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Acord del Ple de la Corporació Local
Expedient núm.: 1576/2015
Assumpte: Retribucions dels membres de la corporació
Procediment: Ple extraordinari de 6 de juliol de 2015
Emissora: FTL

CLÀUDIA GOMILA SANS, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’EXCM.
AJUNTAMENT D’ALAIOR, BALEARS.

CERTIFIC: Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària tinguda per l’Ajuntament Ple el dia 6 de juliol de 2015,
s'adoptà, entre altres, l'acord següent, que en la part suficient diu:

La batlessa sotmet a votació la proposta que consta a l'expedient
administratiu corresponent:
“La gestió dels assumptes municipals és de gran complexitat i suposa
d'una important dedicació per part de tots els regidors, així com la
necessitat d'una organització adequada de l'equip de govern per poder
donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans.
Tot això comporta la necessitat d'establir les corresponents retribucions i
indemnitzacions, sempre dins els límits que s'estableixen en la Llei de
Bases del Règim Local.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, i de conformitat
amb allò que s'estableix en els articles 73, 75, 75bis i 75ter de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Al Ple de la corporació, PROPÒS:
PRIMER. Assignar a cada grup polític una dotació econòmica consistent
en un component fixe de 131,38 euros mensuals i un component
variable en funció del número de regidors del grup de 46,20 euros
mensuals per membre.
SEGON. Aprovar les següents retribucions per als regidors que
exerceixin delegacions i responsabilitats de govern:
- Alcaldia. Per una dedicació del 85% de la jornada: 37.800 euros
anuals.
- Primer Tinent de Batle i regidor delegat en les matèries de personal,
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CINQUÈ. RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
[...]

seguretat i ordre públic, policia local, protecció civil, manteniment
d'edificis municipals. Per una dedicació del 64% de la jornada: 28.720
euros anuals.
- Segon Tinent de Batle i regidor delegat en les matèries hisenda,
pressupostos i gestió tributaria, obres públiques, aigua i sanejament,
vies de comunicació. Per una dedicació del 66% de la jornada: 29.560
euros anuals.
- Tercer Tinent de Batle i regidor delegat en les matèries de cultura,
patrimoni històric artístic, biblioteca, museus i normalització lingüística.
Per una dedicació del 72% de la jornada: 32.200 euros anuals.
- Quart Tinent de Batle i regidor delegat en les matèries de medi
ambient, platges, urbanitzacions, fems i neteja viària. Per una dedicació
del 45% de la jornada: 20.000 euros anuals.
- Regidor delegat en les matèries d'esports, joventut, fires i mercats i
festes. Per una dedicació del 58% de la jornada: 25.760 euros anuals.
- Regidor delegat en les matèries de serveis socials, educació, foment
de l'ocupació i desenvolupament econòmic. Per una dedicació del 58%
de la jornada: 25.760 euros anuals.
TERCER. Fixar les següents quanties en concepte d'assistència
efectiva a cada sessió del òrgans col·legiats de què formen part, que
rebran els regidors que no tenguin règim de dedicació exclusiva o
parcial:
Assistència al Ple: 150,00 €
Assistència a comissió informativa permanent: 70,00 €
Assistència a Junta de Portaveus: 70,00 €

SETÈ. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.”
Sotmesa a votació la proposta anterior, resulta aprovada per 7 vots a
favor (PP) i 6 vots en contra (Junts per Lô).
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin, sign aquest
certificat amb el vistiplau de la batlessa.
Vist i plau,
La batlessa
Misericordia Sugrañes Barenys
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SISÈ. Establir una retribució per al lloc de treball de personal eventual
de la plantilla 25.760 euros anuals.

