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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Extraordinària
Dia: 02/07/2015
Hora: de les 20:00 a les 20:50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Olmo Heras Rodríguez (VOLEM SANT LLUIS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Constitució grups polítics, dels seus integrants i portaveus. Donar-ne compte
Segon. Nomenament de membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents
de Batlia. Donar-ne compte
Tercer. Delegació de competències als regidors/es. Donar-ne compte
Quart. Delegació de competències a la Junta de Govern Local. Donar-ne compte
Cinquè. Nomenament tresorer de la Corporació. Donar-ne compte
Sisè. Proposició de Batlia amb relació a la periodicitat de les sessions plenàries
Setè. Proposició de Batlia amb relació a la periodicitat de les sessions de la Junta de
Govern Local
Vuitè. Proposició de Batlia amb relació a la creació, composició i periodicitat de les
comissions informatives permanents
Novè. Proposició de Batlia amb relació a la creació de la Junta de Portaveus
Desè. Proposició de Batlia amb relació a la determinació de les retribucions i
indemnitzacions dels membres de la corporació
Onzè. Proposició de Batlia amb relació al nomenament de representants de la corporació
a òrgans col·legiats que siguin competència del Ple
Dotzè. Proposició de Batlia amb relació al personal eventual
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. CONSTITUCIÓ GRUPS
PORTAVEUS. DONAR-NE COMPTE

POLÍTICS,

DELS

SEUS

INTEGRANTS

I

La secretària dóna compte dels diferents escrits rebuts dels partits polítics que formen el
consistori, en el quals manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup polític, atenent
a l’article 20 de la Llei de bases de règim local i els articles 22 i 23 de la Llei municipal i
de règim local de les Illes Balears, com també s’informa dels seus integrants, del
portaveu i dels seus suplents:
DENOMINACIÓ GRUP
PARTIT POPULAR DE SANT LLÚIS

INTEGRANTS
Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Mª Dolores Tronch Folgado
Daniel Mercadal Stevenson
Elvira Capó García
Francisco Olives Salas

PORTAVEU
Cristóbal Coll Alcina
Suplents:
- Pedro Tudurí Mercadal
- Mª Dolores Tronch
Folgado

VOLEM SANT LLUÍS

M. Montserrat Morlà Subirats Remigio Lora Buzón
Remigio Lora Buzón
Joan M. Pons Sintes
Suplents:
Olmo Heras Rodríguez
- Joan M. Pons Sintes
- Olmo Heras Rodríguez

PSOE SANT LLUÍS

Teresa Borrás Atienza
Adelaida Ponsetí Pons

Teresa Borrás Atienza

Llorenç Carretero Tudurí

Llorenç Carretero Tudurí

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS – EL PI

Suplent:
- Adelaida Ponsetí Pons

El Ple en resta assabentat.
SEGON. NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLIA. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/772, de dia 17.06.15,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“De conformitat amb el que es preveu als articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, i als articles 22 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, RESOLC:-----------------------------------------------------------------------------------------Primer. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Batlia, estarà integrada per quatre
regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la corporació.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Lluís els següents
regidors i regidora: --------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Sra. Teresa Borràs Atienza ---------------------------------------------------------------------------------------Sr. Llorenç Carretero Tudurí ------------------------------------------------------------------------------------Sr. Remigio Lora Buzón ------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Joan Miquel Pons Sintes -----------------------------------------------------------------------------------Tercer. Nomenar, entre els membres de la Junta de Govern Local i per ordre de nomenament,
tinents de Batlia els següents regidors i regidora: ----------------------------------------------------------------Sra. Teresa Borràs Atienza, primera tinent de Batlia--------------------------------------------------------Sr. Llorenç Carretero Tudurí, segon tinent de Batlia ------------------------------------------------------Sr. Remigio Lora Buzón, tercer tinent de Batlia ------------------------------------------------------------Sr. Joan Miquel Pons Sintes, quart tinent de Batlia -------------------------------------------------------Quart. Deixar sense efecte les resolucions que sobre aquestes matèries havia dictat l’anterior
Batlia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè. Notificar aquesta resolució als interessats. -------------------------------------------------------------Sisè. Donar compte d’aquests nomenaments al Ple de l’Ajuntament. --------------------------------------Setè. Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” -------------------------------------

