
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 12/2019
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 26 de juny de 2019
Horari: de les 19 a les 20.15 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Eric Jareño Cifuentes, batle president  
 Maria Francisca Lascolas Rosselló,  Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet

Escalera 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
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tot  seguit  el  secretari  explica  que  per  ser  el  d’avui  un  ple  extraordinari  de  caràcter
organitzatiu, no hi ha dictamen de comissió informativa, ja que encara no estan constituïdes,
per tant, el que es llegeix de cada punt són les propostes d’acord.

A continuació es veu l’expedient relatiu a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i
de la Junta de Govern Local.

La normativa  aplicable  imposa als  municipis  de  més de 20.000  habitants  la  periodicitat
mínima mensual de les sessions plenàries ordinàries [art. 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local -LBRL-, i art. 80.1 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears -LMRLIB-]. 

Així mateix, l’article 32.1 del Reglament de participació ciutadana estableix que els plens
(s’entén que es refereix als ordinaris) es realitzaran el darrer dimecres de cada mes a partir
de les 19 h. Per tant, és necessari fixar un dia per al supòsit que el darrer dimecres de mes
sigui inhàbil, i també contemplar la particularitat del mes d’agost. 

Pel que fa a la Junta de Govern Local, la normativa estableix una periodicitat mínima de 15
dies hàbils (Art. 112 del ROF), però es considera que, per a un funcionament àgil i adequat,
és millor realitzar sessió setmanalment. 
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El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que la informació que han rebut respecte aquest punt
no té res a veure amb la proposta que ha llegit el secretari. 

El secretari explica que la documentació d’aquest punt estava formada per un informe de
Secretaria i la proposta,  miraran si se varen enviar les dues coses. El batle diu que en el
cas de que no ho tenguin, els hi faran arribar el més aviat possible.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que li hagués agradat que hi hagués hagut una reunió,
encara que fos informal, de tots els portaveus abans de començar aquest plenari per poder
debatre un poc aquest punt.

El batle diu que és veritat i en aquest ple extraordinari  ho han fet d’aquesta manera pel poc
temps que han tingut per preparar-lo, però per als pròxims plens segur que serà com ha dit
el Sr. Zúñiga i seguiran en la mateixa línia de consens de l’anterior consistori i s’aprovarà el
punt de la Junta de portaveus més endavant en aquest plenari, perquè creuen que és el
millor per a tots. 

Tot seguit, una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Disposar que, tal i com estableix l’article 32.1 del Reglament de participació
ciutadana, el Ple de l’Ajuntament realitzarà sessió ordinària el darrer dimecres de cada mes
a les 19 hores, i en el cas que sigui inhàbil, la sessió es realitzarà a la mateixa hora el primer
dia hàbil anterior.

Segon. Especificar que, per evitar la coincidència de comissions i plenaris amb les
festes de Santa Càndida, la plenària ordinària del mes d’agost tendrà lloc el primer dimecres
d’agost, també a les 19 hores. 

Tercer. Fixar  una periodicitat  setmanal  en les sessions ordinàries de la  Junta de
Govern Local. El dia i hora concrets de les sessions s'establiran per decret de Batlia. 

CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
A continuació es veu l’expedient relatiu a la constitució de les comissions informatives.

Antecedents
A. El passat 15 de juny es va constituir  la nova corporació sorgida de les Eleccions

Locals realitzades el passat 26 de maig.
B. Dia 21 dels corrents el secretari de la corporació ha emès el corresponent informe en

el  que  es  recull  la  fonamentació  jurídica  i  el  procediment  per  a  la  constitució  i
composició de les comissions informatives. 

Fonaments de dret 
D'acord amb l'article 124 i següents del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova
el  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats  locals  (ROF),  i
l'article 24 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB). 

El  batle  explica  que es van mirar  les comissions  informatives que hi  havia  en l’anterior
consistori,  que eren tres, però van creure que es podria posar-ne alguna més, ja que hi
havien coses que podrien crear confusió i proposen una comissió informativa més, per tant
serien quatre.



El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup s’abstindrà en aquest punt, ja que és
el nou equip de govern el  que té el  dret i  l’obligació de posar el nombre de comissions
informatives que trobin més adequades.

El Sr. Jaume Tomàs (MES) diu que el vot del seu grup a aquesta proposta serà d’abstenció
en positiu, ja que és l’equip de govern el que ha de decidir aquest assumpte.

El Sr. Bernadí Vives (PI) comparteix el que han dit els portaveus del PSOE i MES, i espera
que aquest repartiment que han fet els ajudi a fer feina i agilitzar la gestió municipal.

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)  i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI) s’adopta
per majoria el següent acord:

Primer. Constituir les següents comissions: 
o Comissió  Informativa  d’Economia  i  Ocupació. La  seva  comesa  serà

informar i emetre propostes sobre els assumptes relacionats amb: 
 contractació;
 funció pública i personal;
 economia i desenvolupament local;
 hisenda i pressupostos;
 comerç;
 mercats;
 fires;
 turisme;
 i ocupació.

o Comissió Informativa d’Interior. La  seva comesa serà informar  i  emetre
propostes sobre els assumptes relacionats amb:

 població;
 protocol, relacions institucionals i comunicació;
 seguretat, convivència ciutadana i policia local;
 participació ciutadana;
 i innovació. 

o Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient. La seva comesa serà
informar i emetre propostes sobre els assumptes relacionats amb:

 urbanisme i ordenació del territori;
 medi ambient i desenvolupament sostenible;
 cadastre;
 i món rural. 

o Comissió Informativa de Serveis Públics. La seva comesa serà informar i
emetre propostes sobre els assumptes relacionats amb: 

 cementeri i serveis funeraris;
 mobilitat i transports;
 atenció a la ciutadania;
 salut;
 consum;
 joventut;
 gent gran;
 educació;
 esports;
 cooperació;
 cultura;
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 i festes. 
o Comissió Especial de Comptes:  La seva comesa serà l'examen, estudi i

informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris,  que hagi
d'aprovar el Ple, particularment els comptes generals de la corporació. 

