ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL 29 DE JUNY DE 2015
A la ciutat de Llucmajor (Illes Balears), a la sala de sessions de la Casa Consistorial, a
les 19.00 hores del dia 29 de juny 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 i tractar-hi els assumptes indicats en l’ordre del dia degudament
notificat.
Hi assisteixen els senyors: Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet, Maria
Barceló Calviño, Gregorio Estarellas Mas, Jaime Julián Oliver Vallès, 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,
Eric Jareño Cifuentes, Francisca Lascolas Rosselló, Guillermo Roig Mascaró i Beatriz
Morales Granados, i el secretari general senyor Rafael Martínez Barrios, com també
l’interventor accidental senyor Carlos Lluch Homar.
A continuació, es tracten els punts següents:
1.
APROVAR, SI ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DEL
PASSAT DIA 13 DE JUNY DE 2015
L’acta de la sessió anterior, del passat dia 13 de juny, s’aprova per unanimitat.
2.
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE NOMENAMENT DEL
BATLE (TINENT DE BATLE I JUNTA DE GOVERN LOCAL)
La Presidència dóna compte dels Decrets 30 i 31, de data 26 de juny d’enguany.
“000030/2015-GENSEC

DECRET
D’acord amb el que estableixen els articles 21.2 de la Llei 7/85, 46 del RD 2568/86 i 22
de la Llei 20/2006, aquesta Batlia RESOL:
Primer. Nomenar tinents de batle els regidors següents:
-

Primer tinent de batle, senyor Bernadí Vives Cardona
Segon tinent de batle, senyor Gori Estarellas Mas
Tercer tinent de batle, senyor Jaume J. Oliver Vallès
Quart tinent de batle, senyora Adelina Gutiérrez Bonet.

Segon. Als tinents de batle els correspon substituir la Batlia en la totalitat de les seves
funcions i amb l’ordre de nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment
que els impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.
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Tercer. D’aquesta resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri i
es notificaran personalment les designacions als interessats, que, endemés, es publicaran
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de la seva efectivitat
l’endemà d’aquesta Resolució.”
...........................
000031/2015-GENSEC

DECRET
Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 23 de la Llei 7/85 en relació amb
els articles 43.2, 52 i 53 del RD 2568/86 i 23 de la Llei 20/2006, dispòs:
1. La Junta de Govern Local quedarà integrada pels regidors següents:
-

Batle, senyor Jaume Tomàs Oliver
Primer tinent de batle, senyor Bernadí Vives Cardona
Segon tinent de batle, senyor Gori Estarellas Mas
Tercer tinent de batle, senyor Jaume J. Oliver Vallès
Quart tinent de batle, senyora Adelina Gutiérrez Bonet
Senyor Miquel Àngel Serra Teruel
Senyora Lucía Escribano Alés

2. La Junta de Govern Local, endemés de les funcions que li atribueixen les
disposicions anteriorment citades, exercirà les que pugui delegar-li la Batlia i el Ple
de l’Ajuntament.
3. Les facultats que podrà exercir aquesta Junta en relació amb les atribucions objecte
de delegació seran les que corresponguin a l’òrgan delegant. No obstant això, la
Batlia es reserva expressament la facultat d’avocar en qualsevol moment la
competència sobre qualsevol assumpte o matèria objecte de delegació, encara que es
trobi en tràmit de debat en la Comissió.
4. Deixar sense efecte totes les delegacions que s’haguessin realitzat a favor d’aquesta
Junta per part de la Batlia amb anterioritat a aquest Decret.
5. Aquest Decret entrarà en vigor en aquesta mateixa data, sense perjudici de la seva
publicació en el BOIB, d’acord amb l’article 42 del ROF.
6. D’aquest Decret es donarà compte al Ple Corporatiu perquè n’estigui assabentat, de
conformitat amb el que disposa l’article 44.4 en relació amb el 48.d) del RD
2568/86, de 28 de novembre.”
3.
PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS
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La Presidència dóna compte i explica breument la proposta següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ
INFORMATIVES PERMANENTS

