
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 13/2019
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 10 de juliol de 2019
Horari: de les 9 a les 9.35 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Eric Jareño Cifuentes, batle president  
 Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez i Simó Adrover Llompart,

pel Partit Popular
 Noemí  Getino  Pérez  i  Ginés  Sáez  González,  per  Ciudadanos,  Partido  de  la

Ciudadania
 Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Gregorio Estarellas Mas,  Jaume J.  Oliver  Vallés,  Lucía Escribano Alés,  Bartomeu

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver i Maria Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

Absents  (excusen la seva assistència)
Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, d’Unides Podem. 

La Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera (PP) s’incorpora a la sessió una vegada començada.

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA
A continuació  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  modificació  de  la  Plantilla  de  personal  de
l’Ajuntament, amb motiu de la incorporació de personal eventual. 

Vist que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària duta a terme el passat dia 26 de juny de 2019,
ha  aprovat  la  creació  de  dues  places  de  personal  eventual  amb  les  següents
característiques:

Denominació Funcions
Retribució ín-

tegra anual
Assessor Assessorament especial en matèria d’urbanisme i medi ambient 28.000 €
Assessor Assessorament especial en matèria d’atenció a la ciutadania 28.000 €

Atès que, el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel
ple de cada corporació, al començament del seu mandat, i  que aquestes determinacions
només  es  poden  modificar  amb  motiu  de  l'aprovació  dels  Pressupostos  anuals,  de
conformitat amb el que preveu l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en endavant LBRL.
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Considerant  que  l'article  90  de  la  LBRL  assenyala  que  les  entitats  locals  aprovaran
anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que la modificació de la plantilla correspon a l'Ajuntament Ple, en virtut de l’establert a
l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb l'article 21 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears, sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.

Considerant  que  per  a  la  modificació  de  la  plantilla,  aprovada  al  costat  del  Pressupost
municipal, s'han de seguir els mateixos tràmits que per a l'aprovació d'aquest últim, perquè
així ho exigeixi l'article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 5 de juliol,
i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup ja es va
definir a l’anterior plenari respecte a aquest punt i consideren que l’equip de govern pot tenir
assessors i pot donar sortida, però com que ja es saben els noms i un d’ells ja fa feina a la
Casa, el vot del seu grup serà en contra, ja que li varen comentar que seria bo veure els
perfils,  currículums i  l’experiència  que poden aportar,  sempre que sigui  correcta,  però  li
demana al batle que comprovi si algun d’aquests assessors té antecedents penals, perquè si
fos així seria una mala imatge per l’Ajuntament.

El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el vot del seu grup serà en el mateix sentit que el PSOE
i  votaran  en  contra,  consideren  que  aquests  assessors  no  són  necessaris  en  aquests
departaments i els havien dit que els  farien arribar els seus currículums, cosa que no ha
estat així i no saben d’on surt aquesta gent, els preocupa que sigui un premi o pago per uns
vots en aquesta Batlia, pensen que el que s’ha de fer és contractar a la gent pel seus mèrits
i per la seva capacitat.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup no està en contra de posar assessors, ni dels
sous que puguin tenir, inclús pensen que si els assessors tenen una qualificació adequada,
poden ser molt útils, però el perfil dels que es proposen i ningú els hi ha dit els seus noms,
però ja suposen qui seran, no creuen que siguin els més adequats i si l’equip de govern
s’hagués assessorat un poc i cercar gent que hagi tingut alguna responsabilitat de govern,
hauria  estat  una  millor  opció,  inclús  els  membres  de  l’anterior  equip  de  govern  els  hi
haguessin pogut donar una mà, ja que tenen experiència amb el tema, diu que hi ha una
àrea que el sorprèn molt i de la qual l’equip de govern a xarrat molt durant aquests 4 anys,
que són els problemes de neteja a Llucmajor, i ara poden pensar que el problema no era tan
gran, ja que els assessors aniran a una altra àrea, de totes maneres els assessors a qui han
d’ajudar és al batle.

La Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup votarà a favor, fruit de l’acord de govern que
han fet, però voldria recalcar que a pesar que els assessors depenen de Batlia, aquests
treballaran per Llibertat  Llucmajor i  ASI i  de moment el  seu grup Ciudadanos,  no tindrà
assessors.

El regidor d’Urbanisme, Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que l’assessora que encara no ha pres
possessió, ja fa feina per començar a arreglar les coses, perquè sabien que hi havia molt de
retràs a Urbanisme, però no es pensaven que n’hi hagués tant i per això s’han hagut de
posar a fer feina abans d’hora, per altra banda diu que el currículum el té el secretari o el



batle, ja que el Sr. Vives ha dit que són assessors del batle, fan feina per a tot i la cosa bona
que tenen,  és que si  ve algú a Urbanisme xerren l’alemany i  l’anglès  i  amb això ja  es
conforma, ja que tenen molts de problemes amb aquests idiomes a Urbanisme, també diu
que li pareix molt trist que aquí s’hi posin pegues, a Manacor i a Palma hi ha assessors i no
hi han posat cap pega, i ell pot respondre per l’assessora d’aquest ajuntament perquè coneix
el seu currículum des de fa molts d’anys.

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 9
vots a favor (PP, CS, LLIB., i ASI), 8 vots en contra (PSOE, MES i UP), i 2 abstencions (VOX
i GM), per majoria s’adopta el següent acord: 

Primer.  Aprovar  inicialment  la  modificació  de la  plantilla  orgànica corresponent  a
l'exercici 2019, que s'adjunta com annex I. En aquesta es contempla la creació de dues
places de personal eventual amb les següents característiques:

Denominació Funcions
Retribució ín-

tegra anual
Assessor Assessorament especial en matèria d’urbanisme i medi ambient 28.000 €
Assessor Assessorament especial en matèria d’atenció a la ciutadania 28.000 €

Segon. Publicar l'acord al BOIB perquè els interessats puguin examinar-ho i, dins un
termini  de  15  dies  hàbils,  presentar  les  reclamacions  que  considerin  oportunes  davant
l'Ajuntament Ple.

Tercer. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
es  presenten  reclamacions,  després  de  la  qual  cosa  Batlia  elevarà  l'acord  a  definitiu  i
ordenarà la seva publicació al BOIB.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 14/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
A continuació es veu el punt relatiu a la modificació pressupostària núm. 14/2019, en la
modalitat de transferència de crèdit. 

Es tracta que el 26 de maig de 2019 es varen dur a terme diferents processos electorals
entre els quals es trobava les eleccions municipals. Fruit d’aquestes eleccions, el 15 de juny
de 2019 es va dur a terme la formació de la nova Corporació, així com l’elecció del Batle.

Com a conseqüència de la  reorganització administrativa de la corporació derivada de la
nova  formació  d’aquesta  es  fa  necessari  dotar  adequadament  de  crèdit  les  aplicacions
pressupostàries que es veuen afectades.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 5 de juliol,
i una vegada vist el dictamen, el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que suposa que s’han fet bé
els números, i pel que fa a la partida de TIRME, tindran un problema d’aquí a final d’any, pel
que suposa aquesta partida per les arques municipals.

El Sr.  Jaume Tomàs (MES) diu que,  com a conseqüència del  punt  anterior,  el  seu grup
també votarà en contra en aquest.

El Sr. Bernadí Vives (PI), comenta que ja va dir que s’hauria d’haver dedicat una altra partida
pressupostària,  ja que en aquesta partida poden tenir  problemes,  suposa que l’equip de
govern té en compte que aquest any a la platja de s’Arenal la fa neta l’ajuntament, abans hi
havia una empresa que feia aquestes tasques, però ara no, i ara l’equip de govern baixen
una partida pressupostaria on a la llarga hi hauran d’afegir doblers, és veritat que poden
pensar que en la posada en marxa a partir d’octubre la recollida porta a porta, la gent recicli

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

mailto:llucmajor@llucmajor.org


més i tal vegada s’abaixarà el volum del què du TIRME, però també és veritat que amb
l’augment de l’any passat amb el servei de recollida de voluminosos a les Urbanitzacions, es
recullen molt més voluminosos i més poda, segueix pensant que al final aquests doblers que
retallen els hi faran falta.

