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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

8015

Acord de Ple de l’11-07-2019 d’aprovació de les retribucions econòmiques, els drets de concurrència
efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats, indemnitzacions dels membres de la corporació i
aportacions a grups polítics (exp. 2019/006777)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de l'11 de juliol de 2019, en el punt 5 de l'ordre del dia, va aprovar el següent:
«PRIMER: Aprovar les quanties següents, a percebre pels membres electes d'aquest ajuntament i pels conceptes que es determinen:
RETRIBUCIONS:
L'Alcaldia, que exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva a jornada sencera, percebrà, en concepte de retribució, la quantia bruta
mensual de 3.179,95 €, per 14 pagues (2 d'extres els mesos de juny i desembre).
Les retribucions per a les dedicacions parcials seran calculades de forma proporcional a la de la jornada sencera (2.793,62 €/mes) per 14
pagues (2 d'extres els mesos de juny i desembre).
L'alcaldessa percebrà les retribucions des de la presa de possessió i els regidors d'ençà de l'atorgament de les delegacions.
DRETS D'ASSISTÈNCIA
Dietes per assistència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats, que percebran els regidors i les regidores que no tenguin dedicació exclusiva,
total o parcial:
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1. Dietes per assistència efectiva a cada ple pels regidors i per les regidores:
264,15 € per regidor
2. Dietes per regidor per assistència efectiva a cada comissió informativa:
Presidència: 316,98 €
Per regidor: 79,24 €
3.- Dietes per regidor per assistència efectiva a cada Junta de Portaveus: 132,07 €.
APORTACIONS ECONÒMIQUES A GRUPS POLÍTICS
1. Per cadascun dels regidors dels grups polítics: 275 €/mes.
2. Aportació a cada grup polític: 30 €/mes.
SEGON: Aprovar les dedicacions parcials següents, que seran exercides segons s'indica:
Els membres electes que exerciran el càrrec un 90 % de jornada sencera seran tres regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 75 % de jornada sencera seran quatre regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 40 % de jornada sencera seran dos regidors.
El membre electe que exercirà el càrrec un 50 % de jornada sencera serà un regidor.
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TERCER: Dotar de consignació suficient les aplicacions del pressupost amb càrrec a les quals s'hagin d'imputar les despeses.»
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Ciutadella de Menorca, 8 d'agost de 2019
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La secretària,
Caterina Barceló Martí
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