DE

LES

COMISSIONS

Amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de Llucmajor el dia 13 de juny de
2015 i de conformitat amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local, i els articles 38 i 125 del Reglament de
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (ROF), aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 24 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, propòs al Ple el següent
ACORD
Primer. Crear les següents comissions informatives permanents:
-

Comissió d’Interior, Hisenda, Comptes, Economia, Desenvolupament Local i
Turisme.
Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i
Medi Rural
Comissió de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana

Segon. L’adscripció a les distintes comissions dels assumptes corresponents a les àrees
que s’assenyalen a continuació:
-

Comissió d’Interior, Hisenda, Comptes, Economia, Desenvolupament Local i
Turisme.
- Àrea de Població
- Àrea de Protocol, Relacions Institucionals i Comunicació
- Àrea de Seguretat, Convivència Ciutadana i Policia Local
- Àrea de Contractació
- Àrea de Funció Pública i Personal
- Àrea d’Economia i Desenvolupament Local
- Àrea d’Hisenda i Pressuposts
Amb les funcions assignades a la Comissió Especial de Comptes en
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de
règim local.

-

Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i
Medi Rural
- Àrea d’Urbanisme i Ordenació del Territori
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- Àrea de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible
- Àrea de Cadastre
- Àrea de Mobilitat i Transports
- Àrea de Món Rural
- Àrea de Cementeri i Serveis Funeraris
-

Comissió de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana
- Àrea de Serveis Socials i Dependència
- Àrea de Participació Ciutadana
- Àrea d’Innovació
- Àrea d’Atenció al Ciutadà (Xarxa d’Oficines d’Atenció al Ciutadà)
- Àrea de Salut
- Àrea de Consum
- Àrea de Joventut
- Àrea de Persones Majors
- Àrea d’Educació
- Àrea d’Esports
- Àrea de Cultura i Festes
- Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació
- Àrea de Comerç, Mercats i Fires
- Àrea de Turisme

Tercer. Les comissions informatives permanents estaran integrades per dotze (12)
regidors, pertanyents quatre (4) al PP, tres (3) al PSOE, dos (2) a Més, un (1) a El Pi, un
(1) a ASI i un (1) a SSPLL. Seran suplents dels designats com a titulars dels integrants
de les comissions qualsevol dels regidors que formin part del seu grup municipal.
Quart. En cas d’absència de qualsevol dels membres que componen les esmentades
comissions informatives podran ser substituïts pels regidors designats a tal efecte pel
grup municipal corresponent.”
El representant del PP, senyor Joan C. Jaume, indica que els seu grup s’abstindrà, ja que
l’organització proposada correspon únicament a l’equip de govern, i afegeix que si bé
les comissions informatives al·ludides són idèntiques a les existents en l’anterior govern
municipal, troba a faltar les àrees de Cooperació Local i les relatives a polítiques actives
de dones. Assegura que comunicarà els assignats pel seu grup per formar part de les
esmentades comissions informatives.
El batle sosté que està previst que les àrees a les quals s’ha fet al·lusió en principi les
gestioni directament aquesta Presidència, si bé posteriorment s’inclouran en la comissió
informativa corresponent.
En resposta a la petició formulada pel representant del Grup Popular, senyor Joan C.
Jaume, la Presidència indica que a aquesta proposta s’hi ha d’afegir que els designats
per formar part de les comissions podran ser substituïts per qualsevol dels membres dels
grups municipals.
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El representant del PP indica que l’Àrea de Turisme figura en dues de les comissions
proposades. El batle respon que l’Àrea de Turisme només figurarà en la Comissió
Informativa de Participació Ciutadana.
El representant d’ASI diu que no li han fet arribar la documentació objecte de debat,
motiu pel qual no hi pot intervenir adequadament, i que confia que per al futur es
resolgui aquest tipus de problemes. La Presidència informa que aquest Ple ha estat
convocat en temps i forma. No obstant això, lamenta que s’hagi pogut produir falta
d’informació.
Un cop modificada la proposta, queda del tenor següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord
següent:
“PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS
Amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de Llucmajor el dia 13 de juny de
2015 i de conformitat amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases de règim local, i els articles 38 i 125 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (ROF), aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 24 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, propòs al Ple el següent
ACORD
Primer. Crear les següents comissions informatives permanents:
-

