ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2017
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 17 de maig de 2017
Horari: de 9 a 9.25 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents

Bernardí Vives Cardona, batle president

Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Bartolomé Tugores Vicens, Lucía
Escribano Alés i Francisca Almagro Peset pel Partit Socialista Obrer Espanyol

Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria
Barceló Calviño per MÉS per Mallorca-APIB

Maria Antònia Gil Clar, per El PI - Proposta per les Illes

Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antonio Campos Cànaves, Joan Barros
Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Cristina Calafat Ferretjans, i M. Francisca
Lascolas Rosselló, pel Partit Popular

Juan Ramón Martín Cañas per Sí Es Pot Llucmajor

Catalina Munar Miquel, interventora

i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents
 Eric Jareño Cifuentes (excusa assistència)
 Guillermo Roig Mascaró (excusa assistència)
MODIFICACIÓ DEL NOMBRE DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ
Tot seguit el batle explica que un cop passats dos anys de legislatura, s’ha pogut comprovar
que la dedicació parcial de la regidora Sra. Francisca Almagro en la seva regidoria no és
suficient per desenvolupar les seves tasques i per això es presenta aquesta proposta d’acord
a la modificació del nombre de regidors amb dedicació exclusiva i parcial.
Antecedents de fet


fixar el règim de
dedicacions exclusives i parcials dels membres de la corporació, així com les retribuci ons per a cada un d’ells, en els termes següents:
L’Ajuntament Ple en sessions dels dies 29 de juny i 1 de juliol de 2015 va

Núm. de places
1
3
5
2
2
8
(1)

Càrrec
batle
regidor/a
regidor/a
regidor/a
regidor/a
Regidor/a

Dedicació
Plena
Plena
Parcial de 5 hores diàries
Parcial de 4 hores diàries
Parcial de 3 hores diàries
Sense dedicació

Import(1)
48.139,14
39.083,24
32.407,90
24.000,00
17.157,56
(2)
953,25

€
€
€
€
€
€

La retribució dels electes amb dedicació plena o parcial es distribueix en 14 pagues anuals d’idèntica quantia.
1

(2)



Aquesta quantia correspon al límit màxim mensual, a raó de 571,95 € per plenària
i de 190,65 € per comissió informativa.
En les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016 es va aplicar un inc rement de l’1%
a les retribucions dels electes amb dedicació, en equiparació a l’increment de la retribució prevista per al personal de les corporacions locals a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2016, de manera que van quedar fixades en els termes se güents:
Núm. de places
1
3
5
2
2
8





Càrrec
batle
regidor/a
regidor/a
regidor/a
regidor/a
Regidor/a

Dedicació
Plena
Plena
Parcial de 5 hores diàries
Parcial de 4 hores diàries
Parcial de 3 hores diàries
Sense dedicació

Import
48.620,53
39.474,07
32.731,98
24.240,00
17.329,14
953,25

€
€
€
€
€
€

En el Ple de data del 3 d’agost de 2016 es va modificar el règim de retribució dels regidors sense dedicació, per tal d’establir el límit econòmic en còmput anual enlloc de
mensual, per mor de la coincidència en un mateix mes de les comissions informatives
corresponents als plens dels mesos de juliol i agost.
Una de les regidories que comptava amb una dedicació parcial de 5 hores diàries era
la de Joventut i Polítiques d’Ocupació. No obstant això, arribats pràcticament a l’equador del mandat, s’ha detectat que per atendre les necessitats que requereix el volum
de feina d’aquesta regidoria, la dedicació parcial és insuficient i és necessari comptar
amb la dedicació plena. En aquest sentit, en el vigent pressupost general per a l’exer cici 2017 ja es va preveure incrementar a dedicació completa una de les regidories
amb dedicació parcial de 5 hores.

