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

6980 Determinació dels llocs de feina destinats a personal eventual de l'Ajuntament de Santa Eulària des
Riu

Per la present s'anuncia, per coneixement general i en compliment d'allò que disposa l'article 104 bis .5 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, que per l'Ajuntament Ple, reunit en sessió extraordinària de 26 de juny de 2019 en el punt de l'ordre
del dia “Determinació dels llocs de feina destinats a personal eventual”, han estat aprovats els següents:

Primer.- Determinar el número, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament en els termes següents:

1.    1 Coordinador d'Alcaldia- Dedicació exclusiva                             42.000 €
2.    1.Gestor de producte econòmic, cultural i màrqueting                  40.000 €
3.    1 Responsable de Comunicació-Dedicació exclusiva                    36.500 €
4.    1 Gerent/Director/Coordinador d'equipaments municipals            36.500 €
5.    1 Secretaria Alcaldia, Dedicació exclusiva                                    26.500 €
6.    1 Auxiliar de Serveis - Dedicació exclusiva                                  23.500 €
7.    1 Auxiliar de Serveis – Dedicació exclusiva                                  23.500 €

Les retribucions anteriors tindran en tot cas el caràcter de màximes, establint-se en el Decret d'Alcaldia pel qual s'efectuï el nomenament del
personal que hagi d'exercir cadascun d'aquests càrrecs, el règim retributiu específic d'aquests.

Segon.- La dedicació plena del citat personal implicarà, a més del compliment de la jornada laboral ordinària de la resta del personal
municipal, la incompatibilitat per a tota mena d'activitats públiques o privades, per compte propi o aliè, de caràcter retribuït, havent d'estar a
la disposició de la Corporació en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

Tercer.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonessin en 12 pagues corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre i es revisaran anualment en la mateixa proporció en què es revisin les
retribucions del personal al servei de la Corporació.

 

Santa Eulària des Riu, 1 de juliol de 2019

L'Alcaldessa
Mª del Carmen Ferrer Torres
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