Segon. Constituir les esmentades comissions per DOTZE membres. Per mantenir la
proporcionalitat respecte de la representació que han obtingut els partits polítics arran de les
darreres eleccions locals, la composició de les comissions serà la següent: 

a. PSOE: 2 membres 
b. PP: 2 membres
c. MES: 1 membre
d. CIUDADANOS: 1 membre
e. VOX: 1 membre
f. LLIBERTAT LL.: 1 membre

g. ASI: 1 membre
h. UNIDES PODEM: 1 membre
i. PI: 1 membre
j. GRUP MIXT: 1 membre

Tercer. Establir que la periodicitat de les sessions ordinàries d'aquestes comissions
serà la  mateixa de les sessions plenàries ordinàries,  sempre i  que hi  hagi  assumptes a
tractar que siguin propis de la seva competència. 

DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE LA RESIDÈNCIA
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  designació  dels  representants  en  el  Consell
d’Administració del Patronat de la Residència de persones majors de Llucmajor.

Els estatuts del Patronat de la Residència de persones majors de Llucmajor, publicats en el
BOIB  núm.  20  de  15/02/1997,  estableixen  que  el  govern  i  administració  d’aquest  ens
correspon al seu president i al Consell d’Administració. 

El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern del Patronat, i està format per:
 Un president, que és el batle de l’Ajuntament.
 Dos  vicepresidents,  que  són  càrrecs  que  recauran  sobre  dos  membres  de  la

corporació que designarà el batle.
 Fins  a  un  màxim  de  cinc  vocals,  que  podran  ser  nomenats  entre  persones  de

reconeguda competència en les matèries objecte del Patronat, o entre particulars o
representants d’organismes o entitats que col·laborin en el sosteniment o compliment
de fins fundacionals. Aquests vocals han de ser nomenats o remoguts per acord de
Ple, després de la proposta prèvia del batle. La duració del seu mandat és de quatre
anys,  i  cessen  automàticament  en cada renovació  de la  corporació,  i  poden  ser
nomenats de nou. 

 Un representant nomenat per les Germanes dels Sagrats Cors.
 Un representant de l’entitat bancària “Sa Nostra” (avui Bankia).
 Un representant de l’entitat bancària “La Caixa” (avui Caixabank).
 El secretari de la corporació. 
 L’interventor de fons de l’Ajuntament. 
 Un representant de cada grup polític del consistori. 

És  evident  que  aquesta  composició  prevista  en  els  estatuts  ja  ha  quedat  una  mica
desfasada, ja que les dues entitats bancàries s’han transformat i ja han deixat de fomentar
obra social i, de fet, ja fa anys que no tenen cap representant designat en el Patronat. I el
mateix passa amb el representant de les monges. 



Pel que fa a la designació de vocals a designar entre persones de reconeguda competència
en  les  matèries  objecte  del  Patronat,  o  entre  representants  d’entitats  i  persones
col·laboradores, a l’anterior mandat corporatiu tampoc no se’n va designar cap, amb la qual
cosa, la designació se circumscriu a la que correspon a cada grup polític amb presència a
l’Ajuntament.

Quant a la designació de les vicepresidències, aquesta Batlia té intenció d’atorgar-les al Sr.
Gabriel Rojo, regidor delegat de la Serveis Socials,  Dependència,  Tercera Edat, i  al Sra.
Noemí Getino Pérez. 

El  Sr.  Gregorio  Estarellas  (PSOE),  diu  que  el  vot  del  seu  grup  serà  d’abstenció,  pel
desconeixement de la totalitat del membres proposats, ja que personalment només coneixen
el Sr. Roig i la Sra. Lascolas.

El Sr. Jaume Tomàs (MES) comenta que con ja ha llegit el secretari, els estatuts d’aquest
Patronat estan obsolets, demana que una vegada constituït el Patronat, tal vegada seria el
moment d’actualitzar aquests estatuts i també demana si els representants dels partits els
han de dir ara. 

El secretari diu que si tenen la decisió presa ho podin comunicar ara i s’afegiria a l’acord i,
en cas contrari, ho poden dir amb posterioritat. 

El Sr. Tomàs diu que el representant del seu partit serà la Sra. Maria Barceló Calviño.

El batle diu que l’equip de govern pensa el mateix sobre els estatuts, però aquesta vegada
es fa amb els antics estatuts per tema de temps, però es mirarà d’actualitzar els estatuts
d’aquest Patronat de la Residència. Així mateix, els partits d’un sol membre ja se sap qui
serà  el  representant,  però  demana  que,  si  els  altres  partits  ja  tenen  decidit  el  seu
representant, ho poden dir ara.

Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, a la vista dels antecedents i
fonamentació que precedeix, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor
(PP, CS, LLIB, ASI, VOX i GM)  i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI) s’adopta per majoria
el següent acord:

Primer. Designar  les següents persones membres del  Consell  d’Administració  en
representació dels grups polítics integrants de l’equip de govern:

- Sra. Mª Francisca Lascolas Rosselló, en representació del Partit Popular.
- Sr. Ginés Sáez González, en representació de Ciudadanos.
- Sr. Alexandro Gaffar, en representació de Llibertat Llucmajor.
- Sr. Guillermo Roig Mascaró, en representació d’ASI. 
Segon. Designar  les  següents persones membres del  Consell  d’Administració  en

representació dels altres grups polítics municipals:
-     Sra.  Francisca  Almagro  Peset,  en  representació  del  Partit  Socialista  Obrer

Espanyol.
-    Sra. Maria Barceló Calviño, en representació de MÉS per Mallorca. 
-    Sr. José Miguel Pastor Cantallops, en representació de Vox-Actua Baleares.
-    Sr. Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, en representació d’Unides Podem.
-    Sr. Bernadí Vives Cardona, en representació del PI.

DETERMINACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ ESPECIAL
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A continuació es veu l’expedient relatiu a la determinació dels membres de la corporació que
han d’exercir els seus càrrecs amb dedicació especial.

Arran de la formació del nou equip de govern sorgit de la corporació municipal constituïda el
passat dia 15 dels corrents, es fa necessari determinar els càrrecs de la corporació que han
d'exercir les seves funcions en un règim de dedicació exclusiva o parcial. 

Tenint en compte les limitacions de l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, a un màxim d’11 càrrecs amb dedicació exclusiva, i d'acord
amb l'estructuració de les àrees establerta per resolució de la Batlia.

El  Sr.  Gregorio  Estarellas  PSOE,  diu  que  el  vot  del  seu  grup  a  aquest  punt  serà
desfavorable, ja que s’ha passat de 4 dedicacions exclusives a l’anterior mandat, a 6 en
l’actual, i amb un augment d’hores. Això els preocupa i també el tema dels assessors, i per
aquests motius anuncia que el seu vot serà en contra. 