Fonaments de dret
L’article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que la prestació de serveis en els ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per
part dels seus membres queda limitada, en el cas de l’Ajuntament de Llucmajor, a un màxim
d’onze membres [apartat 1, subapartat h)], molt per damunt de les 5 que es pretén
implantar ara.
L’assumpte ja es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 12 de maig, i després
que el secretari en llegeix el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup
s’abstindrà ja que la decisió és de l’equip de govern i ells no hi tenen res a veure, però
voldria aprofitar l’ocasió per comentar que per equiparar la situació els tornin a augmentar
l’1% que se’ls va llevar als regidors sense dedicació l’any 2016, quan es va acordar que el
límit de les assignacions seria anual i no mensual, ja que aquest 1% estava pressupostat dins
l’any 2016.
El batle diu que ho hauria de consultar amb Intervenció, ja que desconeix la situació com es
troba actualment.
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Acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor
(PSOE, MES i El PI) i 9 abstencions (PP, SSPLL i la Sra. Adelina Gutiérrez, de MES), per
majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Incrementar una plaça de regidor/a amb dedicació plena, i disminuir-ne una
de regidor/a amb dedicació parcial de 5 hores diàries.
Segon. Mantenir les actuals retribucions per als membres de la corporació, ja sigui

amb dedicació o sense, i que queden fixades en els termes següents:
Núm. de places
1
4
4
2
2
8
(1)

(2)

Càrrec
batle
regidor/a
regidor/a
regidor/a
regidor/a
Regidor/a

Dedicació
Plena
Plena
Parcial de 5 hores diàries
Parcial de 4 hores diàries
Parcial de 3 hores diàries
Sense dedicació

Import(1)
48.620,53
39.474,07
32.731,98
24.240,00
17.329,14
(2)
11.439,00

€
€
€
€
€
€

La retribució dels electes amb dedicació plena o parcial es distribueix en 14
pagues anuals d’idèntica quantia.
Aquesta quantia correspon al límit màxim anual, a raó de 571,95 € per plenària, i de 190,65 € per comissió informativa.

MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació de la periodicitat de les sessions de la
Junta de Govern Local. En l’actual mandat la periodicitat de les sessions es va establir
quinzenalment. Mitjançant el Decret 239/2016, de 27 de setembre, es va fixar la darrera
modificació del dia de la setmana i l’hora de les sessions en els dimecres a les 13.30 hores.
No obstant això, amb el propòsit de facilitar al màxim als regidors la conciliació de les
tasques de govern amb les seves obligacions laborals, juntament amb la necessitat
d’incrementar la periodicitat, per tal d’agilitar la tramitació i resolució dels assumptes que són
competència d’aquest òrgan, es considera necessari modificar l’actual règim establert.
L’article 88.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears atribueix al Ple la competència per determinar la periodicitat de les sessions
ordinàries, i en fixa el mínim de la periodicitat quinzenal. Per la seva banda, l’article 112.3 del
ROF, atribueix al batle l’establiment del dia i l’horari concret de les sessions.
L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 12 de
maig i una vegada vist el dictamen, i atès que no hi ha intervencions quan al fons de
l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 10 vots a favor (PSOE, MES i El PI) i 9
abstencions (PP, SSPLL i la Sra. Adelina Gutiérrez, de MES), per majoria s’adopta el següent
acord:
Únic. Modificar l’actual periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local, que queda fixada en una sessió cada setmana.
RENUNCIA DE LA SRA. ADELINA GUTIÉRREZ AL CÀRREC DE REGIDORA
Seguidament es veu l’assumpte relatiu a la renúncia de la Sra. Adelina Gutiérrez Bonet al càrrec de regidora, i a la designació de la persona que, a parer de la corporació, li correspon
substituir-la.
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La Sra. Gutiérrez, en data de 8 de maig de 2017 i RGE núm. 5.050, ha presentat el seu escrit
de renúncia al càrrec de regidora; i el següent candidat de la llista de MÉS per Mallorca–APIB
és el Sr. Ignasi Gálvez Escalera, però també en la mateixa data i reg. núm. 5.051 ha renunciat anticipadament a prendre possessió del càrrec que deixa vacant la Sra. Gutiérrez.
Per la seva banda, el Sr. Lluís Segura Seguí, candidat número 6 de la llista de MÉS per Mallorca-APIB, ha manifestat la seva intenció d’acceptar el càrrec mitjançant instància amb reg.
núm. 5.052, també de dia 8 de maig.
A continuació el batle obre un torn d’intervencions i ofereix la paraula a la Sra. Adelina Guti érrez, que fa la següent intervenció:
“Durant el temps que he estat en aquesta legislatura, m’he emocionat moltes vegades i esper que en tenguin que avui també m’emocioni. Avui acaba per a mi una etapa que varem iniciar plegats el 15 de
juny de 2015, record l’emoció i la gran responsabilitat que vaig sentir en aquell moment i que m’ha impulsat a seguir fins el dia d’avui; tanmateix un motor no aconsegueix funcionar sense combustible, i
aquest ha estat sempre una bona mescla d’amics i família, amics un dels quals seu avui ben a prop, i
família, que ha viscut absències i també satisfaccions aconseguides. Me’n vaig per decisió pròpia i amb
la il·lusió culturalment parlant que deixam Llucmajor millor del que estava, de la qual cosa em sent
ben orgullosa. Tot això no hagués estat possible sense els meus companys de grup que apostaren per
a mi, Maria, Miquel i sobretot en Jaume, gràcies per la vostra confiança, suport i estimació. Deman disculpes per no haver pogut acabar el camí al seu costat, força i coratge per a ells i també per a tots els
components de l’equip de govern, amics a partir d’ara, i que han compartit amb mi moments especials
i emblemàtics com el nomenament del Sr. Toni Catany com a fill Il·lustre, les inauguracions del Claustre, pregons de fires, trobades de gegants i moltes més.
Ara emprenc un nou viatge de retorn, però ho faig amb una maleta plena de records, emocions i expe riències. Gràcies a les persones que han estat al meu costat, inclús quan el camí es tornava estret; a
partir d’ara ja sabeu on trobar-me, no me’n vaig gaire enfora. Salut i moltes gràcies.”