Comissió d’Interior, Hisenda, Comptes, Economia i Desenvolupament Local
Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i
Medi Rural
Comissió de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana

Segon. L’adscripció a les distintes comissions dels assumptes corresponents a les àrees
que s’assenyalen a continuació:
-

Comissió d’Interior, Hisenda, Comptes, Economia, i Desenvolupament Local
- Àrea de Població
- Àrea de Protocol, Relacions Institucionals i Comunicació
- Àrea de Seguretat, Convivència Ciutadana i Policia Local
- Àrea de Contractació
- Àrea de Funció Pública i Personal
- Àrea d’Economia i Desenvolupament Local
- Àrea d’Hisenda i Pressuposts
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Amb les funcions assignades a la Comissió Especial de Comptes en
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local.
-

Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i
Medi Rural.
- Àrea d’Urbanisme i Ordenació del Territori
- Àrea de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible
- Àrea de Cadastre
- Àrea de Mobilitat i Transport
- Àrea de Món Rural
- Àrea de Cementeri i Serveis Funeraris

-

Comissió de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana
- Àrea de Serveis Socials i Dependència
- Àrea de Participació Ciutadana
- Àrea d’Innovació
- Àrea d’Atenció al Ciutadà (Xarxa d’Oficines d’Atenció al Ciutadà)
- Àrea de Salut
- Àrea de Consum
- Àrea de Joventut
- Àrea de Persones Majors
- Àrea d’Educació
- Àrea d’Esports i Cooperació
- Àrea de Cultura i Festes
- Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació
- Àrea de Comerç, Mercats i Fires
- Àrea de Turisme

