ACTA DE LA SESSIÓ ORGANITZATIVA
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE DATA 19 DE JUNY DE 2015
Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Presents:

Caràcter de la sessió:
Secretària Acctal:

Sencelles, Sala d’Actes de la Casa de la Vila
19 de juny de 2015
12:00 hores
13:35 hores
Joan Carles Verd Cirer
Pedro Llabrés Fontirroig
Miquel Fiol Julià
Maria del Rosario Roca García
Bartomeu Morro Oliver
Mercè Muntaner Mas
Maria del Carme Reynés Llabrés
Antònia Vallès Ramis
Catalina Mª Salom Niell
Bernardino Colmillo Serra
Joan Miquel Chacón Nicolau
Extraordinària/Organitzativa
Francisca Campaner Fiol

1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES
El Sr. Batle obre la sessió i inicia el tractament d’aquest punt explicant als nous
regidors, pespecialment, el funcionament i caràcter d’aquesta Sessió. Per tant, i
en primer lloc, presenta a la consideració del Ple la següent
PROPOSTA DE BATLIA.Conforme amb el disposat a l'art. 80.1 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), l'Ajuntament ple ha de
celebrar sessió ordinària com a mínim una vegada cada tres mesos en els
municipis menys de 5.000 habitants, llevat els casos que existeixi també junta
de govern local, en els que la periodicitat del ple serà cada dos mesos com a
mínim.
D'acord amb el disposat a l'art. 38.a) del ROF, l'Ajuntament ple ha de
determinar la periodicitat de les seves sessions.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar el règim de sessions ordinàries de l'Ajuntament ple en la forma
següent:

1.- Una sessió cada dos mesos, a celebrar el segon divendres dels mesos de
gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, si no és festiu. Si fos festiu, es
celebraria el divendres hàbil immediat següent.
2.- Les sessions es celebraran normalment a les 12h00.
El Sr. Batle dóna la paraula a la Sra. Vallès, que comenta que el seu grup és
més partidari de celebrar les sessions l’horabaixa. La Sra. Salom diu que per la
gent que fa feina, és més posible que puguin venir. Tant el Sr. Colmillo com el
Sr. Chacón s’adhereixen a aquest nou plantejament.
El Sr. Batle explica que la proposta és per a les 12’00 hores, però que es preveu
també prou flexibilitat. Aprofita per comentar que ja s’han iniciat les gestions
perquè els plenaris es puguin veure per Internet, en directe o via streaming. Que
si les sessions es fan l’horabaixa, de vegades s’acaba molt tard. Reitera el seu
comprimís de flexibilitat, i manté la seva proposta.
Se sotmet a votació la proposta d’acord presentada i és aprovada per set vots a
favor (PI-PSOE-VOLEM), 3 en contra (PP) i una abstenció (MÉS).
2.- CREACIÓ, SI PERTOCA, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
PERIODICITAT DE LES SEVES SESSIONS ORDINÀRIES
El Sr. Batle dóna compte de la següent:

PROPOSTA DE BATLIA
L'article 20 de la LRBRL i els arts. 22 i 23 LMRLIB assenyalen que els òrgans
necessaris de tot ajuntament són el Batle, els Tinents de batle i el Ple; i que la
Junta de govern local existeix en tots els municipis de més de 5.000 habitants i
en aquells que així ho acordi el ple de l'ajuntament a través del reglament
orgànic o mitjançant un acord independent.
La Junta de govern local, amb les funcions que li atribueix la legislació
bàsica de règim local, és presidida pel batle i formada per un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, designats i cessats
lliurament pel batle, que n'ha de retre compte al ple.
Les funcions que li atribueix l'article 23.2.a LRBRL són:
- L'assistència al batle en l'exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que el batle o altre òrgan municipal li delegui o les que li
atribueixin les lleis.
Per tant, pot actuar com a òrgan d'assistència i assessorament al batle,
sense competències pròpies; o com a òrgan resolutiu si el Batle o el Ple li
deleguen algunes o totes les atribucions que per llei poden delegar.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Crear la Junta de govern local de l'Ajuntament de Sencelles per assistir
el batle en l'exercici de les seves atribucions i assumir les delegacions que el