El Sr. Jaume Tomàs diu que per part del seu grup i creu que per part de tot l’equip de govern, ha estat un plaer i un honor fer feina amb Adelina. Li sap greu no poder acabar junts
aquesta aventura que varen començar fa dos anys, però saben que estarà sempre al seu costat i la trobaran quan els faci falta.
El batle dóna les gràcies a la Sra. Gutiérrez per aquests dos anys de dedicació i diu que tal
vegada ha estat precisament aquesta dedicació, amb tant de cor i tanta d’empenta, el que
l’hagi fet arribar a aquest punt on s’ha fet complicat seguir. Entén les seves raons i està con vençut que han estat les seves ganes d’aconseguir els objectius proposats i molts dels quals
aconseguits, però la costa s’ha fet molt empinada. Ella hi ha posat tot el que ha pogut i més,
i comprenen la seva decisió, tot i que els sap greu, ja que els hagués agradat arribar junts al
final. Però les persones són el primer, tindrà el suport d’aquest equip de govern i el de l’opo sició i, per suposat el de la família, i li dóna les gràcies per tot.
El Sr. Joan C. Jaume diu que el Grup Popular, sobre la decisió de la Sra. Gutiérrez no hi té res
a dir, ja que és un assumpte personal, sinó al contrari, políticament a vegades no s’han entès
però el respecte mutu que han tingut entre ells és el més important. Els sap greu que deixi la
regidoria, però ho entenen i en l’àmbit personal els trobarà pel que faci falta.
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El Sr. Gori Estarellas diu que les coses es demostren amb els fets, i la Sra. Gutiérrez sap que
sempre els ha tingut al seu costat. Ja va dir a un Ple que més que un grup de treball eren un
grup d’amics i aquesta ha estat l’essència de la seva manera de treballar. Li agraeix la feina
feta i creu que la cultura a Llucmajor ha donat un canvi a millor gràcies a la implicació de la
Sra. Gutiérrez, i pensen que la seva decisió és un acte de valentia.
Una vegada acabades les intervencions, i a l’objecte de realitzar la tramitació reglamentària
per a la cobertura de la vacant que s’ha produït, per assentiment de tots els presents al Ple
de l’Ajuntament s’adopta el següent acord:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Adelina Gutiérrez Bonet al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament pel partit MÉS per Mallorca-APIB.
Segon. Comunicar a la Junta Electoral Central que, a parer d’aquesta corporació, ate sa la renúncia del Sr. Ignasi Gálvez Escalera, correspon substituir la Sra. Gutiérrez al Sr. Lluís
Segura Seguí, qui ocupava el sisè lloc a la candidatura MÉS per Mallorca-APIB a les passades
eleccions locals de dia 24 de maig de 2015.
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 batle

El secretari

5

