Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: extraordinari
Dia: 30/06/2011
Hora: de les 20 a les 21 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
M. Carolina Marqués Portella
Elena Pons Pons
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Ismael Seguí Sintes
Ordre del dia
Primer.- Donar compte constitució grups polítics, dels seus integrants i portaveus.
Segon.- Donar compte resolució de Batlia núm. 2011/345.- Nomenament de
membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents de batle.
Tercer.- Donar compte resolució de Batlia núm. 2011/360 .- Delegació de
competències als regidors.
Quart.- Donar compte resolució de Batlia núm. 2011/361.- Delegació de competències
a la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Ratificació resolució de Batlia núm. 2011/327.- Nomenament tresorer de la
corporació.
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.
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- DONAR COMPTE CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS, DELS SEUS
INTEGRANTS I PORTAVEUS
La secretària dóna compte dels diferents escrits rebuts del 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 LRBRL i els articles 22 i 23 de la LMRLIB, així com també
s’informa dels seus integrants, del portaveu i del seus suplents:
DENOMINACIÓ DEL GRUP

INTEGRANTS

PORTAVEU

Partit Popular de Sant Lluís

Cristóbal Coll Alcina
Carmen Reynés Calvache
Pedro Tudurí Mercadal
Javier Rafael Pons Pons
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
Francisco Olives Salas

Pedro Tudurí Mercadal

Llorenç Carretero Tudurí
Carol Marqués Portella
Elena Pons Pons
Ismael Seguí Sintes

Llorenç Carretero Tudurí

PSM-VERDS

Remigio Lora Buzón

Remigio Lora Buzón

EM-EU

Miquel Melià Mercadal

Miquel Melià Mercadal

PSOE

Suplents:
Carmen Reynés Calvache
Javier Rafael Pons Pons

Suplents:
Carol Marqués Portella
Elena Pons Pons
Ismael Seguí Sintes

El Ple en resta assabentat.
SEGON.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2011/345.NOMENAMENT DE
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2011/345, de dia 21.06.11,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“De conformitat al previst als articles 20 i 23 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, RESOLC: -----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta alcaldia estarà integrada per
quatre regidors, nombre no superior al terç del número legal de membres dels que integren la
Corporació. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Lluis
als següents regidors: ------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Pedro Tudurí Mercadal -----------------------------------------------------------------------------------Sra. Carmen Reynés Calvache -------------------------------------------------------------------------------Sr. Javier Rafael Pons Pons ----------------------------------------------------------------------------------Sr. Francisco Olives Salas -----------------------------------------------------------------------------------2
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Tercer.- Nomenar, entre els membres de la Junta de Govern Local i per ordre de nomenament,
tinents de Batle als següents regidors: --------------------------------------------------------------------------Sr. Pedro Tudurí Mercadal, primer Tinent de Batle ----------------------------------------------------Sra. Carmen Reynés Calvache, segona Tinenta de Batle --------------------------------------------Sr. Javier Rafael Pons Pons, tercer Tinent de Batle ---------------------------------------------------Sr. Francisco Olives Salas, quart Tinent de Batle ------------------------------------------------------Quart.- Deixar sense efecte les Resolucions que sobre aquestes matèries havia dictat l’anterior
Alcaldia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats. --------------------------------------------------------Sisè.- Donar compta d’aquests nomenaments al Ple de l’Ajuntament. ---------------------------------Setè.- Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” -------------------------------