Tercer. Les comissions informatives permanents estaran integrades per dotze (12)
regidors, pertanyents quatre (4) al PP, tres (3) al PSOE, dos (2) a Més, un (1) a El Pi, un
(1) a ASI i un (1) a SSPLL. Seran suplents els designats com a titulars dels integrants de
les comissions qualsevol dels regidors que formen part del seu grup municipal.
Quart. En cas d’absència de qualsevol dels membres que componen les comissions
informatives esmentades, podran ser substituïts pels regidors assignats a tal efecte pel
grup municipal corresponent, o per qualsevol dels membres del seu grup.”
Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, si bé modificada
en els termes abans indicats, amb 11 vots a favor (5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 10
abstencions (8 del PP, 1 d’ASI i 1 de SSPLL).
4.
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS DEL CONSELL
DEL PATRONAT MOLÍ D’EN GASPAR
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La Presidència dóna compte de la proposta següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS DEL CONSELL DEL
PATRONAT DEL MOLÍ D’EN GASPAR
De conformitat amb el que preveu l’article 17 dels estatuts d’aquest Patronat, aquesta
Batlia Presidència proposa al Ple la proposta següent:
ACORD
Proposar que en el Consell d’Administració figurin els membres següents:
1. President: el batle
2.Vicepresidents: dues (2) vicepresidències
- Vicepresidència primera: senyora Maria Antònia Gil Clar
- Vicepresidència segona: senyora Maria Barceló Calviño
(Ambdues vicepresidències nomenades pel batle)
3. Vocals: Cinc (5) vocals de reconeguda competència
4. Un representant de cada un dels grups polítics que formen part del Consistori
(PP, PSOE, Més, El Pi, ASI i SSPLL), que són els següents: Gori Estarellas Mas
pel PSOE, Adelina Gutiérrez Bonet per Més, Bernadí Vives Cardona per El Pi,
Guillermo Roig Mascaró per ASI i Beatriz Morales Granados per SSPLL.
El secretari i l’interventor d’aquest Patronat són els de l’Ajuntament, amb veu
però sense vot.”
D’acord amb el que s’ha exposat, el Consell del Molí d’en Gaspar queda constituït de la
manera següent:
- President: el batle, senyor Jaume Tomàs Oliver
- Vicepresidència primera: senyora Maria Antònia Gil Clar
- Vicepresidència segona: senyora Maria Barceló Calviño
- Gori Estarellas Mas, pel grup municipal PSOE
- Adelina Gutiérrez Bonet, pel grup municipal Més
- Guillermo Roig Mascaró, pel grup municipal ASI
- Bernadí Vives Cardona, pel grup municipal El Pi
- Beatriz Morales Granados, pel grup municipal SSPLL
- El secretari i l’interventor seran els de l’Ajuntament.
El senyor Joan C. Jaume anuncia la seva abstenció en aquest punt i informa que la
representació del seu grup en aquest organisme autònom seria la senyora Antònia Suñer
Olea. A petició del representant del Grup Popular s’afegeix a la proposta que els
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designats per formar part de les comissions podran ser substituïts per qualsevol dels
membres dels grups municipals.
Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, modificada en
els termes sol·licitats pel representant del Partit Popular, com també per la designació de
la seva representant senyora Antònia Suñer Olea entre els membres d’aquest Consell,
amb 11 vots a favor (5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 10 abstencions (8 del PP, 1
d’ASI i 1 de SSPLL).
5.
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS DEL CONSELL
DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS
La Presidència dóna compte de la proposta següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS DEL CONSELL DEL
PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS
De conformitat amb el que preveuen els Estatuts d’aquest Patronat, aquesta Batlia
Presidència proposa al Ple el següent:
ACORD
Proposar que en el Consell d’Administració figuren els membres següents:
1. President: el batle
2. Vicepresidències: dues vicepresidències
Vicepresidència primera: senyora Maria Antònia Gil Clar
Vicepresidència segona: senyor Jaume J. Oliver Vallès
(ambdues vicepresidències designades pel batle)
3. Vocals: Cinc (5) vocals de reconeguda competència.
5. Un (1) representant de La Caixa i un (1) representant de Sa Nostra.
6. Un (1) representant de cada un dels membres dels grups polítics que formen
part del Consistori (PP, PSOE, Més, El Pi, ASI i SSPLL), que són els següents:
Lucía Escribano Alés pel PSOE, Maria Barceló Calviño per Més, Bernadí Vives
Cardona per El Pi, Guillermo Roig Mascaró per ASI i Beatriz Morales Granados
per SSPLL.
El secretari i l’interventor d’aquest Patronat són els de l’Ajuntament amb veu i
sense vot.”
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D’acord amb el que s’ha exposat, el Consell de la Residència de Persones Majors queda
constituït de la manera següent:
-

President: Jaume Tomàs Oliver
Vicepresidència primera: senyora Maria Antònia Gil Clar
Vicepresidència segona: senyor Jaume J. Oliver Vallès
Lucía Escribano Alés, pel grup municipal PSOE
Maria Barceló Calviño, pel grup municipal Més
Guillermo Roig Mascaró, pel grup municipal ASI
Bernadí Vives Cardona, pel grup municipal El Pi
Beatriz Morales Granados, pel grup municipal SSPLL
1 representant de La Caixa
1 representant de Sa Nostra
El secretari i l’interventor del Patronat són els de l’Ajuntament.