Intervé la batlessa. Manifesta que per decret de Batlia s’ha constituït la Junta de Govern
Local, i assenyala que l’equip de govern voldria convidar a assistir-hi un membre de
l’oposició. Afegeix que se’ls comunicarà la data i hora habitual de la Junta per si és el
seu desig assistir-hi.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que està content d’aquesta convidada a la
participació i que a la reunió que va fer amb la resta de membres del seu grup polític per
preparar el Ple d’avui, açò era una qüestió que volien demanar si es feia factible o no.
Accepta la invitació i anuncia que el Partit Popular sí que hi assistirà.
El Ple en resta assabentat.
TERCER. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS/ES. DONAR-NE
COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/804, de dia 22.06.15,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“L’organització municipal dissenyada suposa la definició de set grans àrees d’actuació, de les quals
seran responsables distints membres del consistori. ------------------------------------------------------------Les esmentades àrees responen a diverses comeses i competències de responsabilitat en aquesta
corporació; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerant aquests esquema, aquesta alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorguen l’article
21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 43 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, RESOLC: ------------------------------------------------------------------------------Primer. Realitzar a favor dels tinents i tinentes de Batlia i regidors i regidores que es diran les
delegacions que, així mateix, es detallaran:-------------------------------------------------------------------------Primera tinenta de Batlia, Teresa Borrás Atienza: ----------------------------------------------------------------- Àrea d’afers socials, que comprèn gent gran, sanitat i cementeri. --------------------------------- Àrea de joventut. ----------------------------------------------------------------------------------------------Segon tinent de Batlia, Llorenç Carretero Tudurí: ------------------------------------------------------------------ Àrea de medi ambient. --------------------------------------------------------------------------------------- Àrea d’ urbanitzacions. --------------------------------------------------------------------------------------3
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- Àrea d’indústria i polígon industrial. ----------------------------------------------------------------------- Àrea de turisme. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tercer tinent de Batlia, Remigio Lora Buzón: ----------------------------------------------------------------------- Àrea d’urbanisme, que també comprèn disciplina urbanística. ------------------------------------ Àrea de projectes. --------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de brigada d’obres. ------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de comerç. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de fires i mercats. -------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de responsabilitat patrimonial. ----------------------------------------------------------------------- Àrea de mobilitat. ---------------------------------------------------------------------------------------------Quart tinent de Batlia, Joan Miquel Pons Sintes: ------------------------------------------------------------------- Àrea d’economia i hisenda. ---------------------------------------------------------------------------------- Àrea de governació, que comprèn personal, policia local i serveis generals. ------------------- Àrea de protecció civil. --------------------------------------------------------------------------------------Regidora, Adelaida Ponsetí Pons: ------------------------------------------------------------------------------------- Àrea d’educació. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------Regidor, Olmo Heras Rodríguez: -------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de participació ciutadana, transparència i cooperació. ---------------------------------------Segon. Aquestes delegacions genèriques abasten la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Les presents delegacions sortiran efecte des del dia següent al de la data de la present
resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. -----------------------------------------Quart. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri.” ------------------