El batle diu que l’equip de govern ha determinat que s’havia de fer així, ja que tenen un
regidor menys i per les dedicacions i retencions que vindran després, fent més hores, i ara
veuran en el pròxim punt el tema de les retribucions i com queda tot. De totes maneres,
entén la postura del PSOE, ja que entre l’equip de govern i l’oposició hi haurà temes en els
quals s’entendran i d’altres no, com sempre ha estat.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que ja saben com funciona el tema de les dedicacions parcials.
No hi  ha cap regidor que realment tengui dedicació parcial,  sempre és total, i  és el que
l’anterior  equip  de  govern  va  voler  fer  entendre  a  l’oposició  i  n’hi  va  haver  que  no  ho
volgueren entendre, i els mateixos regidors veuran que les hores de dedicació parcial no
seran suficients. L’equip de govern ha fet la trampa de posar-se una hora més i així el tant
per hora els hi sortirà com si cobressin menys per hora, però al final faran les mateixes
hores que feien els regidors d’abans i per altre banda vol dir que per l’experiència de govern
que han tingut, hi ha regidories amb una carga molt elevada de feina, amb una dedicació
parcial i d’altres en menys carga de feina, amb una dedicació exclusiva, però com ha dit el
batle, suposa que els regidors han estat conformes amb la seva regidoria, però avisa que
segons quines regidories amb una dedicació parcial serà impossible dur-les endavant.

El batle contesta que amb el repartiment de les dedicacions no hi ha cap tipus de trampa i,
per altra banda, que pot ser veritat el que ha dit el Sr. Vives del volum de les regidories i per
això hi ha moltes àrees on l’equip de govern han decidit que estaran connectades i que es
complementaran unes amb les altres.

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), 6 en contra (PSOE i PI) i 3 abstencions (MES i
UP), per majoria s’adopta el següent acord:

Únic. Establir els següents càrrecs amb dedicació especial: 
Titular Càrrec Àrees de gestió Dedicació Jornada

Éric Jareño Cifuentes Batle Batlia, Seguretat, i Medi Rural Exclusiva 100%, 8 h.

Noemí Getino Pérez
1ª  Tinenta  de
batle

Comerç,  Mercats,  Fires,  i  Atenció  a  la
Ciutadania a s’Arenal

Parcial 75%, 6 h.

Alexandro Gaffar
2n.  Tinent  de
batle

Economia,  Funció  Pública,  i  Atenció  a  la
Ciutadania a les Urbanitzacions

Exclusiva 100%, 8 h.

GuillermoRoig Mascaró
3r.  Tinent  de
batle

Urbanisme i Medi Ambient Exclusiva 100%, 8 h.

Mª  Francisca  Lascolas
Rosselló

4ª.  Tinenta  de
batle

Educació, Ocupació, i Cultura Exclusiva 100%, 8 h.

Ginés Sáez González Regidor Turisme, Festes, i Innovació Parcial 75%, 6 h.



Eloy Crusat Horrach Regidor
Comunicació,  Transparència,  Participació
Ciutadana, Transports, i Mobilitat 

Exclusiva 100%, 8 h.

Gabriel Rojo Rodríguez Regidor
Serveis  Socials,  Dependència,  Tercera
Edat, i Cementeri

Parcial 75%, 6 h.

Mª  del  Pilar  Bonet
Escalera

Regidora
Recursos  Humans,  Hisenda,  Contractació
Pública, i Manteniment Urbà

Parcial 75%, 6 h.

Simó Adrover Llompart Regidor Joventut i Esports Exclusiva 100%, 8 h.
Gregorio Estarellas Mas Regidor Portaveu del PSOE Parcial 37,5% 3 h.
Jaume Tomàs Oliver Regidor Portaveu de MES-APIB Parcial 37,5% 3 h.
José  Miguel  Pastor
Cantallops

Regidor Portaveu de VOX Parcial 37,5% 3 h.

Eduardo  Eugenio  Zúñiga
Solari

Regidor Portaveu de UNIDES PODEM Parcial 37,5% 3 h.

Bernadí Vives Cardona Regidor Portaveu de EL PI Parcial 37,5% 3 h.

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
Tots seguit es veu l’expedient relatiu a les retribucions dels membres de la corporació per
l’exercici  dels  seus  càrrecs  i  indemnitzacions  per  assistir  a  les  sessions  dels  òrgans
col·legiats.

Amb  motiu  de  la  formació  del  nou  equip  de  govern  sorgit  de  la  corporació  municipal
constituïda el  passat  dia 15 dels  corrents,  i  una vegada efectuada la  proposta amb els
càrrecs que, a parer d'aquesta Batlia, s'han d'exercir amb algun règim de dedicació especial,
es fa necessari determinar les retribucions que han de percebre els distints membres de la
corporació. 

Per  efectuar  la  proposta  de  retribucions  i  indemnitzacions  s'ha  tengut  en  compte  les
limitacions de l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, segon el qual, per a un municipi amb la població de Llucmajor, el límit màxim que
poden percebre de retribució els membres de la corporació, per tots els conceptes, exclosos
els triennis,  és el  sou d’un secretari  d’estat  menys un 45%. Per la seva banda,  el  Real
Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions a l’àmbit del sector públic, estableix en el seu article 4 una retribució íntegra per
al càrrec de secretari d’estat de 64.176,66 €. 

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que, lligada amb el punt anterior, el seu grup votarà en
contra d’aquesta proposta, no perquè hi hagi un augment considerable de la retribució, sinó
perquè  comporta  que  són  dues  dedicacions  exclusives  més  i  augment  d’hores,  no  pel
percentatge que s’apuja.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIB) en primer lloc diu que vist que algun grup de l’oposició a
enviat a la premsa dades que no es corresponen en la realitat, ha dut les taules de variació i
explica que aquest equip de govern el que ha fet és una reestructuració dels sous, ja que
han detectat que hi havia una ràtio bastant alta pel que fa a la mitja jornada, de tal manera
que s’estava cobrant pràcticament més per fer mitja jornada que jornada completa, per tant
el que han fet, és rea-signar a parts iguals i pràcticament no hi ha un augment de la despesa
total pel que fa a l’equip de govern, sinó una reducció d’un 2% pel que fan a les retribucions
que van a l’equip de govern, més que res, perquè per una banda són una persona menys , i
per aquest motiu hi ha hagut la necessitat d’augmentar a més personal a dedicació exclusiva
i  d’aquesta manera poder assumir la càrrega de treball,  per altre banda les dedicacions
parcials de 4 o 5 hores ha pujat a 6 per fer d’aquesta manera un compromís escrit de fer
tantes  hores  per  un  sou  més  correcte  i  no  el  que  hi  havia  abans,  on  un  regidor  amb
dedicació parcial  cobrava quasi  més per hora que un amb dedicació exclusiva,  per tant
l’augment de la despesa que ha comentat el Sr. Estarellas es veritat que hi ha un augment
d’uns 20.000 €  respecte  al  que han estat  els  sous fins  ara,  però  el  problema d’aquest
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augment ho tenen amb els resultats electorals, on hi ha hagut un augment dels portaveus,
per tant la única alternativa després d’haver vist la baixada d’un 2% dels membres de l’equip
de govern, és que el membres de l’oposició sol·licitin que rectifiquin el seus sou també a la
baixa i per altra banda hi ha una jornada de més hores per dedicació.