El Ple en resta assabentat.
TERCER.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2011/360 .DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2011/360, de dia 27.06.11,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“L’organització municipal dissenyada i que ve reflectida a la Proposició d’aquesta Alcaldia,
relativa a la constitució de comissions informatives de caràcter permanent, 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 de Batle i regidors que es diran les delegacions que, així
mateix, es detallaran:--------------------------------------------------------------------------------------------------Primer tinent de Batle, Pedro Tudurí Mercadal:----------------------------------------------------------------- Àrea d’ urbanitzacions -------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de brigada d’obres ----------------------------------------------------------------------------------- Àrea de medi ambient -------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de participació ciutadana --------------------------------------------------------------------------Segona tinenta de Batle, Carmen Reynés Calvache: --------------------------------------------------------- Àrea de joventut ---------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea d’educació ---------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea d’esports -----------------------------------------------------------------------------------------------Tercer tinent de Batle, Javier Rafael Pons Pons: ------------------------------------------------------------- Àrea d’urbanisme, que també comprèn disciplina urbanística ---------------------------------- Àrea de projectes -------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de responsabilitat patrimonial --------------------------------------------------------------------- Àrea de mobilitat --------------------------------------------------------------------------------------------Quart tinent de Batle, Francisco Olives Salas: ------------------------------------------------------------------ Àrea de governació, que comprèn personal, policia local i serveis generals ----------------- Àrea de protecció civil ------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de cultura ----------------------------------------------------------------------------------------------Regidora Candelaria Moreno Portella: ---------------------------------------------------------------------------- Àrea de sanitat i serveis socials ------------------------------------------------------------------------- Àrea de gent gran ------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de cementeri ------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de cooperació ----------------------------------------------------------------------------------------3
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Regidor Alfredo Benosa Majos: ------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de comerç ---------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de turisme ---------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea d’indústria i polígon industrial ---------------------------------------------------------------------- Àrea de fires i mercats -------------------------------------------------------------------------------------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.” -----------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’àrea de Festes no és delegada a cap
regidor, per la qual cosa en demana informació. El batle respon que queda assumida
per la Batlia, si bé s’informarà de les diferents qüestions de festes a la comissió de
Cultura.
El Ple en resta assabentat.
QUART.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2011/361.- DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2011/361, de dia 27.06.11,
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 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. ------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------
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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) Declaracions d’interès general a sòl rústic ------------------------------------------------b) Urbanístiques d’obres majors -----------------------------------------------------------------c) Urbanístiques d’obres menors ----------------------------------------------------------------d) Primeres ocupacions ----------------------------------------------------------------------------e) 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.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en matèria d’hisenda local es delega
a la Junta de Govern l’aprovació de la liquidació del pressupost, quan normalment
es feia per resolució de Batlia, per la qual cosa voldria un aclariment en aquest
aspecte. Respecte a urbanisme, manifesta que, encara que la llei que s’ha explicat és
la que és, està clar que l’Ajuntament no té competència en declaracions d’interès
general en sòl rústic, cosa que consta en el decret de Batlia de delegació de
competències a la Junta de Govern. Afegeix que està clar que l’Ajuntament no és
competent i menys la Junta de Govern Local. Per altra banda, manifesta que també
es delegat a l’esmentada Junta l’aprovació de projectes d’urbanització, per la qual
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cosa voldria saber de quins projectes es refereix, si queden inclosos tots els projectes
d’urbanització o si són projectes d’urbanització limitats. És a dir, voldria saber si la
Junta de Govern aprovarà els projectes d’urbanització d’aquelles urbanitzacions que
encara no el tenen redactat o si realment aprovarà projectes d’urbanització de menys
envergadura. Demana un aclariment en aquest sentit.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en matèria de béns es delega a la Junta
de Govern l’adquisició de béns i drets, així com l’alienació del patrimoni quan el seu
valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions
d’euros. Demana: Quan superin aquestes quantitats, qui serà competent? El batle
respon que el Ple. El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, si és competència del
Ple, el batle no pot delegar la competència. El batle manifesta que fins a aquests
límits la Junta de Govern Local podrà actuar i si se sobrepassen aquests límits, serà
el Ple el qui tindrà la competència.
Per altra banda, i respecte a la intervenció del portaveu del PSOE, el batle manifesta
que, efectivament, l’aprovació de la liquidació del pressupost sempre s’havia fet per
resolució de Batlia, però desprès del seu estudi es va creure convenient que se’n
delegàs l’aprovació a la Junta de Govern Local. Afegeix que la forma, el significat o
el resultat serà el mateix i que l’única diferència que hi haurà és que en lloc
d’aprovar-ho per resolució de Batlia, s’aprovarà per Junta de Govern Local. Pel que
fa a les declaracions d’interès general en sòl rústic, manifesta que la secretària en pot
fer un incís sobre aquesta qüestió; respecte a l’aprovació d’instruments urbanístics,
