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

12773

Determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació

En compliment de l’article 75.5 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 2 de juliol de 2015 va aprovar la proposició de Batlia amb relació a la determinació de les
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació, d’acord amb les següents característiques:
“Primer. Que de conformitat amb el segon paràgraf de l’art. 75.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local (“Los miembros de la
Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes
solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo...”)
i de l’art. 5.1 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats (...Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de
esta ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: ...b) miembros de las Corporaciones
locales”), s’estableix:
a) Aprovar la dedicació parcial de la Sra. M. Montserrat Morlà Subirats per a l’exercici de les funcions inherents al càrrec electe de batlessa
de l’Ajuntament, condicionat a l’autorització per part de la Conselleria d’Educació o organisme competent de la CAIB de la reducció de
jornada en el seu lloc de funcionària de carrera de la CAIB, cos de professor de primària amb lloc de treball al Col·legi Públic Sa Garriga de
Sant Lluís, així com de la compatibilitat per a l’exercici del càrrec electe i amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2015. La retribució anual
serà de 21.002,18 en 14 pagues i una jornada de 18,75 hores setmanals amb horari flexible que permeti compatibilitzar la seva jornada
laboral funcionarial reduïda.
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b) Subsidiàriament, en el cas que no s’aprovi la reducció de jornada de la seva activitat funcionarial docent per part de la Conselleria
competent, aprovar la dedicació exclusiva com a batlessa condicionada a la prèvia compatibilitat autoritzada per la Conselleria i pas a Serveis
especials amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2015. La retribució anual serà de 33.005,63€ anuals en 14 pagues.
Segon. Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 i 75 ter de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 74.2 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els càrrecs de la corporació que en tot cas a més del que s'ha
assenyalat a l’apartat primer, s’exerciran en règim de dedicació exclusiva i que, per tant, tenen dret a retribució, són els següents:
Segon tinent de Batlia
Quart tinent de Batlia
Els càrrecs en règim de dedicació exclusiva anteriors percebran, com a retribució anual, 24.002,49 € en catorze mensualitats.
Hi serà aplicable la normativa en matèria d'incompatibilitat.
Tercer. Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.2 i 75 ter de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 74.3 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el càrrec de la corporació que en tot cas a més del que s'ha
assenyalat a l’apartat primer, s’exercirà en règim de dedicació parcial i que, per tant, té dret a retribució, és el següent:
Tercer tinent de Batlia
Jornada: parcial, 30 h. setmanals
El càrrec en règim de dedicació parcial anterior percebrà, com a retribució anual, 21.002,18 € en catorze mensualitats.
Hi serà aplicable la normativa en matèria d'incompatibilitat.
Quart. Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació que exerceixin aquests càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui.
Cinquè. Fixar les següents indemnitzacions per a la resta de membres del consistori per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats i el
desenvolupament de les seves funcions:
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- Sessió ordinària del Ple: 70 euros/sessió.
- Sessió ordinària Junta de Govern Local: 45 euros/ sessió.
- Sessió ordinària comissió informativa: 45 euros/ sessió.
- Àrea de Batlia i Esports i Festes: 660 euros/mes (només fins el 31 d’agost de 2015).
- Àrea de gestió d’Afers Socials i Joventut : 330 euros/mes.
- Àrea d’Educació i Cultura: 330 euros/mes.
- Àrea de Participació Ciutadana,Transparència i Cooperació: 330 euros/mes.
- Assignació a grups polítics: 38 euros/mes/regidor.
- Reunió fora del terme municipal: 30 euros/reunió.
Les sessions extraordinàries de plens, juntes i comissions no seran indemnitzables.
Sisè. 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 perquè tenguin efectivitat.”

Sant Lluís, 7 d’agost de 2015
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La Batlessa
M. Montserrat Morlà Subirats
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