El batle diu que d’aquí uns mesos ja veuran el que passa, però en aquests moments l’equip
de govern ha trobat que s’havia de dur a terme aquesta modificació pressupostària.

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb  11
vots a favor (PP, CS, LLIB., ASI, VOX, i GM), 8 vots en contra (PSOE, MES i PI), per majoria
s’adopta el següent acord: 

Únic.  Aprovar  la  modificació  pressupostària  número  14/2019  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor per a l’exercici 2019, en la modalitat de transferència de crèdit i que afecta a les
següents aplicacions pressupostàries i pels imports que s’indiquen:

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
030000-1623-2270002 Contracte servei eliminació de RSU (TIRME) 59.300,00 €

Total 59.300,00 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
010100-912-1100000 Retribucions bàsiques personal eventual 23.500,00 €
010100-912-1600000 Seguretat social òrgans de govern   8.300,00 €
050000-912-2300000 Dietes a membres de la corporació 27.500,00 €

Total 59.300,00 €

MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
A continuació es veu l’assumpte relatiu a la modificació de la base núm. 38 de les bases
d’execució del pressupost per al corrent exercici 2019. 

Es tracta que dia 26 de maig de 2019 es varen dur a terme diferents processos electorals
entre els quals es trobava les eleccions municipals. Fruit d’aquestes eleccions, el 15 de juny
de 2019 es va dur a terme la formació de la nova corporació, així com l’elecció del batle. 

Per tal de conformar les regidories i adaptar-les al nou organigrama, s’ha emès aquesta
proposta, i el president n’explica els detalls. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 5 de juliol,
i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que hi ha un increment
d’hores de dedicació i a més s’hi afegeixen dos assessors i demana si ja poden fer feina
sense estar  contractats.  Per altra banda consideren que és un increment  dins aquesta
partida en termes anuals important, ja que no s’ha apujat el sou, però sí les hores, varen dir
que eren 10 regidors, però ara hi ha 2 assessors i és una cosa que es contradiu, i això són
coses  que  no  entenen  ni  comparteixen,  també  explica  que  hi  ha  un  increment  de  la
corporació i pensen que si a l’anterior legislatura es va poder fer feina amb 5 hores, també
es podria fer en aquesta, però és l’equip de govern el que ha de decidir com s’ha de fer i els
desitja sort.

En aquests moments s’incorpora a la sessió La Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera (PP).

El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que troben que aquest increment anual, que resultarà uns
500.000 € a final de la legislatura, es podria dedicar a altres coses, ja que a dia d’avui, així
com està l’Ajuntament, pensa que són innecessaris. Per altra banda, comenta que referent a



una  proposta  que  li  va  fer  el  Sr.  Gaffar,  al  portaveu  de  l’oposició,  ell  li  farà  una
contraproposta, que segurament tots els portaveus acceptaran aquesta rebaixa, però amb el
mateix sistema que ha fet l’equip de govern, o sigui que si ara estan a 3 hores i els passen a
4 hores per exemple i segueixen cobrant el mateix, no serà una baixada del 2%, sinó que es
baixaran un 20% o un 22% i no tindran cap problema i això també ho pot penjar a les seves
xarxes.