manifesta que, tal com s’indica a la resolució de batlia, es podran aprovar aquells que
no siguin atribuïts al Ple.
Pren la paraula la secretària i diu que certament no correspon a cap òrgan de
l’Ajuntament la competència per a les declaracions d’interès general en sòl rústic, però
sí l’informe municipal raonat previ sobre l’autorització de la declaració, i és a aquest
informe al que es refereix la resolució de delegació.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en aquests cas es parla de
delegacions de Batlia cap a la Junta de Govern Local, i voldria saber quins projectes
urbanització podria aprovar la Junta de Govern Local. El batle informa que tots els
que no siguin atribuïts al Ple expressament. El Sr. Carretero Tudurí demana, doncs,
quins són. El batle manifesta que en aquests moments no ho sap, però que la llei serà
qui ens ho marcarà, i creu que aquest apartat està bastant clar, ja que expressament
diu que la Junta de Govern Local aprovarà tot allò que no sigui atribuït al Ple.
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2011/327.- NOMENAMENT
TRESORER DE LA CORPORACIÓ
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2011/327, de dia 16.06.11,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Tot i que no ho preveu expressament l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, un dels acords que convé adoptar, a la primera
sessió de Ple a celebrar després de la constitució de la Corporació, és el nomenament d’un
Tresorer, en el supòsit en què, d’acord amb l’article 92.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació a l’article 2n del Reial Decret 1732/1994,
aquesta funció s’atribueixi a un membre de la Corporació.-------------------------------------------------6
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Aquest nomenament, de conformitat amb el que disposa l’article 164.2 del Reial decret
legislatiu 781/1986, comportarà l’obligació de constituir fiança. -------------------------------------------Amb aquesta obligació de constituir fiança, la Llei pretén garantir la responsabilitat dels
tresorers en cas de faltar fons i valors que tingueren confiats. Per tant, no és admissible,
perquè atempta contra els interessos de l’Hisenda Publica, l’excepció d’aquesta obligació. ------Malgrat el que s’ha exposat, l’Ordre de 16 de juliol de 1963, sobre el règim de dipositaries que
no pertanyin a funcionaris del Cos Nacional, en la seva instrucció vuitena, punt primer, preveu
la possibilitat que la Corporació Local, si opta per encomanar les funcions de dipositari a un
dels seus membres electes, pot rellevar-lo de l’obligació de constituir fiança i acordar en aquest
cas, de forma expressa, que la resta de membres electius seran responsables solidàriament
del resultat de la gestió.----------------------------------------------------------------------------------------------És aconsellable, en aquest supòsit, que la Corporació subscrigui una pòlissa d’assegurança de
crèdit o caució que respongui de les possibles pèrdues a la Tresoreria per la conducte culpable
o negligent del Tresorer – General. -------------------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades; atesa la urgència que se li planteja a aquesta Corporació
per al maneig dels seus fons; atenent a l’absència de Tresorer com a conseqüència del canvi
de Consistori; i fent ús de les atribucions que me confereix la legalitat vigent per l’exercici
d’accions administratives en cas d’urgència (art. 21.1.i de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L C------------------------------------------------------Primer.- Designar a Pedro Tudurí Mercadal com a Tresorer d’aquesta Corporació.-----------------Segon.- Que el Ple de l’Ajuntament acordi la dispensa de prestar fiança, assumint la resta de
membres electius la responsabilitat solidària de la gestió encomanada. -------------------------------Tercer.- Que el Ple de l’Ajuntament acordi subscriure una pòlissa d’assegurança de crèdit o
caució que respongui de les possibles pèrdues a la Tresoreria per la conducta culpable o
negligent de la Tresorer – Regidor.--------------------------------------------------------------------------------Quart.- Que el present nomenament amb les circumstàncies exposades, s’elevi a ratificació del
Ple a la primera sessió que es celebri.”---------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Respecte al punt tercer de la resolució de Batlia,
demana si es pensa subscriure una pòlissa d’assegurança de crèdit o caució que
respongui de les possibles pèrdues a la Tresoreria per la conducta culpable o
negligent del tresorer/regidor.
El batle informa que allò que s’ha fet ha estat dur aquest punt tal com es va dur fa
quatre anys.
Recorda que fa quatre anys no es va contractar cap pòlissa
d’assegurança i aquest equip de govern no s’ha plantejat contractar-ne. Afegeix que
no s’ha estudiat a fons aquesta qüestió i que, en principi, no.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
de batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2011/327, de dia
16.06.11, transcrita anteriorment.
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SISÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS PLENÀRIES
La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 23.06.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Conforme al que es disposa a l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), el Ple de l’Ajuntament ha de tenir sessió ordinària
com a mínim una vegada cada dos mesos en els municipis de més de 5.000 habitants. ----------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 del Ple de la corporació a fi de resoldre, entre d’altres, sobre l’assumpte indicat. ---Així mateix, l’article 78.1 de l’esmentat Reglament estableix que són sessions ordinàries de Ple
aquelles en què la periodicitat està preestablerta. La dita periodicitat serà fixada per acord plenari
adoptat en sessió extraordinària que haurà de convocar el batle dins dels trenta dies següents al
de la sessió constitutiva i la dita periodicitat no podrà excedir del límit trimestral al qual es refereix
l’article 46.2.a de la Llei 7/85, de 2 d’abril.--------------------------------------------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------- Determinar que el Ple de l’Ajuntament tengui les seves sessions ordinàries, de conformitat
amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 78.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb periodicitat mensual, el
darrer dijous de cada mes, a les 20 hores. ------------------------------------------------------------------- Que en el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària seria el dia
hàbil immediatament anterior.”-------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que les sessions ordinàries de ple se
celebraran el mateix dia que se celebraven fins ara, a les 20 hores, i que l’única
diferència que hi haurà és que si el darrer dijous de mes coincideix amb festa legal, la
sessió ordinària serà el dia hàbil immediatament anterior.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
-