El Ple en resta assabentat.
QUART. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/828, de dia 29.06.15,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
"Atès que l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local preveu
la possibilitat que el Batle/ssa delegui l’exercici de les seves atribucions, manco les de convocar i
presidir les sessions de Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat,
la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei
dels funcionaris, l’acomiadament del personal laboral, així com les enumerades als apartats a), e),
j), K), l) i m) de l’apartat 1 d’aquell article; ---------------------------------------------------------------------------I atès l’article 23.2.b) i 23.4 de la Llei 7/1985, RESOLC: --------------------------------------------------------Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències resolutives sobre les següents
matèries: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) En matèria d’Hisenda Local. ---------------------------------------------------------------------------------a) Ordenació de despeses quan no estigui atribuïda legalment al Ple, i quan la
quantia sigui superior a 3.000 euros. -----------------------------------------------------------b) Dictar els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals i dels preus públics i
resoldre els recursos de reposició que davant els mateixos interposin els
interessats. Imposició de sancions tributàries. Quan la liquidacions hagin de
practicar-se com a conseqüència d’actes administratius, la competència sobre els
quals no hagi estat delegada a la Junta de Govern, la competència per aprovar les
esmentades liquidacions correspondrà a l’Alcaldia o a qui aquesta hagi delegat la
competència per dictar l’acte administratiu quan origini la pràctica de la liquidació.-4
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c) Aprovació de factures i certificacions d’obra que corresponguin a actuacions
exercides per la Junta de Govern en virtut de competència delegada.-----------------d) Liquidació del pressupost. -------------------------------------------------------------------------B) En matèria de subvencions ----------------------------------------------------------------------------------a) Atorgament de subvencions d’acord amb la normativa vigent i amb càrrec a les
consignacions pressupostàries.------------------------------------------------------------------C) En matèria de contractació -----------------------------------------------------------------------------------a) Contractacions i concessions de tota classe en aquells casos en que la
competència per ordenar la despesa hagi estat delegada a la Junta de Govern
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Revisió de preus dels contractes i imposició de sancions relacionades amb
aquests.-------------------------------------------------------------------------------------------------c) Aprovació de projectes d’obres i serveis que la despesa sigui competència de la
Junta Municipal de Govern. -----------------------------------------------------------------------D) En matèria d’urbanisme ---------------------------------------------------------------------------------------a) Informes sobre declaracions d’interès general a sòl rústic. -------------------------------b) Llicències d’obra amb projecte. ------------------------------------------------------------------c) Llicències d’obra sense projecte. ----------------------------------------------------------------d) Llicències de primera ocupació. ------------------------------------------------------------------e) Llicències de segregació i parcel·lació. --------------------------------------------------------f) Instal·lacions elèctriques. --------------------------------------------------------------------------g) Instal·lació d’activitats. -----------------------------------------------------------------------------h) Aprovació d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuït al Ple, així com els instruments de gestió
urbanística i els projectes d’urbanització. ------------------------------------------------------E) En matèria de personal ---------------------------------------------------------------------------------------a) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple. -------------------------------------------------------------------------------------------------b) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos
de provisió de llocs de treball. --------------------------------------------------------------------c) Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació pública, de
conformitat amb les bases aprovades, i nomenar funcionaris de carrera, a proposta
del Tribunal, als qui superin les corresponents proves. ------------------------------------d) Contractar al personal laboral fix de la Corporació. -----------------------------------------e) Atorgament d’ajuts socials, bestretes, llicències i permisos. ------------------------------F) En matèria de béns --------------------------------------------------------------------------------------------a) Adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros. -----------------------------------------b) La alienació del patrimoni quan no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni els tres milions d’euros en els següents supòsits: ------------------------− La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. ----− La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic no
prevists en el pressupost. ------------------------------------------------------------c) La cessió d’ús gratuït d’un bé a precari. -------------------------------------------------------Segon.- La delegació s’entén efectuada tant en relació a l’adopció d’acords administratius
definitius, com en tot allò que fa referència a la resolució de recursos administratius de reposició
que s’interposin contra aquells. ----------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Queden derogades les anteriors Resolucions d’alcaldia en relació a les delegacions de
competències." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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CINQUÈ. NOMENAMENT TRESORER DE LA CORPORACIÓ. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/811, de dia 24.06.15,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
"El Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que se regula el Règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de carácter nacional, assigna als habilitats nacionals els llocs
de treball de Tresoreria de les Corporacions Locals quan la Secretaria està classificada en classe
primera o segona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, l’article 2.f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de
treball dels funcionaris d’habilitació nacional, estableix que en les Corporacions de Secretaria
classe segona, serà obligatori el lloc de treball de Tresoreria quan s’haguessin agrupat a efectes de
sostenir en comú un lloc únic d’Intervenció; en la resta de Corporacions amb Secretaria de classe
segona serà la relació de llocs de treball la que determini si el lloc està reservat a habilitat de
caràcter nacional o pot atribuir-se a un funcionari degudament qualificat. ----------------------------------Actualment l’Ajuntament de Sant Lluís, amb Secretaria de classe segona, té coberta interinament la
Intervenció municipal i es troba en fase de redacció la RPT que ha de determinar si les funcions de
Tresoreria es reserven a funcionari amb habilitació de caràcter estatal o si s’atribueix a funcionari
propi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constituït el nou Consistori resultant de les eleccions locals de 24 de maig de 2015, i a punt
d’aprovar el nou cartipàs municipal –que fins ara designava Tresorer a un regidor- correspon ara –i
mentre no es resol la RPT, designar un funcionari propi que pugui exercir temporalment les
funcions de Tresoreria. --------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i en virtut de les atribucions que em confereix la legislació
vigent, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Asignar temporalment les funcions de la Tresoreria Municipal al Sr. Gabriel Tudurí Pons
amb DNI núm. 41.492.686-L , funcionari d’administració general, subescala auxiliar i actual
responsable de comptabilitat. ------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Indemnitzar al Sr. Tudurí amb 375€ mensuals per raó de les funcions temporalment
atribuïdes." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Notificar la present resolució al Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de la
Funció Pública de la Conselleria d’Administracions Públiques i a l’interessat. ----------------------------Quart. Donar compte de la present resolució al Ple municipal." -----------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que li agradaria saber en què s’han basat per
calcular la indemnització de 375 euros mensuals.
La batlessa informa que es va fer un sondeig amb la resta d’ajuntaments de Menorca i es
va agafar un terme mig. Com que no hi havia res fermat, vam considerar que seria
adequat fer una mitjana d’allò que es retribuïa en altres ajuntaments per aquest càrrec i,
tenint en compte que el funcionari té aquesta responsabilitat, vam considerar que era la
cosa correcta.
El Ple en resta assabentat.
SISÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS PLENÀRIES
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 16.06.15,
l’assumpte indicat, que diu:

relativa a
6
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"Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 80.1 de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, estableixen que
en els municipis amb població entre 5.001 i 20.000 habitants l’Ajuntament ha de celebrar sessió
ordinària, com a mínim, cada dos mesos, i l’article 79 del mateix text legal assenyala que són
sessions ordinàries aquelles en què la periodicitat està preestablerta.---------------------------------------Per altra banda, l’article 38 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, indica que, dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, la batlessa
convocarà sessió extraordinària del Ple de la corporació a fi de resoldre, entre altres assumptes, el
de la periodicitat del Ple. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent ----PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Fixar la periodicitat mensual –exceptuant el mes d’agost- de les sessions ordinàries del Ple
de l’Ajuntament, i a aquest efecte acordar la seva celebració el darrer dijous de cada mes a les
20.00 hores; en el cas que el dia fixat fos inhàbil, el Ple ordinari se celebrarà el dia hàbil
immediatament anterior." -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que és allò que històricament s'ha anat fent en
aquest ajuntament i, per coherència, ja que en el passat mandat el Ple ordinari també era
aquest dia, anuncia que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta proposta.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Únic. Fixar la periodicitat mensual -exceptuant el mes d’agost- de les sessions ordinàries
del Ple de l’Ajuntament, i a aquest efecte acordar la seva celebració per al darrer dijous
de cada mes a les 20.00 hores; en el cas que el dia fixat fos inhàbil, el Ple ordinari se
celebrarà el dia hàbil immediatament anterior.
SETÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 16.06.15,
l’assumpte indicat, que diu:

relativa a

"L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i els articles 22 i 23 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, assenyalen que els
òrgans necessaris de tot ajuntament són el batle, els tinents de batle i el Ple, i que la Junta de
Govern Local existeix en tots els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què així ho
acordi el Ple de l’ajuntament a través del reglament orgànic o mitjançant un acord independent. ----La Junta de Govern Local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica de règim local, és
presidida per la batlessa i formada per un nombre de regidors no superior al terç del número legal
d’aquests, designats i cessats lliurament per la batlessa, que n’ha de retre compte al Ple. ------------L’article 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
estableix que la Junta de Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, ha de dur
a terme sessions ordinàries amb la periodicitat acordada pel Ple de la corporació, i sessions
extraordinàries quan el president o presidenta ho decideixi o ho sol·liciti la quarta part dels
membres de la Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent ----PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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Únic. Fixar la periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local; el dia
concret serà determinat en el sí de la mateixa Junta." ------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el punt 4t l’equip de govern ha convidat
l’oposició a assistir a la Junta de Govern, per la qual cosa el PP votarà a favor de la
proposta presentada.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Únic. Fixar la periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local; el dia concret serà determinat en el si de la mateixa Junta.
VUITÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I
PERIODICITAT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
La secretària llegeix la proposta de Batlia, de dia 29.06.15, relativa a l’assumpte indicat.
Intervé la batlessa. Manifesta que, no obstant la proposta presentada, s’està estudiant la
modificació d’aquest punt per qüestions de legalitat i operativitat. En lloc de set
comissions informatives, voldríem reduir-les a dues o tres. Per tant, i a l’objecte
d’estudiar també la qüestió del vot no ponderat, per tal que tot sigui més pràctic, demana
la retirada del present punt de l’ordre del dia i que Secretaria emeti un informe sobre
l’assumpte.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que precisament açò és el que anava a demanar el
Partit Popular, per la qual cosa està totalment d’acord a retirar el punt de l’ordre del dia.
La batlessa informa que per inèrcia s’havia fet com en l’anterior legislatura, però com que
ho estam estudiant, la cosa més lògica és ajornar-lo.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la retirada del present punt
de l'ordre del dia. La proposta de retirada és aprovada per unanimitat.
NOVÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE
PORTAVEUS
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 26.06.15,
l’assumpte indicat, que diu:

relativa a

"Atès que la Llei 20/2006, de 15 de desembre, assenyala que els portaveus dels grups polítics,
presidits per la presidenta de la corporació, poden constituir la junta de portaveus; ---------------------Atès que l’article 78 d’aquell text legal indica que la junta té sempre caràcter deliberant, que en les
seves sessions no s’han d’adoptar acords ni resolucions amb força d’obligar davant terceres
persones, i que les seves funcions són les d’accedir a les informacions que la presidència
proporcioni per difondre-les entre els membres de cada grup, encaminar les peticions dels grups en
8
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relació amb el seu funcionament i amb la seva participació en els debats corporatius, i consensuar
el règim dels debats en sessions determinades; ------------------------------------------------------------------Atès que a les darreres legislatures s’ha conformat la junta de portaveus en els termes prevists a la
legislació, s’eleva a la consideració del Ple la següent ----------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Constituir la junta de portaveus, que estarà integrada pels següents membres: --------------Presidenta: La de la Corporació, Sra. Montserrat Morlà Subirats ---------------------------------------------Vocals
: Els portavues dels diferents grups polítics: ----------------------------------------------------------− Portaveu del grup Partit Popular: Sr. Cristóbal Coll Alcina ---------------------------Suplents: Sr. Pedro Tudurí Mercadal ----------------------------------------------------Sra. Mª Dolores Tronch Folgado --------------------------------------------− Portaveu del grup Volem Sant Lluís: Sr. Remigio Lora Buzón ----------------------Suplents: Sr. Joan M. Pons Sintes --------------------------------------------------------Sr. Olmo Heras Rodríguez ---------------------------------------------------− Portaveu del grup Partit Socialista Obrer Espanyol: Sra. Teresa Borrás Atienza
Suplent: Adelaida Ponsetí Pons ------------------------------------------------------------− Portaveu del grup Proposta per les Illes Balears: Sr. Llorenç Carretero Tudurí.
Segon.- Establir que les sessions ordinàries es celebraran el dijous de la setmana anterior a la que
es celebri el ple ordinari a les 20:00 hores.--------------------------------------------------------------------------Tercera.- Deixar sense efecte la proposició que sobre aquesta matèria havia dictat l’anterior Batlia."

Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que el PP hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Constituir la Junta de Portaveus, que estarà integrada pels següents membres:
Presidenta: La de la corporació, Sra. Montserrat Morlà Subirats.
Vocals: Els portaveus dels diferents grups polítics:
- Portaveu del Grup Partit Popular: Sr. Cristóbal Coll Alcina.
Suplents: Sr. Pedro Tudurí Mercadal.
Sra. Mª Dolores Tronch Folgado
- Portaveu del Grup Volem Sant Lluís: Sr. Remigio Lora Buzón.
Suplents: Sr. Joan M. Pons Sintes
Sr. Olmo Heras Rodríguez
- Portaveu del Grup Partit Socialista Obrer Espanyol: Sra. Teresa
Borrás Atienza.
Suplent: Adelaida Ponsetí Pons.
- Portaveu del Grup Proposta per les Illes Balears: Sr. Llorenç
Carretero Tudurí.
Segon. Establir que les sessions ordinàries se celebraran el dijous de la setmana anterior
a la que hi hagi d'haver el ple ordinari a les 20.00 hores.
Tercer. Deixar sense efecte la proposició que sobre aquesta matèria havia dictat
l’anterior Batlia.
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DESÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 26.06.15,
l’assumpte indicat, que diu:

relativa a

"Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
indiquen que els membres de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels
seus càrrecs quan tenguin dedicació exclusiva o parcial o ostentin delegacions, i regulen les
indemnitzacions per assistència; --------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’article 73 de la Llei reguladora de les bases de règim local assenyala que es podrà
assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix,
idèntic per a tots els grups i altre variable, en funció del número de membres de cada grup; ---------Atès l’organigrama municipal previst, venc en elevar al Ple la següent -------------------------------------P R O P O S T A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Que de conformitat amb el segon paràgraf de l’art. 75.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases de règim local (“Los miembros de la Corporaciones locales que sean personal de las
Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes solamente
podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus
respectivos centros de trabajo...”) i de l’art. 5.1 de la Llei 53/84, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats (...Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: ...b)
miembros de las Corporaciones locales”), s’estableix: ----------------------------------------------------------a) Aprovar la dedicació parcial de la Sra. M. Montserrat Morlà Subirats per l’exercici de les
funcions inherents al càrrec electe de Batlessa de l’Ajuntament, condicionat a l’autorització
per part de la Conselleria d’Educació o organisme competent de la CAIB de la reducció de
jornada en el seu lloc de funcionària de carrera de la CAIB, cos de professor de primària
amb lloc de treball al Col·legi Públic Sa Garriga de Sant Lluís, així com de la compatibilitat
per l’exercici del càrrec electe i amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2015. La
retribució anual serà de 21.002,18 en 14 pagues i una jornada de 18,75 hores setmanals
amb horari flexible que permeti compatibilitzar la seva jornada laboral funcionarial reduïda.
b) Subsidiàriament, en el cas que no s’aprovi la reducció de jornada de la seva activitat
funcionarial docent per part de la Conselleria competent, aprovar la dedicació exclusiva
com Batlessa condicionada a la prèvia comptatibilitat autoritzada per la Conselleria i pas a
Serveis especials amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2015. La retribució anual serà
de 33.005,63€ anuals en 14 pagues. ----------------------------------------------------------------------Segon. Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 i 75 ter de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de Bases de règim local, i 74.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, els càrrecs de la Corporació que en tot cas a més del senyalat a l’apartat
primer, s’exerciran en règim de dedicació exclusiva i que, per tant, tenen dret a retribució, són els
següents: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon tinent de Batlia ----------------------------------------------------------------------------------------------------Quart tinent de Batlia -----------------------------------------------------------------------------------------------------Els càrrecs en règim de dedicació exclusiva anteriors percebran, com a retribució anual,
24.002,49€ en catorze mensualitats. ---------------------------------------------------------------------------------Serà d’aplicació la normativa en matèria de incompatibilitat. ---------------------------------------------------Tercer. Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.2 i 75 ter de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de Bases de règim local, i 74.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, el càrrec de la Corporació que en tot cas a més del senyalat a l’apartat
primer, s’exercirà en règim de dedicació parcial i que, per tant, té dret a retribució, és el següent: -Tercer tinent de Batlia ----------------------------------------------------------------------------------------------------Jornada: parcial, 30 h. setmanals -------------------------------------------------------------------------------------10
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El càrrec en règim de dedicació parcial anterior percebrà, com a retribució anual, 21.002,18€ en
catorze mensualitats. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Serà d’aplicació la normativa en matèria de incompatibilitat. ---------------------------------------------------Quart. Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la corporació que
exerceixin aquests càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, assumint la corporació el
pagament de les quotes empresarials que correspongui. -------------------------------------------------------Cinquè. Fixar les següents indemnitzacions per a la resta de membres del Consistori per