La regidora de comerç Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup votarà a favor, perquè
legalment tant les retribucions com les dedicacions exclusives són les que permet la llei i
una vegada consultat amb departament de RRHH, els salaris segueixen la mateixa línia que
en l’anterior legislatura, però no està actualitzat a la pàgina web, de fet en les dedicacions
parcials o bé es treballa més hores o bé es cobra menys, i no ho veuen pel tema de les
hores, perquè tots saben que a la pràctica en fan més de 6, sinó que ho veurien en el sentit
que hi ha quatre persones que han decidit treballar pel cost de les dedicacions parcials, i és
veritat  que a apujat  el  muntant  fruit  de les eleccions del  26 de maig,  ja que hi  ha més
portaveus i més grups polítics, i diguin el que diguin això és la realitat.

El  Sr.  José M.  Pastor  (VOX),  diu  que ell  vol  proposar  una altra proposta,  si  tots  volen
estalviar  ho han de fer  de veritat,  abaixar-se tots  un 20% o un 30% el  sou i  anar  cap
endavant. Per part del seu grup no hi ha cap problema per fer-ho, ja que entenen que hi ha
hagut un increment considerable, però a causa de tota la gent nova i els partits polítics que
hi ha en aquesta nova legislatura i per altra banda pel que fa al tema dels assessors, el seu
grup  no  hi  està  d’acord,  entenen  que  hi  ha  departaments  on  fa  falta  gent,  com  és  el
d’Urbanisme i creu que han de ser realistes i si hi ha un problema a Urbanisme, el que s’ha
de fer és posar damunt la taula un estalvi reial i no quimeres.

El  regidor  d’Urbanisme  Sr.  Guillermo  Roig  (ASI),  contesta  al  Sr.  Jaume  dient  que  ell
personalment està molt content que la persona que està fent feina amb ell a Urbanisme o
faci de franc, perquè no hi ha cap dia que puguin sortir a l’hora que toca, de la feinada que hi
ha allà, i això li ha dit ella mateixa, també diu que ells els assessors els posen damunt la
taula, no tenen assessors encoberts, com va passar la passada legislatura i que ara surten.

El Sr. Oliver diu que el Sr. Roig no l’ha entès, ja que ell no ha dit que a Urbanisme no s’hagi
de fer feina, sinó que tècnicament un treballador no pot estar fent feina sense un contracte,
ja que ara mateix legalment no podria fer-ho i creu que tots estan d’acord que hi ha hagut un
creixement de llicències a Urbanisme i es varen trobar amb una sèrie de circumstàncies i no
ha estat fàcil, però la seva intenció no anava per aquí, ja que un treballador que ha de fer
feina ha de tenir un contracte en vigor i això és la normativa bàsica. 

El batle diu que el que ha volgut dir el Sr. Roig, és que el que fa aquesta persona és anar a
les reunions acompanyant al regidor d’Urbanisme per conèixer un poc com funcionen les
coses i no creu que es posi a fer feina fins al dia que estigui tot aprovat i pel que fa al tema
de la gent que ara fa una hora més i que abans feia 5 hores, aquest equip de govern ho ha
considerat així, perquè tenen un regidor menys, i per la feina que hi ha i de la manera que la
volen gestionar, que segurament serà diferent de la que va fer l’anterior equip de govern,
necessitaven aquesta hora més, per compensació i fer bé la feina.

Quan a l’apujada del 500.000 €  que ha dit el Sr. Tomàs, diu que ja es va explicar en el seu
moment i els números són els que són i només té una lectura, per altra banda la periodicitat
de les comissions és per la gent que tampoc té dedicació, a part de dos portaveus i ja ho
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varen xerrar, en el cas del personal eventual si que és veritat que varen ser aquests 56.000
€ anuals, més la seguretat social, això sí que és discutible.

En aquests moment abandona la sessió la Sr. Francisca Almagro Peset (PSOE).

El Sr. Tomàs referent al que xerren ara, diu que el seu grup no està en contra del que es
cobra com a regidor o com a batle, ja que és la mateixa línia que han duit fins ara, ni estan
en contra d’un assessor quan és necessari, sempre i que hi hagi un currículum i uns mèrits
que ho avalin, però del que sí que estan en contra, és que els vulguin fer creure que aquest
increment de d’uns cent euros sigui culpa de l’oposició, sinó que han d’assumir les seves
decisions.