El senyor Joan C. Jaume anuncia la seva abstenció en aquest punt i informa que la
representació del seu grup en aquest organisme autònom seria la senyora Antònia Suñer
Olea. I a petició d’aquest representant del Grup Popular s’afegeix a la proposta que els
designats per formar part de les comissions podran ser substituïts per qualsevol dels
membres dels grups municipals.
Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, modificada en
els termes sol·licitats pel representant del Partit Popular, així com per la designació de la
seva representant senyora Antònia Suñer Olea entre els membres d’aquest consell, amb
11 vots a favor (5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 10 abstencions (8 del PP, 1 d’ASI i
1 de SSPLL).
6.
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS DEL PATRONAT
PER A LA FUNDACIÓ DEL CLAUSTRE DE L’ANTIC CONVENT DELS
PARES FRANCISCANS
La Batlia dóna compte de la proposta següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord
següent:
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ DE L’ANTIC CONVENT DELS FRANCISCANS
De conformitat amb l’article 13 dels Estatuts d’aquest Patronat, aquesta Batlia
Presidència proposa al Ple el següent
ACORD
1. La Presidència del Patronat l’exerceix el batle.
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2. Un representant de cada un dels grups municipals de l’Ajuntament de
Llucmajor (PP, PSOE, Més, El Pi, ASI i SSPLL), que són els següents: Jaume J.
Oliver Vallès pel PSOE, Miquel Àngel Serra Teruel per Més, Bernadí Vives
Cardona per El Pi, Guillermo Roig Mascaró per ASI i Beatriz Morales Granados
per SSPLL.
El secretari, el tresorer i el director seran nomenats pel Patronat.”
D’acord amb el que s’ha exposat, els vocals del Patronat per a la Fundació del Claustre
de l’Antic Convent dels Pares Franciscans queda constituït de la manera següent:
-

President: Jaume Tomàs Oliver
Jaume J. Oliver Vallès, pel grup municipal PSOE
Miquel Àngel Serra Teruel, pel grup municipal Més
Guillermo Roig Mascaró, pel grup municipal ASI
Bernadí Vives Cardona, pel grup municipal El Pi
Beatriz Morales Granados, pel grup municipal SSPLL
El secretari, el tresorer i el director seran nomenats pel Patronat.

El senyor Joan C. Jaume anuncia la seva abstenció en aquest punt i informa que la
representació del seu grup en aquest organisme autònom seria el senyor Joan Barros
Oliver.
Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, modificada en
els termes sol·licitats pel representant del Partit Popular, així com per la designació del
seu representant senyor Joan Barros Oliver entre els membres d’aquest Consell, amb 11
vots a favor (5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 10 abstencions (8 del PP, 1 d’ASI i 1
de SSPLL).
7.
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS
CORPORATIUS EN EL CONSORCI PLA-D DE LLUCMAJOR
La Batlia dóna compte de la proposta següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord
següent:
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS CORPORATIUS
EN EL CONSORCI DEL PLA-D DE LLUCMAJOR
De conformitat amb els estatuts d’aquest Consorci aquesta Batlia Presidència proposa al
Ple el següent:
ACORD
Primer. La Presidència l’exerceix el batle.
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Segon. El representant en el Consorci serà el regidor de Més senyor Miquel Àngel Serra
Teruel.”
Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, amb 11 vots a
favor (5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 10 abstencions (8 del PP, 1 d’ASI i 1 de
SSPLL).
8.