El Sr. Estarellas diu que creu que el Sr. Gaffar no l’ha entès amb el que ha dit anteriorment,
ja que amb la apujada que ha proposat l’equip de govern els hi pareix correcte i no ha xerrat
de  premsa ni  de  gràfiques,  sinó  de  les  dues  dedicacions  exclusives  més  de  l’augment
d’hores.

El Sr. Gaffar aclareix que el que ha dit a l’inici de la seva intervenció relatiu a la premsa, no
anava dirigit al Sr. Estarellas, sinó al Sr. Tomàs, ja que hi ha unes declaracions a un diari,
sobre el sous i que no tenen res a veure amb el que es du avui a plenari.

El Sr. Jaume Tomàs (MES), explica que les declaracions que es fan a la premsa no xerren
directament de l’apujada de l’equip de govern, sinó del conjunt que hi haurà en totes les
variacions, entre equip de govern i els assessors que proposen, i els números que tenen ells
no són els mateixos que es duen avui aquí, només han agafat el que va cobrar l’equip de
govern l’any passat hi han fet uns càlculs i son dades comprovables. 

El Sr. Gaffar diu que el problema d’agafar les dades íntegres de l’any passat, és que el Sr.
Estarellas estava a mitja  jornada i  no amb dedicació  exclusiva,  per  tant  aquí  hi  ha una
trampa, ja que a la història de la democràcia de Llucmajor el batle sempre ha estat amb
dedicació exclusiva, per tant els càlculs es fan amb la dedicació exclusiva del batle i això són
dades que es poden sol·licitar al departament d’Intervenció o de Tresoreria, veuran que si
agafen la diferència d’augmentar els sous que hi havia abans, respecte al repartiment de
jornades d’ara,  han estalviat  anualment  18.246 €,  un 3’72% respecte a que si  s’hagués
mantingut el règim de l’any anterior.

El Sr. Tomàs diu que el Sr. Gaffar ha fet referència al que ha sortit a la premsa, però en
aquest debat no hi ha cap trampa, entre l’any passat i aquest any, miri com es miri, hi haurà
una deferència de 100.000 € de despeses dins l’equip de govern, més la Seguretat Social.

El Sr. Gaffar diu que l’increment amb aquests assumptes són 20.000 € anuals i la única
solució que es va trobar desprès de mirar-ho, creuen que s’hauria de reduir no només el 2%
de les despeses de l’equip de govern, sinó també el de l’oposició, però es va decidir que no
es tocaria per no atemptar la llibertat per fiscalitzar i per això ha quedat així i si l’oposició
considera que aquest augment és un problema, els convida a que es plantegin una reducció
dels seus sous, igual que ha fet l’equip de govern.

El batle diu que els hi faran arribar a traves de correu informàtic als membres de l’aposició la
manera que l’equip de govern ha dut a terme aquest assumpte, i a pesar de que són vàries
les intervencions que hi ha en aquest punt, diu que ha agafat com exemple el que deia el Sr.
Estarellas quan era batle, que era deixar debatre i dialogar.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que creu que la paraula s’ha de respectar, però també dins uns
paràmetres, i que sobre el tema dels sous, no hi té res a dir i tot són maneres d’interpretar
les coses, però troba que no s’ha de fer un debat dels que són els sous, ja que creu que
aquí tothom ve a fer feina i tots es guanyaran el sou, com ho han demostrat fins ara.



El batle diu que aquest equip de govern seguirà amb aquest sistema d’intervencions i de
diàleg, mentre hi ha hagi respecte.

Tot seguit una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIB, ASI, VOX i GM), 6 en contra
(PSOE i PI) i 3 abstencions (MES i UP), per majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar les següents retribucions per dedicació exclusiva o parcial:
Titular Càrrec Àrees de gestió Dedicació Jornada Retribució

Éric Jareño Cifuentes Batle Batlia, Seguretat, i Medi Rural Exclusiva 100%, 8 h. 50.000,00 €

Noemí Getino Pérez
1ª  tinenta
de batle

Comerç,  Mercats,  Fires,  i
Atenció  a  la  Ciutadania  a
s’Arenal

Parcial 75%, 6 h. 34.546,75 €

Alexandro Gaffar
2n.  tinent
de batle

Economia,  Funció  Pública,  i
Atenció  a  la  Ciutadania  a  les
Urbanitzacions

Exclusiva 100%, 8 h. 42.129,00 €

Guillermo  Roig
Mascaró

3r.  tinent
de batle

Urbanisme i Medi Ambient Exclusiva 100%, 8 h. 42.129,00 €

Mª Francisca Lascolas
Rosselló

4ª.
tinenta de
batle

Educació, Ocupació, i Cultura Exclusiva 100%, 8 h. 42.129,00 €

Eloy Crusat Horrach Regidor
Comunicació,  Transparència,
Participació  Ciutadana,
Transports, i Mobilitat 

Exclusiva 100%, 8 h. 42.129,00 €

Simó Adrover Llompart Regidor Joventut i Esports Exclusiva 100%, 8 h. 42.129,00 €
Ginés Sáez González Regidor Turisme, Festes, i Innovació Parcial 75%, 6 h. 34.546,75 €

Gabriel Rojo Rodríguez Regidor
Serveis  Socials,  Dependència,
Tercera Edat, i Cementeri

