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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

11949 Determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació de l'Ajuntament de
Santa Eulària des Riu

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de juny de 2015 va aprovar la proposta d’Alcaldia en relació a la
determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació de conformitat a les següents característiques:

. Establir que amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que aPrimer
continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les
tasques pròpies dels seus càrrecs.

1.- Càrrecs amb dedicació exclusiva:

- Sr. Vicente A. Marí Torres. Alcalde
- Sra. Mª del Carmen Ferrer Torres. Regidora delegada Àrea II
- Sra. Ana María Costa Guasch. Regidora delegada Àrea IV
- Sr. Pedro Juan Marí Noguera. Regidor delegat Àrea III
- Sra. Antonia Picó Pérez. Regidora delegada Àrea I. Subàrea de Medi Ambient

La regidora Mª del Carmen Ferrer Torres exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva amb efectes del dia 04 de juliol de 2015.

2.- Càrrecs amb dedicació parcial: amb una dedicació conforme als següents percentatges:

- Sr. Salvador Llosa Marí. Regidor delegat Àrea IV. Subàrea deportis. Dedicació al 80 per cent.
- Sr. Mariano Juan Colomar. Regidor delegat Àrea I. Subàrea de Serveis Generals.Dedicació al 90 per cent.
- Sra. Mª Catalina Bonet Roig. Regidora delegada en Àrees I, III i IV. Dedicació al seixanta per cent.

La regidora Mª Catalina Bonet Roig exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial amb efectes a partir del dia 01 de juliol de 2015.

3.- Grups oposició. Amb efectes a partir del dia 01 de juliol de 2015

- Sr. José Luis Pardo Sánchez. Dedicació parcial
- Sr. Mariano Torres-Torres. Dedicació parcial

. RETRIBUCIONS: Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixen les seves funcions en règim de dedicació exclusivaSegon
i parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats
de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

- Vicente A. Marí Torres, Alcalde ………………………………………….  55.000 €
- Mª del Carmen Ferrer Torres, 1ª Tinent d'alcalde. Delegada Àrea II…….    50.000 €
- Ana Mª Costa Guasch; 2ª Tinent d'alcalde. Delegada Àrea IV,..….……....  46.000 €
- Pedro Juan Marí Noguera; 3r Tinent d'alcalde, Delegat Àrea III ……......    50.000 €
- Antonia Picó Pérez; 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada en Àrea I ....…. 46.000€
- Salvador Losa Marí; Regidor delegat en Àrea IV………..…………..........   36.800 €
- Mariano Juan Colomar; Regidor delegat en Àrea I …..………..…….........  41.400 €
- Mª Catalina Bonet Roig, regidora delegada en Àrea I, III i IV ….……..…   27.600 €
- José Luis Pardo, regidor grup PSOE …………………………………..…   23.000 €
- Mariano Torres-Torres, regidor grup GUANYEM……………………….  23.000 €

Les anteriors retribucions s'actualitzaran anualment de conformitat amb el que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

 Indemnitzacions: Les percebran tots els membres de la Corporació (inclòs els qui ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva oTercer.-
parcial, així com els portaveus de l'Oposició), per les despeses ocasionades en concepte de representació, desplaçaments i dietes, en les
quanties que a aquest efecte s'estableixin a les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació.
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  Establir a favor dels membres de la Corporació en concepte d'indemnitzacions per les despeses de representació, desplaçaments iQuart.-
dietes, i per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part, les quantitats establertes a la Base 43
de les Bases d'Execució del Pressupost, i les quanties màximes del qual per a l'any 2015 són:

- Regidors membres de la Junta de Govern Local, regidors delegats de l'Alcaldia i portaveus dels grups municipals, quan no
exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni parcial: 1.348,69 euros bruts mensuals.
- Resta de regidors: 795,40 euros bruts mensuals
- Els membres de la Corporació amb dedicació exclusiva o parcial percebran en concepte d'indemnització per despeses de locomoció,
desplaçaments i representació i manutenció la quantia màxima de 674,34 € conforme a l'establert per tal concepte a la base 43 de les
Bases d'Execució del Pressupost

 Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups PolíticsCinquè.-
Municipals, una indemnització anual fixa per Grup d'1.710 euros, i una variable d'1.435,50 euros per regidor integrant del Grup, en els termes
establerts a la Base 42 de les Bases d'Execució del Pressupost de la Corporació corresponent a l'exercici 2015.

 

  Santa Eulària des Riu, 02 de juliol de 2015

L’Alcalde
Vicent Marí Torres
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