batle o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. Estarà integrada
pel batle i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de
membres de la corporació, és a dir tres, nomenats i separats lliurament pel
batle que n'haurà de donar compte al Ple.
Segon. Que la Junta de govern local es reuneixi amb caràcter ordinari amb una
periodicitat mínima mensual conforme a la normativa, el dia i hora que
determini el batle prèvia deliberació en la sessió constitutiva de la Junta de
govern local.
Sotmesa a votació l’anterior proposta és aprovada per vuit vots a favor (PIPSOE-VOLEM-MÉS) i tres abstencions (PP).
3.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS: COMISSIÓ INFORMATIVA I DE CONTROL GENERAL I
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
El Sr. Batle inicia aquest punt comentant que, d’acord amb l’ordre del dia, ara
sotmetrà al Ple la creació de les dues comissions que es consideren
imprescindibles, si be anuncia també la creació de noves comissions amb
posterioritat.
Per tant, el Sr. Batle sotmet a la consideració del Ple la següent
L'art. 38.b) ROF preveu que dins el trenta dies següents a la sessió plenària
constitutiva, el Batle reunirà l'Ajuntament ple amb l'objecte de resoldre, entre
altres punts, el referent a la creació i composició de les comissions informatives
permanents.
L'art. 24.1 LMRLIB indica que les comissions informatives i de control existiran
en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi
una Junta de govern local o en els que així s'acordi pel ple de la corporació
municipal; i que haurà les que acordi el ple o el reglament orgànic, integrades
per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre de membres
de cada grup, amb la finalitat de facilitar la gestió municipal.
L'art. 76.7 LMRLIB indica que els regidors no adscrits no tenen dret a formar
part de les comissions, però sí tenen dret a assistir amb veu i sense vot.
L'art. 125 ROF estableix que dins l'acord de creació es determinarà la
composició concreta de les esmentades comissions, indicant les regles a què
s'ha de subjectar l'esmentada composició.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Crear dues Comissions informatives permanents, amb la següent
denominació:
- Comissió informativa i de control general
- Comissió informativa d'hisenda i especial de comptes.
Segon. La composició de les Comissions informatives permanents serà de la
forma següent:
- President: El que ostenti el càrrec de Batle de la Corporació..
Vocals: La resta de membres de la corporació
- Secretari: el de la Corporació.
Tercer. La periodicitat ordinària de les comissions informatives, tenint en
compte el previst a l'art. 89 LMRLIB, serà la següent:
- es reunirà el dilluns hàbil, quatre dies abans del Ple ordinari, a les 12’00

hores.
Quart. Convocar les comissions informatives permanents extraordinàries que
siguin necessàries per al bon funcionament de l'ajuntament.
Cinquè. Els dictàmens seran aprovats per majoria simple en vot de qualitat del
President.
Obert torn de paraules, la Sra. Reynés demana que les convocatòries siguin
rebudes amb 72 hores d’antel.lació. Demanada paraula al Batle per part de la
Secretària Acctal. que suscriu, li comenta que els serveis administratius faran el
possible per complir la seva demanda, però que el termini legal marcat és de
48 hores, i no 72 com sol.licita.
Se sotmet a votació la proposta d’acord presentada i és aprovada per
unanimitat.
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS
ÒRGANS COL.LEGIATS
El Sr. Batle dóna compte de la següent
PROPOSTA DE BATLIA.Conforme a l’article 38 c) de. Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales RD 2568/86.
Es proposa al Ple la designació dels següents representants pels òrgans
col.legiats i supramunicipals.
1.- Consell Escolar del C.P.
Sra. Maria del Rosario Roca Garcia. Suplent: Sr. Joan Carles
Verd Cirer
2.- FELIB
Sr. Joan Carles Verd Cirer. Suplent: Sr. Miquel Fiol Julià
3.- FEMP
Sr. Joan Carles Verd Cirer. Suplent: Sr. Miquel Fiol Julià
4.- Consorci d´Informàtica
Sr. Joan Carles Verd Cirer. Suplent: Sr. Miquel Fiol Julià
5.- Mancomunitat Pla de Mallorca
Sr. Joan Carles Verd Cirer. Suplent: Sr. Miquel Fiol Julià
6.- Fundació San Francesc
Sr. Joan Carles Verd Cirer. Suplent: Sr. Miquel Fiol Julià
7.- Fundació Bartomeu Oliver
Sr. Joan Carles Verd Cirer. Suplent: Sr Maria del Rosario Roca
Garcia
8.- Consorci d’Infrastructures de les Illes Balears
Sr. Joan Carles Verd Cirer. Suplent: Sr. Miquel Fiol Julià
9.- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació:
Sr. Miquel Fiol Julià i Joan Carles Verd Cirer
10.- Coordinadora municipal d’entitats
Sr. Joan Carles Verd Cirer Suplent Carme Reynés Llabrés
Sotmesa a votació l’anterior proposta és aprovada per vuit vots a favor (PIPSOE-VOLEM-MÉS) i tres abstencions (PP).