l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats i el desenvolupament de les seves funcions: ----Sessió ordinària del Ple: 70 euros/sessió ---------------------------------------------------------------------------Sessió ordinària Junta de Govern Local: 45 euros/ sessió -----------------------------------------------------Sessió ordinària Comissió Informativa: 45 euros/ sessió ------------------------------------------------------Àrea de Batlia i esports i festes: 660 euros/mes (només fins el 31 d’agost de 2015) ------------------Àrea de gestió d’afers socials i joventut : 330 euros/mes -----------------------------------------------------Àrea d’educació i cultura: 330 euros/mes -------------------------------------------------------------------------Àrea de participació ciutadana,Transparència i cooperació: 330 euros/mes -------------------------------Assignació a grups polítics: 38 euros/mes/regidor ---------------------------------------------------------------Reunió fora del terme municipal: 30 euros/reunió -----------------------------------------------------------------Les sessions extraordinàries de plens, juntes i comissions no seran indemnitzables --------------------Sisè. Modificar les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament per possibilitar l’execució dels
acords anteriors i ordenar que en la pròxima modificació pressupostària s’incloguin els crèdits
suficients per a l’efectivitat dels mateixos." --------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el punt del sou sempre és un punt polèmic, si bé
avui no ho serà, perquè l’any 2011 l’anterior equip de govern va fer una davallada d’un
15% i veu que es manté l’estructura que hi havia fins ara. Ara bé, la implicació d’un
batle/essa pot ser no d’una jornada sencera, sinó de dues i tres jornades senceres
consecutives... Considera, per l’experiència que ha tingut durant aquests darrers quatre
anys —si bé tal vegada no és ningú per donar consells—, que la batlessa hauria de
plantejar-se la implicació del 100%. Si realment vol fer de batlessa i perquè l’Ajuntament
funcioni, el batle o batlessa ha d’estar-hi el 100%, ja que moltes vegades surten coses
que s’han de solucionar en el moment i en mitja jornada veu possibles entrebancs o que
la feina es pugui retardar. Conclou dient que, si bé al final tot acaba sortint, hi ha molta
feina a fer i considera que la Sra. Morlà hauria de plantejar-se fer la jornada sencera, per
la qual cosa li demana que si realment vol gestionar l’Ajuntament, faci jornada sencera.
Intervé la batlessa. En primer lloc li dóna les gràcies pel consell i assenyala que realment
durant aquestes dues setmanes ha pogut comprovar que el càrrec de batle/essa
requereix molta dedicació. Ara bé, és una qüestió personal, que li agrada molt la feina
de mestre i si la Conselleria li permetés fer una reducció de mitja jornada i poder
compatibilitzar les dues coses, així ho faria. Afegeix que formalment s’estableix que la
jornada parcial són 18,75 hores, si bé en la realitat són moltes més hores i totes les que
facin falta. Per altra banda, manifesta que, a part que hi posarà cos i ànima en el càrrec
de batlessa, també voldria comentar que no ha entès com es poden compatibilitzar dos
càrrecs públics; d'açò, en l’àmbit de Menorca en tenim exemples: la compatibilització del
càrrec de batlessa amb el càrrec de diputada del Parlament... açò no ho pot acabar
d’entendre. Conclou dient que a vegades és un poc difícil compatibilitzar dues feines, i
en el cas que ens ocupa és ben clar que tot depèn un poc de la decisió de la Conselleria,
i per açò així ho hem exposat a la proposta presentada.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Per al·lusions, manifesta que la batlessa es deu referir a Alaior,
si bé també hi ha el cas des Castell... però ara som a Sant Lluís. Així i tot, i pensant en
positiu, quan un és diputat i és en el Parlament és una manera de representar el teu
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municipi, anant a Palma i aconseguir coses que d'altre manera no s'aconseguirien...
Però, realment allò que ens interessa és Sant Lluís, i amb els quatre anys que ell ha estat
de batle pot confirmar-li que la implicació del càrrec de batle és del 100%. A més, quan
hi ha el personal de feina és quan interessa que el batle/essa hi sigui també present, a
part de la feina que es faci els capvespres, dissabtes i diumenges.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLÚIS (4), PSOE (2) i EL PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Que de conformitat amb el segon paràgraf de l’art. 75.2 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de Bases de règim local (“Los miembros de la Corporaciones locales que sean
personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de
ellos dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a
sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo...”) i de l’art. 5.1
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats (...Por excepción, el personal
incluido en el ámbito de aplicación de esta ley podrá compatibilizar sus actividades con el
desempeño de los cargos electivos siguientes: ...b) miembros de las Corporaciones
locales”), s’estableix:
a) Aprovar la dedicació parcial de la Sra. M. Montserrat Morlà Subirats per a l’exercici de
les funcions inherents al càrrec electe de batlessa de l’Ajuntament, condicionat a
l’autorització per part de la Conselleria d’Educació o organisme competent de la CAIB de
la reducció de jornada en el seu lloc de funcionària de carrera de la CAIB, cos de
professor de primària amb lloc de treball al Col·legi Públic Sa Garriga de Sant Lluís, així
com de la compatibilitat per a l’exercici del càrrec electe i amb efectes a partir de l’1 de
setembre de 2015. La retribució anual serà de 21.002,18 en 14 pagues i una jornada de
18,75 hores setmanals amb horari flexible que permeti compatibilitzar la seva jornada
laboral funcionarial reduïda.
b) Subsidiàriament, en el cas que no s’aprovi la reducció de jornada de la seva activitat
funcionarial docent per part de la Conselleria competent, aprovar la dedicació exclusiva
com a batlessa condicionada a la prèvia compatibilitat autoritzada per la Conselleria i pas
a Serveis especials amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2015. La retribució anual
serà de 33.005,63€ anuals en 14 pagues.
Segon. Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 i 75 ter de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases de règim local, i 74.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, els càrrecs de la corporació que en tot cas
a més del que s'ha assenyalat a l’apartat primer, s’exerciran en règim de dedicació
exclusiva i que, per tant, tenen dret a retribució, són els següents:
Segon tinent de Batlia
Quart tinent de Batlia
Els càrrecs en règim de dedicació exclusiva anteriors percebran, com a retribució anual,
24.002,49 € en catorze mensualitats.
Hi serà aplicable la normativa en matèria d'incompatibilitat.
12

