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Acord aprovat en el passat dia 22 de juny de 2015 referent a les dedicacions exclusives, dietes i
assignacions dels membres del consistori i grups polítics, i modificació de la base número 18 de les
bases d'execució del pressupost per possibilitar l'execució de l'esmentat acord

El Consistori en sessió extraordinària celebrada el passat dia 22 de juny de 2015 va acordar aprovar la proposta de l’alcaldia referent a
dedicacions exclusives, dietes i assignacions dels membres del Consistori i grups polítics així com modificar la base número 18 de les bases
d’execució del pressupost per possibilitar la execució de l’esmentat acord que diu:
“1.- Acordar un règim de dedicació exclusiva per al 1r tinent de batle, Lluís Arjona Camps, amb una retribució bruta mensual de 2.100,00
euros en 14 pagues anuals.
2.- Acordar un règim de dedicació exclusiva per a la regidora, Regina Sintes Triay, amb una retribució bruta mensual de 2.100,00 euros en 14
pagues anuals a partir de dia 1 de novembre de 2015.
3.- Fixar les dietes següents per cadascuna de les assistències als òrgans col·legiats de l’Ajuntament, excepte per als regidors amb dedicació
exclusiva mencionats més amunt:
- President:

Per sessió:

Ple: 520,00 euros.
Comissió Informativa: 176,00 euros.
Junta de Govern Local: 685,00 euros.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/96/924591

- Regidors:

Per sessió:

Ple: 250,00 euros.
Comissió Informativa: 85,00 euros.
Junta de Govern Local: 355,00 euros.
4.- Les anteriors retribucions i dietes per assistència tindran efectes econòmics des de la data de pressa de possessió del consistori, açò és, des
del passat dia 13 de juny de 2015.
5.-Les assignacions per grup polític que no sofreixen variació són les següents:
- Fix: 8,83 euros mensuals per grup polític.
- Variable: 26,10 euros mensuals per regidor.
6.- Modificar les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament per possibilitar l’execució dels anteriors acords, concretament la base
número 18.
7- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
L’anterior acord es publica íntegrament per al coneixement general de conformitat amb el previst a l’article 75 de la Llei de Bases de Règim
Local i la resta de disposicions legals.

Es Mercadal, 29 de juny de 2015
El batle
Francesc Ametller Pons
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