PROPOSTA DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE

La Batlia dóna compte de la proposta següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord
següent:
PROPOSTA DE LA PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE
Amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de Llucmajor el dia 13 de juny de
2015 i de conformitat amb el que preveuen l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local, l’article 80 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, propòs al Ple el següent
ACORD
1. Celebrar el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària, cada darrer dimecres de
mes.
Si el dia assenyalat per a la sessió ordinària és festiu, aquesta Batlia Presidència
proposarà una data alternativa perquè tengui lloc en la sessió plenària del mes anterior,
que en principi serà el dia anterior hàbil a l’indicat abans.
2. L’horari de les sessions plenàries serà les 19.00 hores.
3. El Ple corresponent al mes d’agost tindrà lloc el primer dimecres del mes d’agost.”
El senyor Joan C. Jaume anuncia el seu vot favorable a aquest punt, ja que amb el nou
horari s’obrirà el Consistori a una major participació ciutadana, punt que ja es va
preveure en l’anterior legislatura.
El senyor Roig demana que es modifiqui l’horari esmentat i proposa que els plens
ordinaris no tinguin lloc abans de les 21.00 hores, per donar facilitats de participació.
Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, amb 20 vots a
favor (5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi, 8 del PP i 1 de SSPLL) i 1 abstenció d’ASI.
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DONAR COMPTE DEL DECRET DEL BATLE PEL QUAL ES NOMENEN
PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
La Batlia dóna compte del decret següent, si bé s’ha de modificar per suprimir de la
Comissió d’Interior el terme Turisme.
“000032/2015-GENSEC
D’acord a la legislació vigent i fent ús de les atribucions que aquesta em confereix:
RESOLC
Nomenar presidents efectius de les comissions informatives permanents que a
continuació s’indiquen els regidors següents:
-

Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i
Medi Rural
Senyor Jaume Tomàs Oliver.

-

Comissió de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana
Senyora Adelina Gutiérrez Bonet.

-

La presidència efectiva de la Comissió d'Interior, Hisenda, Comptes, Economia,
Desenvolupament Local i Turisme
Senyor Jaume J. Oliver Vallès.”

Un cop modificat el decret, queda del tenor següent:
“000032/2015-GENSEC
D’acord amb la legislació vigent i fent ús de les atribucions que aquesta em confereix:
RESOLC
Nomenar presidents efectius de les comissions informatives permanents que a
continuació s’indiquen els regidors següents:
-

Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i
Medi Rural
Senyor Jaume Tomàs Oliver.

-

Comissió de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana
Senyora Adelina Gutiérrez Bonet.

-

La presidència efectiva de la Comissió d'Interior, Hisenda, Comptes, Economia i
Desenvolupament Local
Senyor Jaume J. Oliver Vallès.”
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9.
DONAR COMPTE DEL DECRET RELATIU ALS ENCÀRRECS DE
GESTIÓ A FAVOR DELS REGIDORS
La Batlia dóna compte del decret següent, el qual ha de ser modificat en els termes que
a continuació s’indiquen:
“000033/2015-GENSEC

DECRET
D’acord amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la legislació vigent, i
fent ús de les atribucions que aquesta em confereix
RESOLC
Per raons d’eficàcia, realitzar els encàrrecs de gestió a favor dels regidors següents:
-

BERNADÍ VIVES CARDONA: Primer tinent de batle, Llucmajor Empresa
Municipal de Serveis (LLEMSA), Brigada Municipal i Cementiri.

-

GORI ESTARELLAS MAS: Segon tinent de batle, Convivència Ciutadana i
Policia.

-

JAUME J. OLIVER VALLÈS: Tercer tinent de batle, Economia i Hisenda,
Contractació, Recursos Humans i Funció Pública.

-

ADELINA GUTIÉRREZ BONET: Quart tinent de batle, Cultura, Festes i Fires.

-

MIQUEL ÀNGEL SERRA TERUEL: Innovació, Comunicació i Àrea d’Atenció
Ciutadana a s’Arenal.

-

MARIA BARCELÓ CALVIÑO: Educació i Escoletes.

-

TOMEU TUGORES VICENS: Esports.

-

FRANCISCA ALMAGRO PESET: Joventut i Participació Ciutadana.

-

LUCÍA ESCRIBANO ALÉS: Turisme
Urbanitzacions.