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Tercer. Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.2 i 75 ter de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, de bases de règim local, i 74.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, el càrrec de la corporació que en tot cas a
més del que s'ha assenyalat a l’apartat primer, s’exercirà en règim de dedicació parcial i
que, per tant, té dret a retribució, és el següent:
Tercer tinent de Batlia
Jornada: parcial, 30 h. setmanals
El càrrec en règim de dedicació parcial anterior percebrà, com a retribució anual,
21.002,18 € en catorze mensualitats.
Hi serà aplicable la normativa en matèria d'incompatibilitat.
Quart. Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de la
corporació que exerceixin aquests càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial,
assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui.
Cinquè. Fixar les següents indemnitzacions per a la resta de membres del consistori per
l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats i el desenvolupament de les seves
funcions:
- Sessió ordinària del Ple: 70 euros/sessió.
- Sessió ordinària Junta de Govern Local: 45 euros/ sessió.
- Sessió ordinària comissió informativa: 45 euros/ sessió.
- Àrea de Batlia i Esports i Festes: 660 euros/mes (només fins el 31 d’agost de 2015).
- Àrea de gestió d’Afers Socials i Joventut : 330 euros/mes.
- Àrea d’Educació i Cultura: 330 euros/mes.
- Àrea de Participació Ciutadana,Transparència i Cooperació: 330 euros/mes.
- Assignació a grups polítics: 38 euros/mes/regidor.
- Reunió fora del terme municipal: 30 euros/reunió.
Les sessions extraordinàries de plens, juntes i comissions no seran indemnitzables.
Sisè. Modificar les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament per possibilitar
l’execució dels acords anteriors i ordenar que en la pròxima modificació pressupostària
s’incloguin els crèdits suficients perquè tenguin efectivitat.
ONZÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN
COMPETÈNCIA DEL PLE
13
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La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 24.06.15,
l’assumpte indicat, que diu:

relativa a

"Estableix l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, el batle convocarà sessió
extraordinària de Ple de la corporació per tal de resoldre, entre d’altres, sobre l’assumpte indicat. --Atesos els òrgans col·legiats, externs, els quals aquest Ajuntament disposa amb representació,
elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents --------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD -----------------------------------------------------------------------------------------------Designar representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els següents membres de la
corporació: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Junta General d’Accionistes del Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA (SILME).
Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Remigio Lora Buzón. ---------------------------------------------− Consell Escolar del CEIP Sant Lluís. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Teresa Borrás
Atienza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Consell Escolar del CEIP Sa Garriga. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Teresa Borrás
Atienza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Consell Escolar de Menorca. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Teresa Borrás Atienza.
− Escola Infantil 1r nivell. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Teresa Borrás Atienza. ------− Assemblea Creu Roja. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Olmo Heras Rodríguez. -------− Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Olmo Heras Rodríguez.
− Consell Econòmic i Social. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Remigio Lora Buzón. -------− Junta de Caixers. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Llorenç Carretero Tudurí.----− Consorci de Residus i Energia de Menorca. Titular: Llorenç Carretero Tudurí. Suplent: M.
Montserrat Morlà Subirats.-----------------------------------------------------------------------------------------− Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Olmo Heras Rodríguez. Suplent: Remigio Lora Buzón.
− Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic. Titular: Remigio
Lora Buzón. Suplent: Joan M. Pons Sintes.--------------------------------------------------------------------− Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Olmo Heras Rodríguez. Suplent:
M. Montserrat Morlà Subirats. ------------------------------------------------------------------------------------− Consorci Sociosanitari de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: M. Montserrat
Morlà Subirats.--------------------------------------------------------------------------------------------------------− Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca. Titular: Teresa
Borrás Atienza. Suplent: Llorenç Carretero Tudurí.----------------------------------------------------------− Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Olmo Heras
Rodríguez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de Menorca.
Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Olmo Heras Rodríguez.----------------------------------------− Associació Leader Illa de Menorca. Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: Llorenç Carretero
Tudurí.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats.
Suplent: Teresa Borrás Atienza.----------------------------------------------------------------------------------− Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats.
Suplent: Teresa Borrás Atienza.----------------------------------------------------------------------------------− Comitè Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a l’Administració
Local. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Llorenç Carretero Tudurí.------------------------------− Comissió de Seguretat Ambiental de l’aeroport de Menorca. Titular: Llorenç Carretero
Tudurí. Suplent: Remigio Lora Buzón.---------------------------------------------------------------------------− Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la candidatura
de “Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Titular: Remigio
Lora Buzón. Suplent: Olmo Heras Rodríguez.----------------------------------------------------------------− Consell de Serveis Socials de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Adelaida
Ponsetí Pons.---------------------------------------------------------------------------------------------------------14
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−

−
−

Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració entre el CIM i els
Ajuntaments de l’illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives
competències en matèria de protecció de menors. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent:
M. Montserrat Morlà Subirats. ------------------------------------------------------------------------------------Comissió de Protecció Civil. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Remigio Lora Buzón.-----Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral.
Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Remigio Lora Buzón." ----------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que el PP s’abstindrà.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLÚIS (4), PSOE (2) i EL PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Designar representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els següents
membres de la corporació:
−

Junta General d’Accionistes del Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA
(SILME). Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Remigio Lora Buzón.

−

Consell Escolar del CEIP Sant Lluís. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent:
Teresa Borrás Atienza.

−

Consell Escolar del CEIP Sa Garriga. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent:
Teresa Borrás Atienza.

−

Consell Escolar de Menorca. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Teresa
Borrás Atienza.

−

Escola Infantil 1r nivell. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Teresa Borrás
Atienza.

−

Assemblea Creu Roja. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Olmo Heras
Rodríguez.

−

Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Olmo Heras
Rodríguez.

−

Consell Econòmic i Social. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Remigio Lora
Buzón.

−

Junta de Caixers. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Llorenç Carretero
Tudurí.

−

Consorci de Residus i Energia de Menorca. Titular: Llorenç Carretero Tudurí.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.
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−

Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Olmo Heras Rodríguez. Suplent: Remigio
Lora Buzón.

−

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic. Titular:
Remigio Lora Buzón. Suplent: Joan M. Pons Sintes.

−

Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Rodríguez. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.

−

Consorci Sociosanitari de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: M.
Montserrat Morlà Subirats.

−

Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca.
Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llorenç Carretero Tudurí.

−

Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Olmo
Heras Rodríguez.

−

Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de
Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Olmo Heras Rodríguez.

−

Associació Leader Illa de Menorca. Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: Llorenç
Carretero Tudurí.

−

Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. Titular: M. Montserrat Morlà
Subirats. Suplent: Teresa Borrás Atienza.

−

Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Titular: M. Montserrat Morlà
Subirats. Suplent: Teresa Borrás Atienza.

−

−

−

−

−

Titular: Olmo Heras

Comitè Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a
l’Administració Local. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Llorenç Carretero
Tudurí.
Comissió de Seguretat Ambiental de l’Aeroport de Menorca. Titular: Llorenç
Carretero Tudurí. Suplent: Remigio Lora Buzón.
Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la
candidatura de “Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO. Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: Olmo Heras Rodríguez.
Consell de Serveis Socials de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent:
Adelaida Ponsetí Pons.
Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració entre el CIM i els
Ajuntaments de l’illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives
competències en matèria de protecció de menors. Titular: Teresa Borrás Atienza.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.
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−

Comissió de Protecció Civil. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: Remigio Lora
Buzón.

−

Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria de gestió
cadastral. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Remigio Lora Buzón.

DOTZÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PERSONAL EVENTUAL
La batlessa proposa la retirada del present punt de l’ordre del dia, i assenyala que ja es
tractarà en un pròxim Ple.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la retirada del present punt
de l'ordre del dia. La proposta de retirada és aprovada per unanimitat.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:50, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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