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

6983 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 26 de juny de 2019 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 els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació quePrimer.
es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs.

1.- Càrrecs amb dedicació exclusiva:

Sra. Mª del Carmen Ferrer Torres, Alcaldessa, amb efectes del dia 17 de juny de 2019.
Sr. Miguel Tur Rubio, Regidor delegat de l'Àrea III, amb efectes del dia 17 de juny de 2019.
Dª Antonia Picó Pérez, Regidora delegada de l'Àrea II, subàrea d'Igualtat, Transparència i Acció social, amb efectes del dia 17 de
juny de 2019.
Sr. Antonio Ramón Marí, Regidor delegat de l'Àrea II, subàrea d'esports i esdeveniments, amb efectes del dia 17 de juny de 2019.
Dª Cristina Tur Colomar, Regidora delegada de l'Àrea I, subàrea de Serveis Territorials, amb efectes del dia 17 de juny de 2019.
Sra. Mónica Madrid García, Regidora delegada de l'Àrea I, subàrea de Medi Ambient i sostenibilitat, amb efectes del dia 01 de juliol
de 2019.
Sr. Juan Carlos Roselló Juan, Regidor delegat de l'Àrea II, subàrea de Seguretat Ciutadana, amb efectes del dia 01 de juliol de 2019.
Sra. Maria Sol Ferrer Ferrer, Regidora delegada de l'Àrea II, subàrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut, amb efectes del dia
01 de juliol de 2019.

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

Sr. Antonio Marí Marí, Regidor delegat de l'Àrea I, subàrea Serveis Generals: Dedicació al cinquanta per cent.
Sr. Antonio Clapés Cardona, Regidor delegat de proximitat de Santa Eulària i adscrit al subàrea de Serveis Generals: Dedicació al
cinquanta per cent.
Sra. Mª Catalina Bonet Roig, Regidora delegada de la parròquia de Jesús i membre de la Junta de Govern Local: Dedicació al
seixanta per cent.
Sr. José Luis Pardo Sánchez, Regidor del grup municipal socialista: dedicació al seixanta per cent.

 Retribucions: Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva iSegon.-
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.

-Mº del Carmen Ferrer Torres, Alcaldessa                                                                                                                   56.947,59 €

-Miguel Tur Rubio, Primer Tinent d'Alcalde Delegat Àrea III                                                                                    51.770,08 €

-Antonia Picó Pérez, Segona Tinent d'Alcalde, Delegada de l'Àrea II                                                                        51.770,08 €

-Antonio Ramón Marí, Tercer Tinent d'Alcalde, delegat de l'Àrea II, subàrea d'esports                                                 46.000 €

-Cristina Tur Colomar, delegada de l'Àrea I, subàrea de Territori                                                                                    42.000 €

-Mónica Madrid García, delegada de l'Àrea I, subàrea de Medi Ambient                                                                       42.000 €

-Juan Carlos Roselló Juan delegat de l'Àrea II, subàrea de Seguretat Ciutadana                                                             42.000 €

-Maria Sol Ferrer Ferrer, delegada de l'Àrea II, subàrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut                                42.000 €

-Antonio Marí Marí, Regidor delegat de l'Àrea I-subàrea Serveis Generals                                                                    23.000 €

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

19
/9

6/
10

38
61

8

http://boib.caib.es


Núm. 96
13 de juliol de 2019

Sec. III. - Pàg. 31877

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

-Antonio Clapés Cardona, regidor delegat de proximitat de Santa Eulària i adscrit al subàrea de Serveis Generals      20.000 €

-Mª Catalina Bonet Roig, regidora delegada de la parròquia de Jesús                                                                             27.600 €

-José Luis Pardo Sánchez, regidor del grup municipal socialista                                                                                     27.600 €

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, (inclusivament els qui ocupin càrrecs en règim de dedicacióTercer.-
exclusiva o parcial, així com els portaveus de l'Oposició), per les despeses ocasionades i corresponentment justificats en concepte de
representació, desplaçaments i dietes fins a un import màxim de 674,34 € bruts/mes.

 Dietes: Establir a favor dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació, en concepte de dietes per l'assistència efectiva a lesQuart.-
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part, les següents dietes:

Regidors delegats i portaveus dels grups polítics:

•  Per assistència a Ple: 750€
•  Post assistència a Comissions Informatives: 350€

Límit màxim anual per totes dues quanties de 17.500 €

Resta de regidors:

•  Per assistència a ple: 500 €
•  Per assistència a Comissions informatives: 200 €

Límit màxim anual per totes dues quanties de 10.500 €

 Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d'aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups PolíticsCinquè.-
Municipals, una indemnització anual fixa per Grup de 1.710 euros, i una variable de 1.435,50 euros per regidor integrant del Grup, en els
termes establerts en la Base 42 de les Bases d'Execució del Pressupost de la Corporació corresponent a l'exercici 2019.

 Notificar el present acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aquells que hanSisè.-
estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat,
de no manifestar res sobre aquest tema dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

  

A Santa Eulària des Riu, 11 de juliol de 2019

L'Alcaldessa
Mª del Carmen Ferrer Torres
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