Determinar que el Ple de l’Ajuntament tengui les seves sessions ordinàries, de
conformitat amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article
78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb periodicitat mensual, el darrer dijous de cada mes, a les 20 hores.

-

Que en el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària
seria 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 proposició de Batlia, de dia 22.06.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
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“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 pel batle i formada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal
d’aquests, designats i cessats lliurament pel batle, 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 la 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 D’ACORD-------------------------------------------------- Determinar que la Junta de Govern Local dugui a terme les seves sessions ordinàries,
setmanalment, els divendres a les 9 hores. ---------------------------------------------------------------- En el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària serà el dia hàbil
anterior.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
-

Determinar que la Junta de Govern Local dugui a terme les seves sessions
ordinàries, setmanalment, els divendres a les 9 hores.

-

En el cas que l’esmentat dia coincideixi amb festa legal, la sessió ordinària serà el
dia hàbil anterior.

VUITÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I
PERIODICITAT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 27.06.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“L’article 38.b del ROF preveu que dins els trenta dies següents a la sessió plenària
constitutiva, el batle haurà de reunir el Ple de l’Ajuntament per tal de resoldre, entre altres
punts, allò que es refereix a la creació i composició de les comissions informatives
permanents. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’article 20.1.c de la Llei de bases de règim local i l’article 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears indica que les comissions informatives i
de control existiran en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi
una Junta de Govern Local o en els que així ho acordi el Ple de la corporació municipal; i que hi
haurà les que acordi el Ple o el reglament orgànic, integrades per representants de tots els grups
polítics en proporció al nombre de membres de cada grup, amb la finalitat de facilitar la gestió
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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L’article 76.7 de la LMRLIB indica que els regidors no adscrits no tenen dret a formar part de les
comissions, però sí tenen dret a assistir-hi amb veu i sense vot.---------------------------------------------Igualment, els articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals estableixen les regles amb relació a les comissions informatives.----------------Així, es posa de manifest que les comissions informatives, integrades exclusivament per
membres de la corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció
l’estudi, l’elaboració d’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la
decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades
pel Ple, exceptuant quan hagin d’adoptar-se acords declarats urgents. Igualment informaran
d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern Local, i del batle, que
siguin sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d’aquells. --------------------------------------Les comissions informatives permanents són les que es constitueixen amb caràcter general,
distribuint, entre elles, les matèries que s’han de sotmetre al Ple. El seu nombre i la denominació
inicial, així com qualsevol variació que puguin experimentar durant el mandat corporatiu, es
decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta del batle, procurant en la mesura del
possible la seva correspondència amb el nombre i la denominació de les grans àrees en què
s’estructuren els serveis corporatius.---------------------------------------------------------------------------------En l’acord de creació se’n determinarà la composició concreta, tenint en compte: ------------------a) El batle de la corporació n’és el president nat de totes, si bé la presidència efectiva podrà
delegar-la en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la mateixa comissió, després
d’efectuada la corresponent elecció. ---------------------------------------------------------------------------b) Cada comissió estarà integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la
proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats a la corporació. -----------Sobre aquest particular, es posa de manifest que la Sentència del Tribunal Constitucional de 6 de
maig de 1985 diu que la proporcionalitat no implica la necessitat que cada comissió sigui
reproducció exacta, a escala menor, del Ple, sinó que, quan la diferència quantitativa i altres
consideracions objectives ho facin possible, en fixar la composició de les comissions es procurarà
que les forces polítiques presents en el Ple siguin representades en aquestes. ------------------------c) L’adscripció concreta a cada comissió dels membres de la corporació que n’han de formar
part en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant un escrit adreçat al batle i del
qual es donarà compte al Ple. Podrà designar-se, d’igual forma, un suplent per cada titular.
Ateses a les circumstàncies exposades, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD----------------------------------------------PRIMER.- Procedir al cessament de les comissions informatives actualment constituïdes i a la
creació de les que seguidament s’enumeren, amb la denominació que s’indica:------------------------ Comissió d’Economia i Hisenda. Tractarà les següents matèries: hisenda, economia,
pressupost i finançament municipal, noves tecnologies. Actuarà també com a Comissió
Especial de Comptes.--------------------------------------------------------------------------------------- Comissió d’Urbanitzacions. Tractarà les següents matèries: urbanitzacions, brigada
d’obres, medi ambient i participació ciutadana.------------------------------------------------------- Comissió d’Educació i Esports. Tractarà les següents matèries: educació, esports i
joventut.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissió d’Urbanisme. Tractarà les següents matèries: urbanisme, que comprèn
disciplina urbanística, projectes, responsabilitat patrimonial, mobilitat.------------------------ Comissió de Cultura i Governació. Tractarà les següents matèries: governació, serveis
generals, organització i planificació municipal, personal, policia local, protecció civil,
cultura i festes.------------------------------------------------------------------------------------------------ Comissió de Comerç i Turisme. Tractarà les següents matèries : comerç, turisme, àrea
d’indústria i polígon industrial, fires i mercats.-------------------------------------------------------- Comissió de Sanitat i Serveis Socials. Tractarà les següents matèries : sanitat, serveis
socials, gent gran, cementeri, cooperació.------------------------------------------------------------SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 125.b del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; atenent al nombre de regidors que integren la
corporació; atenent al nombre d’electes per cada partit polític representat i amb la finalitat de
garantir l’adequada proporcionalitat a les comissions informatives, determinar la següent
composició: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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PP
1 representant
PSOE
1 representant
PSM – ELS VERDS
1 representant
EM – EU
1 representant
Les votacions a les comissions informatives es realitzaran mitjançant vot ponderat, concedint-se
a cada representant un nombre de vots idèntic al de regidors del seu partit en el consistori. -------Que sent el batle el president nat de totes les comissions informatives, hi podrà assistir a totes i
presidir-les, sense distorsionar la proporcionalitat i el nombre de representants definits
anteriorment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Les sessions ordinàries de comissió s’ajustaran a la següent periodicitat, dia i hora: ---- Comissió d’Urbanitzacions: els dilluns de la segona setmana dels mesos imparells. ---- Comissió d’Urbanisme: els dimarts de la segona setmana dels mesos imparells. --------- Comissió d’Educació i Esports: els dimecres de la segona setmana dels mesos
imparells.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissió de Cultura i Governació: els dilluns de la segona setmana dels mesos parells.
- Comissió d’Economia i Hisenda: els dimarts de la segona setmana dels mesos parells.- Comissió de Sanitat i Serveis Socials: els dimecres de la segona setmana dels mesos
parells.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissió de Comerç i Turisme: els dijous de la segona setmana del mesos parells.-----En el cas que els esmentats dies coincideixin amb festa legal, les sessions ordinàries serien el
mateix dia de la setmana següent.-----------------------------------------------------------------------------------QUART.- Aprovar, si és el cas, la composició personalitzada de les comissions informatives de
caràcter permanent d’acord amb les designacions que, durant la sessió plenària, facin els
portaveus dels grups polítics representats en el consistori.” ---------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la proposta de Batlia no consta l’hora
de les comissions, i anuncia que aquestes seran a les 20 hores. Per altra banda,
informa que la composició del Partit Popular a les comissions informatives serà la
següent:
- Comissió d’Urbanitzacions:
Titular: Pedro Tudurí Mercadal
Suplent:: Javier R. Pons Pons
-

Comissió d’Urbanisme:

Titular: Javier R. Pons Pons
Suplent:: Pedro Tudurí Mercadal

-

Comissió d’Educació i Esports:

Titular: Carmen Reynés Calvache
Suplent:: Candelaria Moreno Portella

-

Comissió de Cultura i Governació: Titular: Francisco Olives Salas
Suplent: Cristóbal Coll Alcina

-

Comissió d’Economia i Hisenda:

-

Comissió de Sanitat i Serveis Socials: Titular: Candelaria Moreno Portella
Suplent: Carmen Reynés Calvache

-

Comissió de Comerç i Turisme:

Titular: Cristóbal Coll Alcina
Suplent: Francisco Olives Salas

Titular: Alfredo Benosa Majos
Suplent: Pedro Tudurí Mercadal
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Anuncia que la composició del PSOE a les comissions
informatives serà la següent:
-

Comissió d’Economia i Hisenda:

Titular: Carolina Marqués Portella
Suplent: Elena Pons Pons

-

Comissió d’Urbanitzacions:

Titular: Llorenç Carretero Tudurí
Suplent:: Ismael Seguí Sintes

-

Comissió d’Educació i Esports:

Titular: Ismael Seguí Sintes
Suplent:: Carolina Marqués Portella

-

Comissió d’Urbanisme:

Titular: Carolina Marqués Portella
Suplent:: Llorenç Carretero Tudurí

-

Comissió de Cultura i Governació: Titular: Llorenç Carretero Tudurí
Suplent: Elena Pons Pons

-

Comissió de Comerç i Turisme:

-

Comissió de Sanitat i Serveis Socials: Titular: Elena Pons Pons
Suplent: Llorenç Carretero Tudurí

