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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

6812

Determinació de les dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la
Corporació

En compliment de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament
en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2019 va aprovar la proposició de Batlia amb relació a la determinació de les
dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, d'acord amb les següents característiques:
“Primer.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de dos d'abril, i 74.2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre els càrrecs de la Corporació que s'exerciran en règim de dedicació exclusiva, i que per tant tenen dret a retribució, siguin:
- Càrrec: Batlessa
- Càrrec: Primer Tinent de Batlia
Els càrrecs en règim de dedicació exclusiva anteriors percebran, com a retribució anual, 14 pagues dels imports en euros que a continuació es
detallen, que s'abonaran mensualment, duplicant-se en els mesos de juny i desembre.
- Batlia : 2.750,00€ (bruts)
- Primer Tinent de Batlia: 2.250,00€ (bruts)
Serà d'aplicació la normativa en matèria d'incompatibilitat.
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Segon.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.2 de la Llei de bases de règim local i 74.3 de la Llei municipal i de règim
local de les Illes Balears, els càrrecs de la Corporació que s'exerciran en règim de dedicació parcial, i que, per tant, percebran retribucions pel
temps de dedicació mínima efectiva als mateixos, segons s'indica a continuació, siguin:
- Quarta Tinenta de Batlia: 80% de la dedicació exclusiva de la Primera Tinença de Batlia.
- Regidora de l'àrea d'educació, joventut, cultura, transparència i participació ciutadana: 80% de la dedicació exclusiva de la Primera
Tinença de Batlia.
- Regidora de medi ambient: 35% de la dedicació exclusiva de la Primera Tinença de Batlia.
Serà d'aplicació la normativa en matèria d'incompatibilitat.
Els càrrecs en règim de dedicació parcial anteriors percebran, com a retribució anual, 14 pagues de l'import resultant d'aplicar els
percentatges anteriorment indicats sobre la retribució mensual de la Tinença d'Alcaldia en règim de dedicació exclusiva. Aquestes
retribucions s'abonaran mensualment, duplicant-se en els mesos de juny i desembre.
Les retribucions establertes en els apartats primer i segon anteriors es faran efectives a la data de presa de possessió dels membres electes
que ocupin aquests càrrecs, a no ser que comuniquin el contrari al departament de Recursos humans d'aquest Ajuntament, indicant la data
posterior d'efectivitat de les mateixes.
Tercer.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.3 de la Llei de bases de règim local i 74.4 de la Llei municipal i de règim
local de les Illes Balears, la resta de Regidors membres de la Corporació que no tenguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin part, segon el detall següent:
Assignacions per assistències
Conceptes i quanties
euros/bruts
Per Ple …………………………… 120,00€
Per Junta de Govern Local ………. 140,00€
Per Comissió Informativa ………… 60,00€
Per Junta de Portaveus ………….. 45,00€
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Quart.- Que de conformitat amb el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de dos abril, quant a les despeses de funcionament per als
diferents grups polítics municipals, les retribucions seran les següents:
Despeses i quanties
euros/bruts
Per grup/mes ……………………. 40,00€
Per regidor/mes …………………. 50,00€
Cinquè.- Modificar les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament per possibilitar l'execució dels acords anteriors i ordenar que en la
pròxima modificació pressupostària s'incloguin els crèdits suficients per a l'efectivitat dels mateixos.”

Sant Lluís, 8 de juliol de 2019
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La Batlessa
M. Carolina Marquès Portella
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