5.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DEL BATLE SOBRE
a) NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE
El Sr. Batle dóna lectura i assabenta al Ple del següent
DECRET DE BATLIA.En l’exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 81 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’art. 41 del
RD 2568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
confereixen a aquesta Batlia,
Atès l’establert a l’article 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, així com
l’establert a l’art. 46 i ss ROF
HE RESOLT
Primer.- Nomenar Primer Tinent de Batle el Sr. Tomeu Morro Oliver
Segon.- Nomenar Segon Tinent de Batle el Sr. Pedro Llabrés Fontirroig
Tercer.- Nomenar Tercera Tinent de Batle la Sra. Carme Reynés
Llabrés.
Els Tinents de Batle, com a tals, els correspondrà substituir en la totalitat
de les funcions i per ordre del seu nomenament al Batle en els supòsits
d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions, així com exercir les funcions de Batle en els supòsits de vacant a la
Batlia fins a la presa de possessió del nou Batle.
Quart.- Notificar el present Decret als interessats per al seu coneixement
i efectes oportuns.
Cinquè.- Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
Sisè.- Que del present Decret se n’informi al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que aquest celebri.
La Corporació es dóna per assabentada.
b) NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
DECRET DE BATLIA.En l’exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 81 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’art. 41 del
RD 2568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
confereixen a aquesta Batlia,
Vista la creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sencelles,
i vista la potestad del Batle que el presideix, per nomenar els seus integrants,
pel present
HE RESOLT

Primer.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local el Primer Tinent
de Batle el Sr. Tomeu Morro Oliver
Segon.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local el Segon Tinent
de Batle Sr. Pedro Llabrés Fontirroig
Tercer.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local la Tercera
Tinent de Batle la Sra. Carme Reynés Llabrés.
Els Tinents de Batle, com a tals, els correspondrà substituir en la totalitat
de les funcions i per ordre del seu nomenament al Batle en els supòsits
d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions, així com exercir les funcions de Batle en els supòsits de vacant a la
Batlia fins a la presa de possessió del nou Batle.
Quart.- Notificar el present Decret als interessats per al seu coneixement
i efectes oportuns.
Cinquè.- Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
Sisè.- Que del present Decret se n’informi al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que aquest celebri.
La Corporació es dóna per assabentada.
c) DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA BATLIA.
El Sr. Batle dóna lectura i assabenta al Ple dels següents Decrets:
DECRET DE BATLIA
En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment
les assenyalades a l'art. 41 del RD 2.568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), i més concretament les establertes als articles 43 i ss
ROF.
DECRET:
Primer. Designar el Regidor com a encarregat de l’ àrea que es dirà:
•

Sr. Pedro Llabrés Fontirroig com a Regidor encarregat de les àrees
Seguretat Ciutadana, Serveis Municipals, Gent Gran i Esports.

Aquesta delegació serà de les compreses a l’article 43.5 b) del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( RD
2568/86 ), que comprèn la direcció interna i gestió dels serveis corresponents,
sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
Segon. Notificar el present Decret a l’ interessat per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Tercer. Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
Quart. Que del present Decret se’n informi al Ple del Ajuntament en la
primera sessió que aquest celebri.

DECRET DE BATLIA
En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment
les assenyalades a l'art. 41 del RD 2.568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), i més concretament les establertes als articles 43 i ss
ROF.
DECRET:
-

Primer. Designar el Regidor com a encarregat de l’ àrea que es dirà:
Sr. Miquel Fiol Julià com a com a Regidor delegat de Biniali i encarregat de
l’àrea de Serveis Socials, Cooperació i Salut.

