

Exclusiva Regidora delegada 85% 3.106,75€

ClaudinaRelat 
Goberna

Parcial Regidora delegada 55% 2.010,25€

Maria Mercè Tarragó 
Costa

Parcial Regidora delegada 55% 2.010,25€

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.-  El règim 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, si s’escau,
assumint la Corporació el  pagament de les quotes empresarials. Així  mateix comportarà la
incompa bilitat de  percepció  de les  retribucions amb qualsevol  altra  inclosa dins  el  règim
d’incompa bilitat marcat per la legislació vigent.

Sisè.-  Els  regidors  i  regidores  amb  dedicació  exclusiva  o  parcial  ndran  un  complement
retribu u que abas  fins al cent per cent de les seves retribucions fixes, des del primer dia
d'incapacitat temporal fins el dia en que finalitzi l’obligació de pagament delegat o l’obligació
de mantenir en alta i de co tzar a la Seguretat Social per part d’aquest Ajuntament del subsidi
per incapacitat temporal.

Sisè .-  La retribució i percepció d’assistències que es reconeixen en els acords anteriors, serà
independent del dret que es reconeix igualment als membres corpora us, en virtut del que
disposa  l’ar cle  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 efec ves i amb jus ficació documental prèvia.

Setè.-  Prendre  coneixement  de  la  renúncia  del  Sr.  Massegú  Calveras  a  la  seva  assignació
aprovada pel Ple de 16 de juliol de 2020, i a qualsevol altra assignació derivada de la seva
condició de regidor, de manera que no es procedirà al pagament de les indemnitzacions per
l’assistència efec va a òrgans col·legiats. 

Vuitè.-  Examinat el pressupost municipal de 2020 s’observa que no és necessari mantenir el compromís 

de la despesa, per l’import que es detalla  en la següent aplicació pressupostària:
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9120 10000- Regidories-Retribucions membres 
Corporació. Dedicació. exclusiva

2.402,02€

Novè.-  Adoptar el compromís d’incrementar la despesa en el pressupost municipal de 2020,
per l’import que es detalla  en les següents aplicacions pressupostàries:

9120 16000- Regidories-Seguretat Social 657,60€

Desè.-  No ficar  aquest  acord  als  portaveus  dels  diferents  grups  polí cs  municipals,  i  als
regidors afectats.

Onzè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlle  Oficial de la Província. No obstant, el
Ple de la Corporació resoldrà.

L’alcalde president
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