PROPOSTA D'ALCALDIA
Vist que a la darrera sessió plenària celebrada dia 12 de març de 2018, el regidor del
grup municipal del Partit Popular Emilio Agis Benejam va ratificar la seva renúncia
com a regidor de la corporació;
Atès que com a conseqüència d'aquesta renúncia i la presa de possessió prevista en
el pròxim plenari del senyor Lorenzo Cardona Seguí és per la qual cosa resulta
necessari procedir a la reestructuració de la delegació de competències i aprovar la
dedicació i retribució de les tasques que aquest nou regidor durà a terme;
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. Aprovar les retribucions per als regidors que exerceixin delegacions i
responsabilitats de govern següents:
- 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, seguretat i ordre
públic, policia local, protecció civil,
manteniment d'edificis municipals, salut,
abastiment d'aigua, sanejament i depuradora, subministrament electrònic i
telecomunicacions. Per una dedicació del 64% de la jornada: 28.720 euros anuals.
- Segona tinenta de batle i regidora delegada 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.
- Tercer 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.
- Quart tinent de batle i regidor delegat en les matèries d'hisenda, pressupostos i
gestió tributària, inventari municipal, educació, formació, foment de l'ocupació i
desenvolupament econòmic local, polígon industrial, noves tecnologies i administració
electrònica, gestió del SAC, convivència ciutadana i transport públic, obres públiques,.
Per una dedicació del 64% de la jornada: 28.720 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, foment del voluntariat i
associacionisme, promoció i reinserció social, la cooperació amb el Tercer Món,
conservació de camins, manteniment de nuclis rurals, Llumena, Biniguarda i
l'Argentina, organització i coordinació d'esdeveniments (turístics, mostres, etc.),
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interlocució amb les associacions de comerciants. Per una dedicació del 58% de la
jornada: 25.760 euros anuals.
TERCER. Mantenir les 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 Junta de Govern: 70,00 €
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 tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.
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Signat per mi, la batlessa, Misericordia Sugrañes Barenys, a Alaior, en la data de la
signatura electrònica que consta al marge d'aquest document.