Titular: Carolina Marqués Portella
Suplent: Ismael Seguí Sintes

Intervé el batle. Pel que fa als altres dos grups polítics, manifesta que queda clar que
el senyor Remigio Lora Buzón assistirà a totes les comissions informatives en nom del
PSM-ELS VERDS i el senyor Miquel Melià Mercadal hi assistirà en nom d’EM-EU.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que s’ha fixat que el nom de les comissions no
engloba les àrees o competències més importats que pugui abraçar la comissió. Per
exemple, la comissió d’Urbanitzacions. Diu que les urbanitzacions és una cosa molt
específica i, en canvi, engloba medi ambient, participació ciutadana, etc. La comissió
d’Educació i Esports engloba joventut i no s’esmenta. Suposa que el nom no té
importància però entén que és una forma de restar importància a segons quines
competències.
Pel que fa a l’hora de les sessions, manifesta que ja havia vist que
no hi constava l’hora, però com que el Sr. Tudurí Mercadal ha dit que serien a les 20
hores, demana si açò constarà a la proposta d’acord.
El batle diu que l’hora és una proposta que es fa i que sí que constarà a les propostes
d’acord. Respecte al nom de les comissions, manifesta que s’hauria pogut posar el
nom complet, però per efectes pràctics s’ha abreujat, no és que hi hagi intenció de
marginar qualque àrea, i allò que s’ha fet és posar dos noms a les comissions.
Afegeix que amb l ‘explicació que figura a cada comissió queda clar tot allò que s’hi
tractarà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
12
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Primer.- Procedir al cessament de les comissions informatives actualment constituïdes i
a la creació de les que seguidament s’enumeren, amb la denominació que s’indica:
-

Comissió d’Economia i Hisenda. Tractarà les següents matèries: hisenda,
economia, pressupost i finançament municipal, noves tecnologies. Actuarà
també com a Comissió Especial de Comptes.

-

Comissió d’Urbanitzacions. Tractarà les següents matèries: urbanitzacions,
brigada d’obres, medi ambient i participació ciutadana.

-

Comissió d’Educació i Esports. Tractarà les següents matèries: educació,
esports i joventut.

-

Comissió d’Urbanisme. Tractarà les següents matèries: urbanisme, que
comprèn disciplina urbanística, projectes, responsabilitat patrimonial, mobilitat.

-

Comissió de Cultura i Governació. Tractarà les següents matèries: governació,
serveis generals, organització i planificació municipal, personal, policia local,
protecció civil, cultura i festes.

-

Comissió de Comerç i Turisme. Tractarà les següents matèries : comerç,
turisme, àrea d’indústria i polígon industrial, fires i mercats.

-

Comissió de Sanitat i Serveis Socials. Tractarà les següents matèries : sanitat,
serveis socials, gent gran, cementeri, cooperació.

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 125.b del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; atenent al nombre de regidors que
integren la corporació; atenent al nombre d’electes per cada partit polític representat i
amb la finalitat de garantir l’adequada proporcionalitat a les comissions informatives,
determinar la següent composició:
PP
PSOE
PSM – ELS VERDS
EM – EU

1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

Les votacions a les comissions informatives es realitzaran mitjançant vot ponderat, i es
concedirà a cada representant un nombre de vots idèntic al de regidors del seu partit
en el consistori.
Que sent el batle el president nat de totes les comissions informatives, hi podrà assistir a
totes i presidir-les, sense distorsionar la proporcionalitat i el nombre de representants
definits anteriorment.
Tercer.- Les sessions ordinàries de comissió s’ajustaran a la següent periodicitat, dia i
hora:
-

Comissió d’Urbanitzacions: els dilluns de la segona setmana dels mesos
imparells, a les 20 hores.
13
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-

Comissió d’Urbanisme: els dimarts de la segona setmana dels mesos
imparells, a les 20 hores.

-

Comissió d’Educació i Esports: els dimecres de la segona setmana dels mesos
imparells, a les 20 hores.

-

Comissió de Cultura i Governació: els dilluns de la segona setmana dels mesos
parells, a les 20 hores.

-

Comissió d’Economia i Hisenda: els dimarts de la segona setmana dels mesos
parells, a les 20 hores.

-

Comissió de Sanitat i Serveis Socials: els dimecres de la segona setmana dels
mesos parells, a les 20 hores.

-

Comissió de Comerç i Turisme: els dijous de la segona setmana del mesos
parells, a les 20 hores.