Parcial 75%, 6 h. 34.546,75 €

Mª  del  Pilar  Bonet
Escalera

Regidora
Recursos  Humans,  Hisenda,
Contractació  Pública,  i
Manteniment Urbà

Parcial 75%, 6 h. 34.546,75 €

Gregorio  Estarellas
Mas

Regidor Portaveu PSOE Parcial 37,5%, 3 h. 18.209,42 €

Jaume Tomàs Oliver Regidor Portaveu MES-APIB Parcial 37,5%, 3 h. 18.209,42 €
José  Miguel  Pastor
Cantallops

Regidor Portaveu VOX Parcial 37,5%, 3 h. 18.209,42 €

Eduardo  Eugenio
Zúñiga Solari

Regidor Portaveu UNIDES PODEM Parcial 37,5%, 3 h. 18.209,42 €

Bernadí Vives Cardona Regidor Portaveu EL PI Parcial 37,5%, 3 h. 18.209,42 €

La retribució  dels electes amb dedicació  exclusiva o parcial  es distribuirà en 14 pagues
anuals d’idèntica quantia. 
Els membres de la corporació que percebin retribucions per dedicació exclusiva o parcial 
seran donats d’alta en el règim general de Seguretat Social, i no poden cobrar indemnització
per assistència a òrgans col·legiats. 

Segon. Aprovar les següents indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats:
 Assistència a les comissions informatives: 202,33 €
 Assistència al Plenari: 606,96 €

La retribució total per assistència a les sessions d’òrgans col·legiats no podrà superar dins 
l’any natural l’import de 12.139,44 €, equivalent a un plenari i dues comissions per mes.
 

Tercer. Aplicar anualment a les remuneracions anteriors les eventuals variacions que
la Llei de pressupostos generals de l’Estat fixi per al personal al servei de l’Administració 
Local.
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Quart. Aplicar la retribució del càrrec de batle amb efectes de dia 17 de juny, i les de
la resta de l’equip de govern amb efectes de dia 20 de juny, data en què es van conferir les
delegacions de competències. 

DETERMINAR DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DELS LLOCS DE
PERSONAL EVENTUAL
Seguidament  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  determinació  del  nombre,  característiques  i
retribucions dels llocs de personal eventual.

I. En el procés organitzatiu de la nova corporació sorgida de les eleccions locals cele-
brades el passat 26 de maig, s’ha efectuat la proposta adreçada al Ple relativa als
membres de la corporació que han de tenir algun tipus de dedicació especial.

II. Així mateix, tenint en compte que la regulació vigent permet el nomenament de fins a
set llocs reservats a personal eventual, es considera que per a l’adequada gestió de
les distintes àrees de govern, és necessari comptar amb dos llocs reservats a perso-
nal eventual, amb la pretensió que puguin dur a terme funcions qualificades com de
confiança o assessorament especial, d’acord amb el que estableix la normativa regu-
ladora d’aquest tipus de personal. 

III. L’esmentada  normativa  precisa  que  el  nombre,  característiques  i  retribucions
d’aquest tipus de personal serà determinat pel Ple de cada corporació al comença-
ment del seu mandat.

El batle diu que aquesta es la proposta que es presenta i que els darrers llocs de personal
eventual varen estar fins al 2015 cobrant 42.000 € i ara passen a cobrar 28.000 €.

El Sr. Gregorio Estarellas diu que aquest és el punt que els hi ha desbaratat els dos anteri-
ors, ja que el seu equip de govern va poder funcionar sense assessors externs i ara hi ha
una partida que puja a 56.000 € més, que podria ser part de la retribució de l’equip de go-
vern, però sí que els demanaria que en el proper plenari poguessin aportar el currículum i
experiències d’aquests dos assessors, i si són bons i vàlids per l’Ajuntament, rectificarà i els
hi donaran l’enhorabona, en principi el seu grup votarà en contra i esperen saber les perso-
nes que ocuparan aquest lloc. 

El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el vot del seu grup, en principi també serà en contra i
les raons són per una banda que si treuen les comptes de les hores i dedicacions de la le-
gislatura passada, hi havia 5 dedicacions exclusives, 4 a un 60% i dues a un 50%, això
suma un 8’40 de dedicació total i si sumen les de l’actual equip de govern donen 9, això vol
dir que ja tenen més dedicacions de les que hi havia en el consistori passat i si a més s’han
d’afegir dues assessories troben que és inassumible per l’economia d’aquest ajuntament i
troba que és un mal començament per aquest Consistori. Per altra banda el més greu del
tema per part de l’equip de govern és la falta de currículum o transparència amb aquests no-
menaments d’assessors, i no diu que no faci falta a urbanisme, però s’hauria de posar algú
que els doni una garantia de treure feina.

El batle insisteix dient que els farà arribar la documentació pertinent dels dos assessors, per-
què la puguin revisar i d’aquesta manera també podran veure la necessitat de posar-los, així
com ho veu l’equip de govern.

El Sr. José Miguel Pastor (VOX), diu que el seu grup s’abstindrà en aquest punt, ja que no
troben necessari el personal eventual.



El Sr. Raúl Domínguez (GM) diu que també s’abstindrà, perquè posar assessors no va en la
seva política personal.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu partit  votarà en contra, ja que si l’anterior
equip de govern podia dur endavant les seves tasques sense assessors, pensen que aquest
equip de govern també ho podria fer, ja que troben que en les àrees on s’han assignats el
assessor no són necessaris. Per altra banda demana si el secretari els pot aclarir si el grup
de VOX, està format per un o dos membres o si s’han separat els seus vots.

El batle agraeix la intervenció del Sr. Zúñiga i diu que la respecta, però l’equip de govern si
troba necessari l’aportació d’aquests dos assessors en les seves àrees corresponents, i pel
que fa al membres del grup VOX, explica que en principi no se sap si és un grup o dos però
en tot cas, el dos tindran paraula. 

El Sr. Bernadí Vives (PI), creu que el que ha demanat el Sr. Zúñiga del membres de VOX,
era per saber l’ordre d’intervenció de cada regidor. Per altra banda diu que el seu grup està
d’acord amb la incorporació d’assessors, ja que pensa que fan falta i que 28.000 € per un
assessor qualificat, que ajudi a treure la feina al batle o al regidor de torn, ho troba poc di-
ners. Ara bé, s’haurà de veure si els assessors tenen o no un currículum com cal i demostra-
ble, perquè en aquest Ajuntament hi ha hagut mandats amb bons assessors i molt útils, però
d’altres que no varen aportar res, i per això esperarà a veure com seran aquests d’ara. De
totes formes, el seu grup votarà en contra de la proposta, no perquè no creguin en la neces-
sitat dels assessors, sinó perquè no acaben de veure els tipus d’assessor que vindran. 