El batle diu al Sr. Tomàs que respecte a aquest tema li deixa una pregunta damunt la taula, i
que  és  una  resta,  ¿quants  de  portaveus  hi  ha  ara  i  quants  n’hi  havia  en  la  passada
legislatura?

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb  12
vots a favor (PP, CS, LLIB.,ASI, VOX i GM), 2 vots en contra (PSOE,MES i PI), per majoria
s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la base 38 de les bases d’execució
del  pressupost  municipal  per  a  l’exercici  2019  de tal  manera que el  títol  IV.  Gestió
pressupostària: Procediment administratiu, i concretament la base 38, en relació a les
retribucions dels membres de la Corporació,  quedarà redactada del tenor següent:

“Base 38a. Retribucions dels membres de la Corporació.
Les  retribucions  dels  membres  de  la  Corporació  i  els  grups  polítics  d’aquest  Ajuntament  seran
establertes pel Ple de l’Ajuntament i s’estarà al que disposi la Llei de bases del règim Local, amb les
limitacions i condiciones de la llei esmentada.

Les assignacions al  batle i  els regidors quedaran establertes,  a partir  de la data de l’adopció de
l’acord, en els aspectes següents:

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
 1 plaça: batle amb dedicació plena: 50.000,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia
 5 places: regidors amb dedicació plena: 42.129,00 € 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

 4 places:  regidors  amb dedicació  parcial  de  6  hores: 34.546,75  €  anuals  en  14  pagues
d’idèntica quantia.

 5 places:  regidors  amb dedicació  parcial  de  3  hores: 18.209,42  €  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.

INDEMNITZACIONS DE MEMBRES SENSE DEDICACIÓ



6  places:  regidors  sense  dedicació.  Els  regidors  sense  dedicació  percebran,  en  concepte
d’indemnització per assistència, fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per
l’assistència efectiva a:

Ple:  606,96 €
Comissió informativa: 202,33 €

ASSIGNACIONS A GRUPS POLÍTICS

Per a cada grup polític s’estableixen les següents assignacions amb càrrec al Pressupost municipal:
- 400 €/mes a cada grup polític.
- 75 €/mes per regidor electe.”

Segon. Indicar que 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.

Per acabar el Sr. Tomàs demana la paraula al batle i anuncia que el divendres passat li van
proposar assumir una direcció insular en matèria de cooperació local al Consell de Mallorca,
i ha acceptat la proposta, i una de les coses que troba més interessant del càrrec, és que
estarà  en  constant  contacte  amb  els  municipis  de  Mallorca  i  particularment  amb  el  de
Llucmajor i totes les línies de subvencions del Pla de serveis passaran per les seves mans.
El  dilluns  vinent  prendrà  possessió  del  nou  càrrec  i,  queda  a  la  disposició  d’aquest
ajuntament.

El batle dóna l’enhorabona en nom de tota la corporació i personalment al Sr. Tomàs pel seu
nou càrrec, perquè creu que és una bona persona i farà una bona feina.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

Vist i plau El secretari
  El batle

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76
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	El Sr. José M. Pastor (VOX), diu que ell vol proposar una altra proposta, si tots volen estalviar ho han de fer de veritat, abaixar-se tots un 20% o un 30% el sou i anar cap endavant. Per part del seu grup no hi ha cap problema per fer-ho, ja que entenen que hi ha hagut un increment considerable, però a causa de tota la gent nova i els partits polítics que hi ha en aquesta nova legislatura i per altra banda pel que fa al tema dels assessors, el seu grup no hi està d’acord, entenen que hi ha departaments on fa falta gent, com és el d’Urbanisme i creu que han de ser realistes i si hi ha un problema a Urbanisme, el que s’ha de fer és posar damunt la taula un estalvi reial i no quimeres.