En el cas que els esmentats dies coincideixin amb festa legal, les sessions ordinàries
serien el mateix dia de la setmana següent.
Quart.- Aprovar la composició personalitzada de les comissions informatives de
caràcter permanent d’acord amb les designacions efectuades durant la present sessió.
NOVÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ DE LA JUNTA
DE PORTAVEUS
La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 27.06.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atès el previst a l’article 78 de la Llei Municipal y de Règim Local de les Illes Balears 20/2006,
de 15 desembre que diu :-------------------------------------------------------------------------------------------“Article 78-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Junta de portaveus------------------------------------------------------------------------------------------1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o la presidenta de la
corporació, poden constituir la junta de portaveus, que té les funcions següents: ---------a) Accedir a les informacions que li proporcioni per difondre-les entre els membres del
seu grup.--------------------------------------------------------------------------------------------------b) Encaminar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la
seva participació en els debats corporatius.-----------------------------------------------------c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.--------------------------------2. La junta de portaveus té sempre caràcter deliberant i en les seves sessions------------no s’han d’adoptar acords ni resolucions amb força d’obligar davant terceres persones”.
Atès que per a un millor funcionament de les peticions dels grups als plens ordinaris es
considera adient la creació d’aquest òrgan. -------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual elev a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-------------------------------------------Primera.- La creació de la Junta de Portaveus, integrada pels següents membres: -----------------
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President: El de la corporació, Sr. Cristóbal Coll Alcina ---------------------------Vocals : Els portaveus dels grups polítics: ------------------------------------------------Sr. Pedro Tudurí Mercadal (PP)-------------------------------Sr. Llorenç Carretero Tudurí (PSOE)------------------------Sr. Remigio Lora Buzón (PSM-ELS VERDS)--------------Sr. Miquel Melià Mercadal (EM-EU)--------------------------Segona.- Establir que les seves 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.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- La creació de la Junta de Portaveus, integrada pels següents membres:
President: El de la corporació, Sr. Cristóbal Coll Alcina
Vocals : Els portaveus dels grups polítics:
Sr. Pedro Tudurí Mercadal (PP)
Sr. Llorenç Carretero Tudurí (PSOE)
Sr. Remigio Lora Buzón (PSM-ELS VERDS)
Sr. Miquel Melià Mercadal (EM-EU)
Segon.- Establir que les seves sessions ordinàries es celebraran el dijous de la
setmana anterior a la que se celebri el ple ordinari, a les 20.00 hores.
Tercer.- Deixar sense efecte la proposició que sobre aquesta matèria havia dictat
l’anterior Batlia.
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 proposició de Batlia, de dia 24.06.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“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.- Determinar un càrrec amb dedicació exclusiva i llur retribucions següents: ----------------Càrrec: Batle ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nom: Cristóbal Coll Alcina-----------------------------------------------------------------------------------Retribucions: 33.005,63 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats.---------------------Segon.- Determinar tres càrrecs amb dedicació parcial i llur retribucions següents: -----------------
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2.1.- Càrrec: Primer tinent de batle -------------------------------------------------------------------------------Nom i llinatges: Pedro Tudurí Mercadal --------------------------------------------------------------Jornada: parcial, 30 hores setmanals-----------------------------------------------------------------Retribucions: 18.001,87 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats -----------------2.2.- Càrrec: Tercer tinent de batle -------------------------------------------------------------------------------Nom i llinatges: Javier Rafael Pons Pons ------------------------------------------------------------Jornada: parcial, 30 hores setmanals -----------------------------------------------------------------Retribucions: 18.001,87 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats -----------------2.3.- Càrrec: Quart tinent de batle ---------------------------------------------------------------------------------Nom i llinatges: Francisco Olives Salas---------------------------------------------------------------Jornada: parcial, 30 hores setmanals-----------------------------------------------------------------Retribucions: 18.001,87 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats -----------------Tercer.- 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.---------------------------------Quart.- 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 gestió d’educació, esports i joventut: 330 euros/mes ---------------------------------------------Àrea de gestió Comerç, turisme i indústria : 330 euros/mes ---------------------------------------------Àrea de gestió de sanitat i serveis socials : 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.” --------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Partit Popular de Sant Lluís tenia com
a objectiu reduir el cost que suposaven les retribucions dels membres de l’equip de
govern de Sant Lluís. Afegeix que el cost total de les retribucions s’han reduït en un
26% amb relació al passat mandat municipal, i amb aquest estalvi es contractarà una
brigada d’obres de capvespre, durant dos mesos, sense que açò suposi un desequilibri
en el pressupost aprovat per a l’any 2011. Afegeix que la proposta és que aquestes
retribucions seran amb caràcter retroactiu des de l’11 de juny de 2011, tal com va
succeir en el mandat anterior.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que des del PSOE sempre havien considerat
dignificar la vida política i, evidentment, una part important d’aquesta dignificació passa
pels sous dels polítics, i més quan parlam d’una dedicació exclusiva del batle que, per
experiència, és de 24 hores al dia, i dels regidors que tenen dedicacions parcials o
exclusives, que ha d’anar en consonància amb la feina que fan. Afegeix que quan
parla de dignificació també parla de dignificar el sou. Així mateix, manifesta que ara
l’equip de govern, amb la famosa paraula d’austeritat, rebaixa les quantitats i diu que
açò és l’objectiu que tenien i que amb aquesta estalvi contractaran una brigada d’obres
per al capvespres. Per tant, es demana: És que la resposta dels regidors no serà
efectiva? És que la resposta del batle tampoc serà efectiva? Demana, igualment, si
els quatres membres que tenen dedicacions, si tenen altres retribucions, ja que una
retribució d’un primer tinent de batle de 18.000 euros, pagadors en 14 mensualitats...
Conclou dient que és una expressió política, no personal, i que voldria un aclariment
en aquest sentit.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que durant les passades eleccions el batle va
anunciar que l’Ajuntament només tindria una dedicació exclusiva o cap, i ara ens
trobam una dedicació exclusiva i tres de parcials de 30 hores setmanals -només hi
falten 5 hores perquè siguin completes-. Manifesta que del fet d’anunciar una o cap
dedicació i en la realitat passar a pràcticament quatre dedicacions hi ha un bon tros, i
açò demostra que el discurs demagògic que va fer el Partit Popular abans de les
eleccions els obliga a fer ara autèntics jocs malabars per adaptar el seu discurs a una
realitat totalment diferent. Continua manifestant que EM-EU creu que hi ha d’haver
les dedicacions exclusives necessàries, i que la qüestió no és tant el que s’ha de pagar
al regidor, sinó la feina que ha de fer aquest regidor. I si els regidors estan disposat a
fer feina sense retribuir, l’Ajuntament en surt molt beneficiat; ara bé, si els regidors
estan disposats a dedicar el temps lliure a l’Ajuntament, açò ja no és el mateix.
Conclou dient que allò que ha volgut criticar és el doble discurs.
Intervé el batle. Manifesta que a la campanya electoral va dir que, com a mínim,
davallarien un 10% i s’ha davallat un 26%.
Que podríem haver fet set dedicacions
parcials i més baixes? Tant és, la qüestió és el global que s’ha intentat rebaixar. Així
mateix, manifesta que és cert que s’ha de dignificar la vida política com una feina més,
però en els moments d’austeritat i crisi actual que vivim no està de més demostrar als
ciutadans que tots podem estrènyer-nos el cinturó. Afegeix que hi ha una dedicació
exclusiva que està clar que absorbeix les 24 hores i que si el dia en tingués 48 hores
també les absorbiria; i les altres dedicacions són de 30 hores, i els regidors que tenen
aquestes dedicacions tenen compatibilitat per fer altres feines que no tenguin
incompatibilitat amb la seva feina de regidor. Açò és una qüestió que s’ha fet a altres
pobles i és una forma de no dependre única i exclusivament de la vida política.
Conclou dient que, si volen qualque aclariment de qualque regidor, facin arribar les
seves inquietuds i se’ls informarà.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Demana l’emissió d’un informe de
Secretaria sobre aquesta qüestió, ja que ell ha fet una pregunta concreta i no ha estat
contestada del tot.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle ha confirmat la por
que ell tenia respecte al fet que l’estalvi de despesa per part de l’Ajuntament als
regidors pot suposar menor dedicació i, per tant, més poca feina per a l’Ajuntament i
més feina per a àmbit privat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer.- Determinar un càrrec amb dedicació exclusiva amb les seves corresponents
retribucions:
-