El batle diu que se’ls farà arribar a tots tota la informació relacionada amb aquest assumpte. 
 
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10
vots a favor (PP, CS, LLIB i ASI), 9 en contra (PSOE, MES, UP i PI) i 2 abstencions (VOX i
GM), per majoria s’adopta el següent acord:

Únic. Crear 2 llocs reservats a 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 €

ASSIGNACIONS PERIÒDIQUES ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al establiment de les assignacions periòdiques als grups
polítics municipals.

L’article. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, preveu
que el Ple de la corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als
grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic
per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cada un
d’ells, dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general a les lleis de
pressupostos generals de l’Estat, i sense que puguin destinar-se al pagament de remunera-
cions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

En aquest sentit, l’equip de govern de l’anterior mandat va consignar en el Pressupost muni-
cipal per al corrent exercici 2019 la corresponent dotació pressupostària. 
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El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el seu grup seguirà en la mateixa línia que en el mandat
anterior i també s’abstindran en aquest punt.

Acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 18 vots a favor
(PP, CS, LLIB, ASI, PSOE, VOX, UP, PI i GM) i 3 abstencions (MES i la Sra. Lucía Escriba-
no per part del PSOE), per majoria s’adopta el següent acord:

Únic. Establir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0200 912 48900 del Pressu-
post municipal de l’Ajuntament de Llucmajor, una assignació econòmica mensual de 400 €
per a cada grup polític, i de 75 € per regidor electe, d’acord amb el següent detall:

Grup Polític
Assignació per

grup
Assignació per re-

gidors electes
TOTAL

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 400,00 € 375,00 € 775,00 €
PARTIDO POPULAR 400,00 € 375,00 € 775,00 €
MÉS PER MALLORCA-APIB 400,00 € 150,00 € 550,00 €
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 400,00 € 150,00 € 550,00 €
VOX 400,00 € 75,00 € 475,00 €
LLIBERTAT LLUCMAJOR 400,00 € 150,00 € 550,00 €
AGRUPACIÓN SOCIAL INDEPENDIENTE 400,00 € 75,00 € 475,00 €
UNIDES PODEM 400,00 € 75,00 € 475,00 €
EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES 400,00 € 75,00 € 475,00 €

CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
A continuació es veu l’expedient relatiu a la creació de la Junta de Portaveus.

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, permet
constituir en les corporacions locals una junta de portaveus. 

Atès que es considera d'interès la constitució de dita junta, ja que pot ser un òrgan deliberant
que resulti útil i adequat per plantejar, amb caràcter previ, iniciatives i qüestions que afecten
el govern municipal, i que poden ser objecte de debat polític en el sí de la plenària, el batle
ha proposat seguir la línia del mandat anterior i és partidari de constituir la junta de porta-
veus amb reunió ordinària prèvia a les sessions plenàries ordinàries. 

El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que així com està redactat pareix que es convocarà cada
mes, però pel que s’ha comentat, sembla que si no hi ha temes no es convocarà. Creu que
s’hauria d’aclarir aquest extrem, i determinar també qui dia es faria. 

El batle demana si es pot introduir una modificació a la proposta i el secretari explica que es
pot fer a través d’una esmena. 

El batle proposa que es deixi aquest punt damunt la taula i es dugui al proper plenari amb
les modificacions pertinents.

Tot seguit es vota la proposta de deixar aquest punt damunt la taula per un millor estudi, la
qual prospera per unanimitat.

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS
Seguidament es veu l’expedient relatiu al nomenament del representants de l’Ajuntament a
altres òrgans col·legiats.



L'article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), estableix que dins els 30 dies
següents a la sessió constitutiva de la corporació, el batle ha de convocar sessió plenària
per, entre d’altres qüestions, designar els representants de la corporació en altres òrgans
col·legiats.

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), comenta que com ja ha dit en el punt de nomenament
dels representants de la Residència, el vot del seu grup serà d’abstenció, pel desconeixe-
ment de la totalitat del membres proposats.

El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el seu grup s’abstindrà en aquests punt, ja que és una
decisió de l’equip de govern.

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) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP, PI) per majo-
ria s’adopta el següent acord:

Primer. Designar els representants municipals que a continuació es detallen en els se-
güents òrgans col·legiats:

 Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació: Gabriel Rojo Rodríguez.
 Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears: Alexandro Gaffar.
 Consell Escolar de l’IES Llucmajor:

 Titular: Mª Francisca Lascolas Rosselló
 Suplents: Simó Adrover Llompart i Noemí Getino Pérez

 Consell Escolar de l’IES s’Arenal: 
 Titular: Mª Francisca Lascolas Rosselló
 Suplents: Simó Adrover Llompart i Noemí Getino Pérez

 Consell Escolar del CEIP Sa Marina:
 Titular: Mª Francisca Lascolas Rosselló
 Suplents: Simó Adrover Llompart i Noemí Getino Pérez

 Consell Escolar del CEIP Jaume III:
 Titular: Mª Francisca Lascolas Rosselló
 Suplents: Simó Adrover Llompart i Noemí Getino Pérez

 Consell Escolar del CEIP S’Algar:
 Titular: Mª Francisca Lascolas Rosselló
 Suplents: Simó Adrover Llompart i Noemí Getino Pérez

 Consell Escolar del CEIP Son Verí:
 Titular: Mª Francisca Lascolas Rosselló
 Suplents: Simó Adrover Llompart i Noemí Getino Pérez

 Consell Escolar del CEIP Puigderrós: 
 Consell Escolar del CEIP Badies:

 Titular: Mª Francisca Lascolas Rosselló
 Suplents: Simó Adrover Llompart i Noemí Getino Pérez

Segon. Traslladar el present acord als organismes pertinents, als efectes oportuns. 

DONAR COMPTE DEL DECRET DE BATLIA NÚM. 2019/2031
A continuació es dóna compte i la corporació queda assabentada del decret de Batlia núm.
2019/2031 relatiu a la constitució de la Junta de Govern, nomenaments de tinent de batle i
delegació de competències.

