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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CONSELL

6493 Aprobació dedicació parcial, dotació als grups polítics i indemnitzacions i assistències als regidors
sense dedicació

D'acord amb les disposicions vigents, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària urgent celebrada el dia 27 de juny de
2019, va adoptar el següent acord:

APROVACIÓ DEDICACIÓ PARCIAL, DOTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS I INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS 
REGIDORS SENSE DEDICACIÓ

Antecedents:

1.- L'article 75.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 74.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre estableixen que els membres de les
Corporacions locals que exerceixin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar
delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes,
en aquest cas seran igualment donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social en tal concepte, assumint les Corporacions les quotes
empresarials que correspongui. Aquestes retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixin si escau, en les Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que portin aparellada aquesta dedicació parcial i de les
retribucions dels mateixos, s'haurà de contenir el règim de la dedicació mínima necessària per a la percepció d'aquestes retribucions. Els
membres de les Corporacions locals que siguin personal de les Administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d'elles
dependents només podran percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els seus
respectius centres de treball, en els termes assenyalats en l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici del que es disposa
en l'apartat sisè del present article.

2.- L'article 75.3 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local determina que els membres de les Corporacions locals
que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial podran percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
que hi formin part, en la quantia assenyalada pel Plenari. En el mateix sentit també ho regula l'article 74.4 de la llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 13.5 del ROF.

3.- L'article 22.2.e) i 22.2.i) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, determina que l'aprovació de les retribucions i indemnitzacions als regidors és
competència indelegable del Plenari.

Acords aprovats:

1.- Aprovar la dedicació parcial del càrrec de segona tinent de Batle amb una quantia de 15.050 €/anuals (14 mensualitats de 1.075'00 €/mes)
amb efectes a partir de dia següent a l'aprovació del present acord, amb un règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de dites
retribucions, d'acord amb l'establert a l'art. 74.3 LMRLIB, equivalent a 16 hores setmanals.

2.- Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació que exerceixin càrrecs en règim de dedicació
parcial, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

3.- Aprovar el règim d'indemnitzacions per assistències dels regidors que no gaudeixin de dedicacions exclusives totals o parcials a compte
de la Corporació als òrgans col·legiats, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d'aquest Ajuntament:

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES :

Els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans
municipals de què formin part les quanties íntegres següents:

ASSISTÈNCIA A PLENARIS:

a) Regidors amb delegacions: 200 €/sessió
b) Regidors sense delegacions: 200 €/sessió
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ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

a) Regidors amb delegacions: 100 €/sessió
b) Regidors sense delegacions: 100 €/sessió

ASSISTÈNCIA A SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:

a) Assistència de membres de la Junta de Govern Local: 200 €/sessió
b) Assistència de regidors no membres a requeriment de Batlia: 200 €/sessió

LÍMITS MÀXIMS TRIMESTRALS: (Per trimestre natural)

Batle: 1.800,00 €

Tinents de Batle: 1.650,00 €

Regidors amb delegació: 1.350,00 €

Regidors de l'oposició membres de la comissió informativa general: 450,00 €

Regidors de l'oposició que no són membres de la comissió informativa general: 225,00 €

ASSIGNACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS:

Euros mensuals per regidor. 50,00 €

Les assignacions als grups municipals s'abonaran d'ofici per la Corporació al finalitzar cada trimestre natural.

De conformitat amb l'article 13.5 del ROF tots els membres de la corporació, inclosos els que exerceixin càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o parcial, percebran indemnitzacions per les despeses efectives, documentalment justificades, que s'ocasionin en l'exercici del seus
càrrecs, segons les normes d'aplicació general de les Administracions Públiques i les que en desenvolupament d'aquestes acordi el Ple de la
corporació.

4.- Aprovar el sistema d'actualització anual de les indemnitzacions establertes al punt anterior en base a l'aplicació del criteri d'actualització
retributiva que per al personal de les administracions públiques s'estableixi anualment en la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat.

5.- Publicar el present acord en el tauler d'edictes de la corporació i en el BOIB, de conformitat amb l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local.

  

Consell, 28 de juny de 2019

El Batle,
Andreu Isern Pol
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