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Sessió: Extraordinària Urgent

En la data epigrafiada es va adoptar el següent acord:
7. Retribucions als membres de la corporació
El Ple Municipal, amb 12 vots a favor (7 PSOE, 4 Ara Maó i 1 Cs) i 8 abstencions
(PP), dels 20 membres presents, dels 21 de la corporació, aprova la proposta
d’Alcaldia relativa a les retribucions als membres de la corporació de data 27.06.2019,
que és del tenor literal següent:
“En aplicació de l'art. 13 del ROF i dels articles 73 a 75- Ter de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local i art. 74 de la Llei 20/2006 Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears, PROPOSO AL PLE:

PRIMER: Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 de la Llei 7/85
RBRL i 74.2 de la Llei 20/2006 MRLIB els càrrecs de la Corporació que podran ser
exercits en règim de dedicació exclusiva, i que, per tant, tenen dret a retribució
conforme l´establert a l'art. 23 del ROM, siguin:
-

ALCALDE
TINENÇA D’ALCALDIA DE CULTURA I MEDI AMBIENT
TINENÇA D’ALCALDIA DE SERVEIS GENERALS I HISENDA
TINENÇA D’ ALCALDIA D’ EDUCACIÓ I JOVENTUT
TINENÇA D’ ALCALDIA D’ URBANISME, ACTIVITATS I OBRA
PÚBLICA.
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I HABITATGE

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:
-

Alcaldia ................................................................ 3.299’08 €
Tinença d’alcaldia..................................................2.929’75 €

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 7/85
RBRL i 74.3 de la Llei 20/2006 MRLIB, els 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, segons s’ indica a continuació, siguin:

-REGIDORIA DE ZONES VERDES, JARDINS, CAMINS I MOBILITAT: 50%
de la dedicació exclusiva de la Tinença d´Alcaldia.
-REGIDORIA
D’
IGUALTAT,
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA,
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ: 50% de la dedicació exclusiva
de la Tinença d´Alcaldia.
Serà d´aplicació la normativa en matèria de 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.

TERCER: Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.3 de la Llei 7/85
RBRL i 74.4 de la Llei 20/2006 MRLIB, la resta de Tinents d´Alcalde i de Regidor/es
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, segons el detall següent:
ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIES
Conceptes i quanties

euros/bruts

Per Ple ............................…...........................…….. 328’46 €
Per Junta de Govern Local..................................... 243,67 €
Per Comissió Informativa ........................................ 50,27 €
Per Junta de Portaveus ............................................ 243’67 €
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QUART: Que de conformitat amb el que disposa l´article 73.3 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local 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 ................................................... 373’35 €
Per regidor / mes ................................................ 131’02 €
Per tant, el total a percebre per cada grup (373,35 €+ 131,02 € x número de regidor/es),
serà:
PP (8 regidor/es) ............................................................. 1.421,51 €
PSOE (7 regidor/es) ........................................................ 1.290,49 €
ARA MAO (5 regidors/es)……………………………... 1.028,45 €
CIUDADANOS -Partido de la Ciudadanía ( 1 regidor)…......
504,37 €

Maó-Mahón, a 27 de juny de 2019.
L’ALCALDE: Héctor Pons Riudavets”
LA SECRETÀRIA INTERINA
Signat a Maó, en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document
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