ANTECEDENTS DE FET
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Dia 15 de juny passat  es va constituir la nova corporació sorgida de les eleccions locals
celebrades el passat 26 de maig, i es fa necessari nomenar els tinents de batle i constituir la
Junta de Govern Local (JGL), delegar les àrees de gestió en els distints regidors i regidores,
i delegar a favor de la JGL les competències que hagi d’assumir.  

FONAMENTS DE DRET
I. L'article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), estableix que
dins els 30 dies següents a la sessió constitutiva de la corporació, el batle ha de
convocar  sessió  plenària  per,  entre d'altres  qüestions,  donar  coneixement  de les
resolucions del batle en matèria de nomenament dels tinents de batle i dels membres
de la JGL. 

II. PEL QUE FA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
 A. Necessitat de la seva creació.  

La JGL és d'existència obligatòria en el municipi de Llucmajor, per tenir més de
5.000 habitants [art.  20.1 b)  de la Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  reguladora de les
bases del  règim local  -LBRL-, art  23 de la Llei  20/2006,  de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears -LMRLIB-], i 35.2 d) del ROF.

 B. Composició  .
Estarà integrada pel batle i, en el cas de Llucmajor, un màxim de 7 regidors (art.
52.2 ROF), nomenats i separats lliurement per aquell,  i se'n donarà compte al
Ple. 

 C. Competències.  
Li  correspon  l'assistència  al  batle  en  l'exercici  de  les  seves  funcions,  i  les
atribucions que el batle o un altre òrgan li deleguin o li atribueixin les lleis. 

 D. Periodicitat de les sessions.  
La de les ordinàries serà determinada per acord plenari (art. 88.1 LMRLIB), i com
a mínim serà cada 15 dies hàbils (art. 112 ROF). El dia i hora concrets de les
sessions ordinàries les fixarà el batle per decret (art. 112.3 ROF). 

III. PEL QUE FA ALS TINENTS DE BATLE:
 A. Necessitat de la seva designació.  

Els tinents de batle són d'existència obligatòria en tots els municipis [art. 20.1 a)
LBRL i art. 22 LMRLIB]. Aquests seran lliurement nomenats i cessats pel batle
d'entre  els  membres  de  la  JGL  quan  aquesta  existeixi.  Els  nomenaments  i
cessaments es faran mitjançant resolució del batle, de la que se'n donarà compte
al  Ple  en  la  primera  sessió  que  se  celebri,  i  es  notificarà  als  designats  i  es
publicarà en el BOIB (art. 46.1 ROF). En els municipis on existeixi JGL, el nombre
de tinents de batle no podrà excedir del nombre de membres d'aquella (art. 46.2).

 B. Funcions  
Correspon als tinents de batle, per la seva condició, substituir en la totalitat de les
seves funcions i per l'orde del seu nomenament el batle, en els casos d'absència,
malaltia o impediment (art. 47.1 ROF). 

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Constituir la Junta de Govern Local, que estarà formada per mi mateix com a

president, i pels regidors i regidores següents, que no superen el terç del nombre legal dels
membres que composen la corporació:

− Sra. Noemí Getino Pérez
− Sr. Alexandro Gaffar
− Sr. Guillermo Roig Mascaró
− Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló



Segon. Per a la substitució de la Batlia en els casos de vacant, absència o malaltia,
nomèn com a tinents de batle als següents regidors i pel següent ordre:

Primera tinenta de batle: Sra. Noemí Getino Pérez
Segon tinent de batle: Sr. Alexandro Gaffar
Tercer tinent de batle: Sr. Guillermo Roig Mascaró
Quarta tinenta de batle: Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló

Tercer. Delegar  en  la  Junta  de  Govern  Local  les  atribucions  concretes  que  a
continuació es detallen:

 Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de cada tipus de subvenció, així com
la  concessió  de  subvencions  quan  estiguin  destinades  a  finançar  despeses  que
tenguin una durada de fins a quatre anys. 

 Autorització de la celebració de fires i festes patronals. 
 Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada

pel  Ple,  aprovar les bases de les proves per a la  selecció  del  personal  i  per als
concursos de provisió de llocs de treball. Així mateix, es delega les altres atribucions
en  matèria  de  personal  no  expressament  atribuïdes  a  altres  òrgans,  excepte
l’autorització per assistir a cursos de formació del personal. 

 Acordar les sancions del personal, tret de la separació del servei dels funcionaris i
l’acomiadament del personal laboral. 

 L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, i la dels instruments de gestió urbanística
i dels projectes d'urbanització. 

 L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el batle per a la
seva contractació o concessió i estiguin prevists en el Pressupost. 

 L'aprovació  d'instruments  de  col·laboració  amb  altres  administracions  o  entitats
cíviques, sempre i que no siguin competència del Ple. 

 La concessió d’ajudes socials de caràcter excepcional, no incloses dins el sistema de
caixa fixa. 

Quart. Delegar a favor dels regidors i regidores que a continuació es detallen, les
següents competències:

 Sra.  Noemí  Getino  Pérez  :  Comerç,  Mercats,  Fires,  i  Atenció  a  la  Ciutadania  a
s’Arenal.  Es delega expressament en ella la potestat de firma per a l’exercici de les
competències i facultats d’aquestes àrees.  

 Sr.  Alexandro  Gaffar  :  Economia,  Funció  Pública,  i  Atenció  a  la  Ciutadania  a  les
Urbanitzacions. Es delega expressament en ell la potestat de firma per a l’exercici de
les competències i facultats d’aquestes àrees.

 Sr. Guillermo Roig Mascaró  : Urbanisme i Medi Ambient. Es delega expressament en
ell  la potestat de firma per a l’exercici  de les competències i  facultats d’aquestes
àrees.

 Sra. Mª Francisca Lascolas Rosselló  : Educació, Ocupació, i Cultura.
 Sr. Ginés Sáez González  : Turisme, Festes, i Innovació.
 Sr.  Eloy  Crusat  Horrach  :  Comunicació,  Transparència,  Participació  Ciutadana,

Transports, i Mobilitat.
 Sr.  Gabriel  Rojo  Rodríguez  :  Serveis  Socials,  Dependència,  Tercera  Edat,  i

Cementeri. Es delega expressament en ell la potestat de firma per a l’exercici de les
competències i facultats d’aquestes àrees.

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


 Sra. Mª del Pilar Bonet Escalera  : Recursos Humans, Hisenda, Contractació Pública, i
Manteniment  Urbà.  Es  delega  expressament  en  ella  la  potestat  de  firma  per  a
l’exercici de les competències i facultats d’aquestes àrees.