Càrrec: Batle
Nom: Cristóbal Coll Alcina
Retribucions: 33.005,63 euros anuals, pagadors en catorze mensualitats.
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Segon.- Determinar tres càrrecs amb dedicació parcial amb les seves corresponents
retribucions:
2.1.- Càrrec: Primer tinent de batle
Nom i llinatges: Pedro Tudurí Mercadal
Jornada: parcial, 30 hores setmanals
Retribucions: 18.001,87 euros anuals, pagadors en
catorze mensualitats
2.2.- Càrrec: Tercer tinent de batle
Nom i llinatges: Javier Rafael Pons Pons
Jornada: parcial, 30 hores setmanals
Retribucions: 18.001,87 euros anuals, pagadors en
catorze mensualitats
2.3.- Càrrec: Quart tinent de batle
Nom i llinatges: Francisco Olives Salas
Jornada: parcial, 30 hores setmanals
Retribucions: 18.001,87 euros anuals, pagadors en
catorze mensualitats
Tercer.- 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, i
assumir la corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui.
Quart.- 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:
Sessió ordinària Comissió Informativa:

45 euros/ sessió
45 euros/ sessió

Àrea de gestió d’Educació, Esports i
Joventut:

330 euros/mes

Àrea de gestió Comerç, Turisme i
Indústria :

330 euros/mes

Àrea de gestió de Sanitat i Serveis
Socials :

330 euros/mes

Assignació a grups polítics:
Reunió fora del terme municipal:

38 euros/mes/regidor
30 euros/reunió

Les sessions extraordinàries de plens, juntes i comissions no seran indemnitzables
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ONZÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN
COMPETÈNCIA DEL PLE
La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 24.06.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“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,
elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------------Designar com a 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: Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Pedro Tudurí Mercadal.------------------------------------------ Consell Escolar de l’Escola Pública. Titular: Carmen Reynés Calvache. Suplent: Francisco
Olives Salas------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consell Escolar de Menorca. Titular: Carmen Reynés Calvache. Suplent: Francisco Olives
Salas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escola Infantil 1r nivell. Titular: Carmen Reynés Calvache. Suplent: Francisco Olives Salas.
- Assemblea Creu Roja. Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent: Alfredo Benosa Majos.
- Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Francisco Olives Salas. Suplent: Carmen Reynés
Calvache.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consell Econòmic i Social. Titular: Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Javier R. Pons Pons.------ Junta de Caixers. Titular: Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Carmen Reynés Calvache.------------ Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca. Titular: Pedro Tudurí Mercadal.
Suplent: Javier R. Pons Pons.------------------------------------------------------------------------------------- Consorci Reserva Menorca de la Biosfera. Titular: Pedro Tudurí Mercadal. Suplent:
Carmen Reynés Calvache.----------------------------------------------------------------------------------------- Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent: Carmen
Reynés Calvache.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic. Titular: Javier R.
Pons Pons. Suplent: Pedro Tudurí Mercadal.----------------------------------------------------------------- Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Francisco Olives Salas.
Suplent: Alfredo Benosa Majos.----------------------------------------------------------------------------------- Consorci Sociosanitari de Menorca. Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent: Alfredo
Benosa Majos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca. Titular:
Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Candelaria Moreno Portella.---------------------------------------------- Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent: Alfredo
Benosa Majos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de Menorca.
Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent: Carmen Reynés Calvache.---------------------------- Associació Leader Illa de Menorca. Titular: Alfredo Benosa Majos. Suplent: Pedro Tudurí
Mercadal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. Titular: Cristóbal Coll Alcina. Suplent:
Francisco Olives Salas.---------------------------------------------------------------------------------------------- Comitè Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a
l’Administració Local. Titular: Javier R. Pons Pons. Suplent: Francisco Olives Salas.--------- Entitats urbanístiques de compensació i conservació: Titular: Francisco Olives Salas.
Suplent: Javier R. Pons Pons”.------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia indicada.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda designar com a 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: Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Pedro Tudurí Mercadal.

-

Consell Escolar de l’Escola Pública. Titular: Carmen Reynés Calvache. Suplent:
Francisco Olives Salas

-

Consell Escolar de Menorca. Titular: Carmen Reynés Calvache. Suplent: Francisco
Olives Salas.

-

Escola Infantil 1r nivell. Titular: Carmen Reynés Calvache. Suplent: Francisco
Olives Salas.

-

Assemblea Creu Roja. Titular: Candelaria Moreno Portella.
Benosa Majos.

Suplent: Alfredo

-

Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Francisco Olives Salas.
Reynés Calvache.

Suplent: Carmen

-

Consell Econòmic i Social. Titular: Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Javier R. Pons
Pons.

-

Junta de Caixers. Titular: Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Carmen Reynés Calvache.

-

Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca.
Mercadal. Suplent: Javier R. Pons Pons.

-

Consorci Reserva Menorca de la Biosfera. Titular: Pedro Tudurí Mercadal.
Suplent: Carmen Reynés Calvache.

-

Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Candelaria Moreno Portella.
Carmen Reynés Calvache.

-

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic. Titular:
Javier R. Pons Pons. Suplent: Pedro Tudurí Mercadal.

-

Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca.
Salas. Suplent: Alfredo Benosa Majos.

-

Consorci Sociosanitari de Menorca. Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent:
Alfredo Benosa Majos.

-

Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca.
Titular: Cristóbal Coll Alcina. Suplent: Candelaria Moreno Portella.

-

Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent:
Alfredo Benosa Majos.

Titular: Pedro Tudurí

Suplent:

Titular: Francisco Olives
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-

Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de
Menorca. Titular: Candelaria Moreno Portella. Suplent: Carmen Reynés Calvache.