-

MARIA ANTÒNIA GIL CLAR. Atenció Social, Tercera Edat, Residència,
Comerç i Mercats.”

i Atencions als Ciutadans

a

El senyor Joan C. Jaume diu que s’abstindrà en aquest punt i demana informació
sobre l’àrea la gestió la qual s’encarregarà a la senyora Francisca Almagro.
La Presidència indica que la regidora esmentada s’encarregarà de la gestió de
Joventut i Política Activa d’Ocupació. En conseqüència el decret s’ha de modificar.
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Un cop modificat el decret queda del tenor següent:
“000033/2015-GENSEC

DECRET
D’acord amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la legislació vigent, i
fent ús de les atribucions que aquesta em confereix
RESOLC
Per raons d’eficàcia, realitzar els encàrrecs de gestió a favor dels regidors següents:
-

BERNADÍ VIVES CARDONA: Primer tinent de batle, Llucmajor Empresa
Municipal de Serveis (LLEMSA), Brigada Municipal i Cementiri.

-

GORI ESTARELLAS MAS: Segon tinent de batle, Convivència Ciutadana i
Policia.

-

JAUME J. OLIVER VALLÈS: Tercer tinent de batle, Economia i Hisenda,
Contractació, Recursos Humans i Funció Pública.

-

ADELINA GUTIÉRREZ BONET: Quart tinent de batle, Cultura, Festes i Fires.

-

MIQUEL ÀNGEL SERRA TERUEL: Innovació, Comunicació i Àrea d’Atenció
Ciutadana a s’Arenal, Mobilitat i Transports.

-

MARIA BARCELÓ CALVIÑO: Educació i Escoletes.

-

TOMEU TUGORES VICENS: Esports, Participació Ciutadana i Cooperació.

-

FRANCISCA ALMAGRO PESET: Joventut i Política Activa d’Ocupació.

-

LUCÍA ESCRIBANO ALÉS: Turisme
Urbanitzacions.

-

MARIA ANTÒNIA GIL CLAR. Atenció Social, Tercera Edat, Residència,
Comerç i Mercats.”

i Atencions als Ciutadans

a

10.
PROPOSTA RELATIVA A RETRIBUCIONS DELS MEMBRES
CORPORATIUS
La Batlia dóna compte i explica breument la proposta següent:
“Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord
següent
PROPOSTA RELATIVA A RETRIBUCIONS DELS MEMBRES CORPORATIUS
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RETRIBUCIONS DELS MEMBRES 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 € anuals en 14 pagues
d’idèntica quantia.
- 3 places: regidors amb dedicació parcial de 3 hores: 17.157,56 € anuals en 14 pagues
d’idèntica quantia.
La percepció de retribucions serà incompatible
d’indemnitzacions per assistència a plens i a comissions.

amb

la

percepció

INDEMNITZACIONS DE MEMBRES SENSE DEDICACIÓ
- 7 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:
Al Ple:
571,95 €
A comissió informativa:
190,65 €
Aquests acords es consideraran definitius si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”

El representant del PP, senyor Joan C. Jaume, diu que està d’acord que es fixin
retribucions dignes per als regidors per la feina que han de realitzar, i agraeix que es
permeti a l’oposició dur el control pertinent de l’actual corporatiu. Aquests postura
no va ser compartida per l’oposició en el consistori anterior.
El batle assegura que les retribucions al·ludides s’han reduït en un 10 per cent per
poder-les dedicar a altres finalitats.
El representant del Grup Popular diu que no comparteix el que diu la Presidència,
vist el nombre de retribucions que s’assignen.
La representant del grup SSPLL, senyora Beatriz Morales Granados, assegura que
els sous corporatius s’han d’adequar a la realitat social. En conseqüència el seu grup
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renuncia als havers proposats per a portaveus i només cobrarà per assistència. Creu
que, no obstant això, es pot dur fer una oposició digna.
Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, amb 11 vots a
favor (5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 10 abstencions (8 del PP, 1 d’ASI i 1 de
SSPLL).
Sense més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 19.30 hores del dia abans
assenyalat.
El batle

El secretari
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