
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  URGENT  DEL  PLE  DE
L’AJUNTAMENT DE L’1 DE JULIOL DE 2015 

A la ciutat de Llucmajor (Illes Balears), a la sala de sessions de la Casa Consistorial, a les
12.00 hores del dia 1 de juliol de 2015, sota la presidència del batle senyor Jaume Tomàs
Oliver, es constitueix el Ple de l’Ajuntament, en primera convocatòria, per tenir sessió
extraordinària urgent i tractar-hi els assumptes de l’ordre del dia degudament notificat.  

Hi assisteixen els regidors senyors: Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet,
Maria  Barceló  Calviño,  Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaime  Julián  Oliver  Vallés,  Lucía
Escribano Alés, Bartolomé Tugores Vicens, Francisca Almagro Peset, Bernardino Vives
Cardona, María Antonia Gil Clar, Joan C. Jaume Mulet, Antonia Suñer Olea, Cristina
Calafat  Ferretjans,  Antonio  Campos  Cànaves,  Joan  Barros  Oliver,  Sandra  Villamarín
Rodríguez, María Francisca Lascolas Rosselló, Beatriz Morales Granados i el secretari
general  senyor  Rafael  Martínez  Barrios,  com  també  l’interventor  accidental  senyor
Carlos Lluch Homar.

S’excusa  d’assistir-hi  el  representant  d’ASI  senyor  Guillermo  Roig  Mascaró  i  el
representant del PP senyor Eric Jareño Cifuentes.

1. DECLARACIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI  I  URGENT D’AQUEST
PLE 

La  Presidència  explica  aquest  punt  i  a  continuació  proposa  declarar  el  caràcter
extraordinari i urgent d’aquest Ple, d’acord amb les motivacions següents:

“Vist que, un cop adoptat l’acord en sessió plenària de data 29 de juny de 2015, en la qual
es va adoptar l’acord sobre retribucions dels membres corporatius, de conformitat amb
l’informe d’Intervenció emès hores després, es fa necessari per raons de celeritat, eficàcia
i bona gestió aprovar d’urgència inicialment la modificació de la base 24 de les Bases
d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2015, de manera que el punt a2, VI
en relació amb les retribucions als membres de la corporació amb dedicació exclusiva, als
membres de la corporació amb dedicació parcial i la indemnització dels membres sense
dedicació queda redactat  de la manera següent,  que es reflecteix en el  punt segon de
l’ordre del dia d’aquest Ple. 

Aquesta motivació és la que justifica el caràcter extraordinari i urgent d’aquest Ple, que
tindrà lloc el dia 1 de juliol a les 12.00 hores i en la qual es tractarà a més la declaració
del caràcter extraordinari i urgent d’aquest Ple. El seu punt segon duu per títol “Proposta
de modificació de la base 24 de les Bases d’execució del pressupost municipal del 2015.”

El representant del PP, senyor Jaume Mulet, indica que segons el seu parer la urgència
d’aquest ple no està justificada, ja que el punt segon s’hauria pogut acordar en la sessió
plenària anterior, en la qual es va debatre aquest tema. 

La Presidència indica que, a la vista de l’error detectat en el Ple de dia 29 de juny amb
relació a aquest punt, s’ha considerat convenient convocar aquest ple. 
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D’acord amb el que s’ha exposat, la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la
proposta de la Batlia, i en conseqüència aquest ple es declara extraordinari i urgent amb
11 vots a favor (5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 8 abstencions (7 del PP i 1 de
SSPLL).

2. PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DE  LA  BASE  24  DE  LES  BASES
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015

La Batlia dóna compte de la proposta següent, dictaminada en comissió informativa, la
qual s’eleva a acord per majoria, amb 12 vots a favor (5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1
de SSPLL) i 7 abstencions del PP. Secretaria informa que la proposta inicial que es va
conèixer ha estat modificada per la que a continuació s’indica, que s’ha aprovat en aquest
Ple i que és del tenor següent: 

“Aquesta  Batlia-Presidència  proposa  al  Ple  de  la  Corporació  l’adopció  de
l’acord següent: 

1.  Aprovar  inicialment  la  modificació  de la  base  24 de les  Bases  d’execució  del
pressupost municipal per a l’exercici 2015, de tal manera que el punt 2, a2, VI en
relació a les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva,
retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial i indemnitzacions
de membres sense dedicació quedarà redactada del tenor següent:

RETRIBUCIONS DELS M  EMB  RES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

- 1  plaça:  batle  amb  dedicació  plena:  48.139,14 €  anuals  en  14  pagues  d’idèntica
quantia

- 3 places: regidors amb dedicació plena: 39.083,24 € anuals en 14 pagues d’idèntica
quantia

La percepció de retribucions serà incompatible amb la percepció d’indemnitzacions per
assistència a plens i a comissions. Els triennis reconeguts d'altres administracions seran
compatibles amb aquestes retribucions.

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ
PARCIAL:

- 5 places: regidors amb dedicació parcial de 5 hores: 32.407,90 € anuals en 14 pagues
d’idèntica quantia.

- 2 places: regidors amb dedicació parcial de 4 hores: 24.000,00 € anuals en 14 pagues
d’idèntica quantia.

- 2 places: regidors amb dedicació parcial de 3 hores: 17.157,56 € anuals en 14 pagues
d’idèntica quantia.
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La percepció de retribucions serà incompatible amb la percepció d’indemnitzacions per
assistència a plens i a comissions. 

INDEMNITZACIONS DE MEMBRES SENSE DEDICACIÓ

- 8 places: regidors sense dedicació. Els regidors sense dedicació percebran, en concepte
d’indemnització per assistència,  fins a un import màxim mensual de 953,25 €, que es
percebran per l’assistència efectiva a:

-
Ple:  571,95 €
Comissió informativa: 190,65 €

2.  Aquest  acord  aprovatori  serà  considerat  com  a  definitiu  si  no  es  produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor l’exercici
al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.”

Sense  més  assumptes  per  tractar,  s’aixeca  la  sessió  a  les  12.20  hores  del  dia  abans
assenyalat. 

El batle El secretari
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