-

Associació Leader Illa de Menorca. Titular: Alfredo Benosa Majos. Suplent: Pedro
Tudurí Mercadal.

-

Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. Titular: Cristóbal Coll Alcina.
Suplent: Francisco Olives Salas.

-

Comitè Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a
l’Administració Local. Titular: Javier R. Pons Pons. Suplent: Francisco Olives
Salas.

-

Entitats urbanístiques de compensació i conservació: Titular: Francisco Olives
Salas. Suplent: Javier R. Pons Pons.

DOTZÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PERSONAL EVENTUAL
La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 27.06.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“La llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les Bases de règim local, tracta a l’article 89 del
personal eventual al servei de les entitats locals, i el considera com aquell que ocupa llocs de
confiança o assessorament especial. L’article 104 del mateix text legal estableix que el nombre,
les característiques i les retribucions d’aquest personal serà determinat pel Ple de cada
corporació al començament del seu mandat, i que aquestes determinacions tan sols es podran
modificar amb motiu de l’aprovació dels pressuposts anuals. El nomenament i cessament dels
esmentats funcionaris és lliure i correspon a l’Alcalde.-------------------------------------------------------Amb aquesta proposta es pretén mantenir el previst al pressupost de l’exercici 2011, establint
per tant el següent nombre i característiques d’efectius que a continuació es detallen :-----------1.- Responsable de l’àrea econòmica -------------------------------------------------------------------------Amb aquest lloc de feina es pretén donar millor eficàcia a l’àrea econòmica de l’Ajuntament,
mitjançant un responsable intermig encarregat de la direcció i coordinació de tots els serveis
econòmics municipals.------------------------------------------------------------------------------------------------Característiques -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Titulació: diplomat en ciències empresarials ---------------------------------------------------------------2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un total de
35 hores setmanals.---------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Els treballs a realitzar seran els propis de l’àrea econòmica i haurà d’assistir als òrgans
municipals sempre que sigui requerida la seva presència.--------------------------------------------------4.- Retribucions brutes anuals: 27.411,90 €; a partir de l’1 de gener de cada exercici successiu,
s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts
Generals o norma general aplicable.------------------------------------------------------------------------------5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat pel Batle
o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del Batle.---------------------------------------------2.- Responsable de recursos humans-------------------------------------------------------------------------Amb aquest lloc de feina es pretén dur a terme una política de recursos humans amb criteris
organitzatius i d’eficàcia coherents.-------------------------------------------------------------------------------Característiques:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Titulació: tècnic diplomat (o superior)------------------------------------------------------------------------2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un total de
35 hores setmanals.---------------------------------------------------------------------------------------------------21
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3.- Els treballs a realitzar seran el de direcció del departament de relacions laborals i de
recursos humans.------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Retribucions brutes anuals: 27.411,90 €; a partir de l’1 de gener de cada exercici successiu,
s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts
Generals o norma general aplicable.------------------------------------------------------------------------------5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat pel Batle
o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del Batle.---------------------------------------------3.- Director de serveis generals ---------------------------------------------------------------------------------Amb aquest lloc de feina es pretén racionalitzar els serveis generals municipals.--------------------Característiques: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Titulació: Diplomatura -------------------------------------------------------------------------------------------2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un total de
35 hores setmanals. --------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Els treballs a realitzar seran el de direcció i coordinació del serveis generals, de governació
i administratius centrals. ---------------------------------------------------------------------------------------------4.- Retribucions brutes anuals: 27.411,90 €; a partir de l’1 de gener de cada exercici successiu,
s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts
Generals o norma general aplicable.------------------------------------------------------------------------------5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat pel Batle
o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del Batle.---------------------------------------------4.- Assessor jurídic --------------------------------------------------------------------------------------------------Amb aquest lloc de feina es pretén comptar amb assessorament jurídic municipal -----------------Característiques: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Titulació: Llicenciat en dret -------------------------------------------------------------------------------------2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres; 30 hores de
presència física en el centre de treball i 5 h de lliure disposició d’estudi i programació.-------------3.- Els treballs a realitzar seran els propis de la seva professió a nivell de serveis generals,
gestió, estudi, elaboració d’informes i propostes de caràcter administratiu superior. ----------------4.- Retribucions brutes anuals: 35.262,30 €; a partir de l’1 de gener de cada exercici successiu,
s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts
Generals o norma general aplicable. -----------------------------------------------------------------------------5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat pel Batle
o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat del Batle.” --------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, en principi, veu amb bons ulls la
continuïtat d’aquestes quatres persones per una raó molt clara, ja que sempre van
creure que són quatre responsables d’àrea que no tenen un perfil polític, sinó un perfil
tècnic. Anuncia que el vot del PSOE serà favorable perquè així ho van creure oportú
durant la legislatura passada i ara es manté aquesta filosofia. Per tant, mentre
segueixin fent aquesta feina amb bon criteri i bona percepció cap a l’Ajuntament com
han fet fins ara, nosaltres donarem suport a l’aposta que es fa en aquest sentit cap a
aquestes quatre persones.
Intervé el batle. Manifesta que des del primer moment van considerar que donarien un
vot de confiança cap a aquestes persones, ja que no les havien vist fer feina, no les
coneixien, no sabien si les places que ocupaven eren necessàries. Manifesta que la
nostra intenció és analitzar molt bé aquestes places, valorar si són necessàries i
consolidar-les, per tal que aquestes places no siguin ocupades per càrrecs de
confiança, sinó que siguin personal de l’Ajuntament. Afegeix que al seu entendre s’ha
de donar una continuïtat a aquestes persones i que no depenguin de la persona que
véngui d’aquí a quatre anys el fet de mantenir-les o llevar-les. Conclou dient que creu
que s’ha fet una bona feina, que ho analitzaran i que, si ho creuen convenient,
consolidaran aquestes places.

22

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (3) i PSM-ELS VERDS (1); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda aprovar la proposta de Batlia presentada amb relació al personal eventual,
transcrita anteriorment, així com publicar la mateixa al BOIB.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
signa amb mi, la secretària, que certific.
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