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9. Modificació de l'acord d'aprovació de retribucions als membres de
la corporació
La Sra. secretària procedeix a la lectura de la proposta d’Alcaldia de data 19 de gener
de 2017, relativa a la modificació de l’acord d’aprovació de retribucions als membres de
la corporació, que resta del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
De conformitat amb el que disposen els articles 75.1 i 75.2 de la Llei 7/85, reguladora
de les bases de règim local, els articles 74.2 i 74.3 de la Llei 20/2006, MRLIB, i l’article
13 del ROF, PROPÒS AL PLE:
La modificació de l’acord de Ple, realitzat en sessió extraordinària de data 2 de juliol de
2015, punt sisè de l’ordre del dia, d’aprovació de les retribucions als membres de la
corporació en els termes següents:
1) A l’ apartat PRIMER, quant als càrrecs de la corporació que podran ser
exercits en règim de dedicació exclusiva i que, per tant, tenen dret a
retribució, conforme a l’establert a l’article 23 del ROM:
ON DIU: TINENÇA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DE DE DIR: TINENÇA D’ALCALDIA DE CULTURA, FESTES I PORT (A PARTIR DE
L’1/09/2017).
2) A l’ apartat SEGON, quant als càrrecs de la corporació que podran ser
exercits en règim de dedicació parcial i que, per tant, percebran retribucions
pel temps de dedicació mínima efectiva als mateixos:
ON DIU:
- REGIDORIA D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA, HABITATGE, IGUALTAT I RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA ASSISTIDA: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
- REGIDORIA DE CULTURA I FESTES: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
- REGIDORIA DE COMERÇ I TURISME: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
HA DE DIR:
- REGIDORIA D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA, HABITATGE, IGUALTAT I RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA ASISTIDA, I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I POLÍTICA
LINGÜÍSTICA: 50% de la dedicació exclusiva de la T.A.
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- TINENÇA D’ALCALDIA DE CULTURA, FESTES I PORT: 50% de la dedicació
exclusiva de la T.A. (FINS AL 31/08/2017)
- REGIDORIA DE COMERÇ, TURISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS:
75% de la dedicació exclusiva de la T.A.
3) Mantenir l’acord de Ple adoptat en sessió plenària de dia 2 de juliol de 2015, punt
sisè de l’acta, quant a les retribucions als membres de la corporació en tot allò que no
resulti modificat conforme a la present proposta, una vegada aprovada.
Maó, 19 de gener de 2017
L’ALCALDESSA: Conxa Juanola Pons”
Obert el torn d’intervencions, no se’n produeixen.
Posada la proposta d’Alcaldia a votació, resulta aprovada amb 13 vots a favor (6 Ara Maó,
6 PSOE i 1 C.Me) i 8 abstencions (PP), dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació.
10. Donar compte, a efectes de ratificació, del decret d’Alcaldia de
data 28-10-2016, en virtut del qual s'acorda la personació i
nomenament d'advocat en el procediment ordinari 121/2016, a la vista
del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca per l'advocat
de l'Estat, contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de Maó-Mahón del dia
28-01-2016 pel qual es resolen reclamacions i s'aprova definitivament
el Pressupost de 2016 de l'Ajuntament de Maó (Exp. SG3216RC0007)
La Sra. secretària procedeix a la lectura del decret d’Alcaldia de data 28 d’octubre de
2016, que a continuació es transcriu:
“Al amparo del art. 21 p.1 k) de la Ley de bases de régimen local, que me atribuye las
competencias para ejercitar acciones judiciales y administrativas y la defensa en los
procedimientos en que sea parte como actor o demandado ante los tribunales, en las
materias competencia de Pleno, todo ello en caso de urgencia, vista la misma, y a la
vista del recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordinario 121/2016,
interpuesto por el abogado del Estado contra acuerdo de la sesión plenaria celebrada
el día 28-01-16.
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