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Rosa Isabel Ripoll Coll, secretària de l’Ajuntament de Sóller (Illes Balears),
CERTIFIC: Que l’Ajuntament en Ple en la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de
juny, va adoptar, entre altres, el següent ACORD:
«Expedient núm.: 3784/2020.
Dedicació exclusiva d’un regidor i la corresponent retribució per aquest càrrec.
Atès que l’Ajuntament en Ple, en la sessió extraordinària celebrada el 12 de juliol de
2019, va adoptar l’acord relatiu a les remuneracions i indemnitzacions dels membres de
la nova Corporació.
Atesa la Resolució de Batlia núm. 152/2020, de 31 de gener, de delegació al regidor, Sr.
Jaume Bestard Matas, de les àrees i competències d’activitats, obres i urbanisme i
patrimoni.
Vist l’informe emès per part de la secretària sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir obrant a l’expedient.
D’acord amb el que disposen els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei de bases de règim
local, l’article 74 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local així com l’article 13 del
ROF i l’article 5 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Sóller, la Corporació, per 8
vots a favor, 8 vots en contra i una abstenció, i amb el vot de qualitat del President:
Primer.- Determinar el règim de dedicació per al seu càrrec, així com les corresponents
retribucions per a l’exercici efectiu del mateix:
Càrrec
Sr. Jaume Bestard Matas
Regidor delegat de les àrees
d’activitats,
obres
i
urbanisme i patrimoni

Dedicació
Exclusiva

Retribucions anuals
brutes
41.300,00€

Segon.- Les retribucions abans esmentades 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. La designació d'aquesta dedicació exclusiva tendrà
efectes a partir del dia següent de la publicació en el BOIB de l'aprovació definitiva dels
Pressuposts municipals exercici 2020.
Tercer.- Publicar íntegrament el present acord en el BOIB, en el taulell d’anuncis de la
Corporació, de conformitat amb l’article 75.5 de la LBRL, i en el Portal de
Transparència de l’Ajuntament d’acord amb el disposat a l’article 8.1 f) de la Llei
19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern.
Així ho certific, amb el vist-i-plau del sr. Batle.
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Vist l’informe de la interventora municipal de data 24 de juny de 2020.
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Sóller, document signat electrònicament al marge.