 Sr. Simó Adrover Llompart  : Joventut i Esports. 

Cinquè. Posposar l’establiment del dia i l’hora de les sessions ordinàries de la JGL,
fins que el Ple de l’Ajuntament n’hagi establert la periodicitat. 

Sisè. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es realitzi.
També es notificarà personalment a les persones designades, i es farà pública en el BOIB,
sense perjudici de la seva efectivitat des de demà mateix, d’acord amb el que estableix l’art.
44.2 del ROF. 

DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS A L’AJUNTAMENT
A continuació  es dóna compte i  la  corporació queda assabentada de la constitució dels
grups polítics a l’Ajuntament.

Després de la constitució de la nova corporació, la normativa de règim local disposa que els
regidors integrants del consistori, abans del primer ple ordinari han de presentar un escrit di-
rigit al batle, en el que es constitueixen en els grups polítics corresponents als partits o can-
didatures per les quals van concórrer a les eleccions. 

El document, que ha d’anar signat per tots els regidors integrants del grup, i incloure la de-
signació de la persona o persones que n’assumeixin les funcions de portaveu, s’ha d’adreçar
al batle, i se n’ha de donar compte al Ple. 

Una vegada que tots els membres electes dels partits que van obtenir representació a l’Ajun-
tament, han presentat els seus respectius escrits de constitució de grup polític, resulta que el
regidor número dos de la candidatura de VOX, no s’ha inscrit en el seu grup d’origen. Se-
gons consta a l’informe del secretari del dia d’avui, el grup polític VOX ha quedat format per
un sol regidor, i després de parlar amb el regidor afectat i també amb la Secretaria General
de VOX a Balears, han informat que el regidor Sr. Raúl Domínguez Martín, ha estat expulsat
del partit  en contra de la seva voluntat, i el secretari general, Sr. Sergio Rodríguez, s’ha
compromès a presentar a l’Ajuntament un document que acrediti l’esmentada situació. Si es
confirma això, el Sr. Domínguez serà un regidor del Grup Mixt. 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament donar-se per assabentat de la formació
dels següents grups polítics municipals:

 Partit Socialista;
o Membres:

 Gregorio Estarellas Mas
 Jaime Julián Oliver Vallès
 Lucía Escribano Alés
 Bartolomé Tugores Vicens
 Francisca Almagro Peset

o Portaveu titular: Gregorio Estarellas Mas
o Portaveu suplent: Jaime J. Oliver Vallès i Lucía Escribano Alés

 Partido Popular:
o Membres:

 Éric Jareño Cifuentes
 Maria Francisca Lascolas Rosselló



 Gabriel Rojo Rodríguez
 Maria del Pilar Bonet Escalera
 Simó Adrover Llompart

o Portaveu titular: Éric Jareño Cifuentes
o Portaveus suplents: Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodrí-

guez, Maria del Pilar Bonet Escalera, Simó Adrover Llompart.
 Més per Mallorca:

o Membres: 
 Jaume Tomàs Oliver
 Maria Barceló Calviño

o Portaveu titular: Jaume Tomàs
o Portaveu suplent: Maria Barceló

 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
o Membres: 

 Noemí Getino Pérez
 Ginés Sáez González

o Portaveu titular: Noemí Getino
o Portaveu suplent: Ginés Sáez

 Vox-Actua Baleares:
o Membre i portaveu: José Miguel Pastor Cantallops.

 Llibertat Llucmajor:
o Membres:

 Alexandro Gaffar
 Eloy Crusat Horrach

o Portaveu titular: Alexandro Gaffar
o Portaveu suplent: Eloy Crusat

 Agrupación Social Independiente:
o Membre i portaveu: Guillermo Roig Mascaró.

 Unides Podem:
o Membre i portaveu: Eduardo Eugenio Zúñiga Solari.

 El Pi:
o Membre i portaveu: Bernadí Vives Cardona

A continuació, encara que a l’ordre del dia no hi hagi el punt relatiu a precs i preguntes, es
fan diverses intervencions que, en síntesi, es transcriuen en els termes següents. 

El Sr. Tomàs explica que hi ha hagut una comunicació de l’Ajuntament sobre el cobrament
d’unes contribucions, on es va fer una nota de premsa en la que hi ha un punt on posa que
l’Ajuntament de Llucmajor va sol·licitar al Cadastre a l’any 2017 la revisió i es va completar
l’any 2018 i que el Cadastre va determinar l’augment del valor cadastral del immobles del
municipi, referent a aquests dos punts diu que no és cert i els hi agradaria que es pogués
rectificar, ja que aquest ajuntament no va sol·licitar en cap moment una revisió cadastral,
sinó que això es fa cada 10 anys d’ofici per part del Cadastre i arran d’això el que es va fer,
van ser una sèrie d’afloracions, cosa que es fa quan hi ha hagut unes modificacions en els
béns immobles, de les quals n’hi va haver 4.200 i es va notificar als contribuents afectats, i
quan l’ajuntament va tenir aquesta informació varen contractar una empresa per ajudar a
aquests contribuents a fer les seves reclamacions i al·legacions pertinents, diu que aquesta
informació que s’ha donat no és certa i els hi agradaria que es rectifiqués.
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El batle diu que es comunicarà de la manera correcta, ja que ha estat una falta d’enteniment
i  l’ajuntament  farà  el  que  estigui  en  les  seves  mans,  i  ja  saben  com  funciona  l’ATIB,
s’intentarà xerrar amb ells pel tema del termini de pagaments.

El regidor de Comunicació Sr. Alexandro Gaffar (LL), diu que es modificarà l’escrit que hi ha
penjat dintre de l’ajuntament, amb les dades que ha dit el Sr. Tomàs i es podrà enviar als
medis  de  comunicació  que  varen  rebre  l’anterior  nota,  indicant  el  que  el  Sr.  Tomàs  a
comentat.

El Sr. Tomàs dóna les gràcies al batle i al regidor de Comunicació i els hi agradaria que la
línia  de  rigorositat  d’aquest  ajuntament  anés  amb  aquesta  direcció,  diu  que  si  en  cap
moment necessiten la seva ajuda per qualsevol tema, no dubtin en demanar-los-ho. 

Per acabar el batle ho agreix i diu que aquest equip de govern té moltes ganes de fer feina,
però també d’aprendre, i si en qualque moment s’equivoquen no tindran cap problema en
rectificar, entren en ganes i amb humilitat, tot pel be del municipi.

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