-

Aquesta delegació serà de les compreses a l’article 43.5 b) del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( RD
2568/86 ), que comprèn la direcció interna i gestió dels serveis
corresponents, sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
Segon. Notificar el present Decret a l’ interessat per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Tercer. Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
Quart. Que del present Decret se’n informi al Ple del Ajuntament en la primera
sessió que aquest celebri.
DECRET DE BATLIA
En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment
les assenyalades a l'art. 41 del RD 2.568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), i més concretament les establertes als articles 43 i ss
ROF.
DECRET:
Primer. Designar el Regidor com a encarregat de l’ àrea que es dirà:
- Sra. Maria del Rosario Roca Garcia com a Regidora encarregada de les
àrees d’Educació i Cultura i de Medi Ambient.
Aquesta delegació serà de les compreses a l’article 43.5 b) del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( RD
2568/86 ), que comprèn la direcció interna i gestió dels serveis corresponents,
sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
Segon. Notificar el present Decret a l’ interessat per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Tercer. Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
Quart. Que del present Decret se’n informi al Ple del Ajuntament en la primera

sessió que aquest celebri.
DECRET DE BATLIA
En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment
les assenyalades a l'art. 41 del RD 2.568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), i més concretament les establertes als articles 43 i ss
ROF.
DECRET:
Primer. Designar el Regidor com a encarregat de l’ àrea que es dirà:
- La Sra Mercè Muntaner Mas com a Regidora encarregada de l’àrea
d’Hisenda i Promoció Econòmica.
Aquesta delegació serà de les compreses a l’article 43.5 b) del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( RD
2568/86 ), que comprèn la direcció interna i gestió dels serveis corresponents,
sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
Segon. Notificar el present Decret a l’ interessat per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Tercer. Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
Quart. Que del present Decret se’n informi al Ple del Ajuntament en la primera
sessió que aquest celebri.
DECRET DE BATLIA
En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, especialment
les assenyalades a l'art. 41 del RD 2.568 de 28 de Novembre de 1986, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), i més concretament les establertes als articles 43 i ss
ROF.
DECRET
Primer. Designar el Regidor com a encarregat de l’ àrea que es dirà:
- La Sra Carme Reynés Llabrés com a Regidora encarregada de l’àrea
d’Informació Ciutadana, Participació i Transparència.
Aquesta delegació serà de les compreses a l’article 43.5 b) del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( RD
2568/86 ), que comprèn la direcció interna i gestió dels serveis corresponents,
sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
Segon. Notificar el present Decret a l’ interessat per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Tercer. Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
Quart. Que del present Decret se’n informi al Ple del Ajuntament en la
primera sessió que aquest celebri.

La Corporació es dóna per assabentada.

d) DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS
De conformitat amb el disposat en l'art. 23 i ss ROF, des de Secretaria es dóna
compte dels diferents escrits rebuts dels partits polítics que formen part del
consistori, en els quals manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup
polític, així com també s'informa del seu nom, integrants, del portaveu i del seu
suplent de cada grup (vgs. RGE 939, 944, 958, 959 i 965):
GRUP MUNICIPAL VOLEM SENCELLES.Maria del Carme Reynés Llabrés (portaveu)
GRUP MUNICIPAL MÉS PER SENCELLES I BINIALI.Joan Miquel Chacón Nicolau (portaveu)
GRUP MUNICIPAL EL PI, PROPOSTA PER LES ILLES.Joan Carles Verd Cirer (portaveu)
Pedro Llabrés Fontirroig (suplent)
Miquel Fiol Julià
Maria del Rosario Roca García
GRUP MUNICIPAL DELS SOCIALISTES DE SENCELLES I BINIALI (PSIBPSOE).Bartomeu Morro Oliver (portaveu)
Mercè Muntaner Mas (suplent)
GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE SENCELLES.Antònia Vallès Ramis (portaveu)
Catalina Mª Salom Niell (suplent)
Bernardino Colmillo Serra
La Corporació es dóna per assabentada.
e) NOMENAMENT DE TRESORER
El Sr. Batle dóna lectura i posa en coneixement del Ple el següent
DECRET DE BATLIA.En virtut de les atribucions que per Llei em som conferides, i especialment
les assenyalades a l’art. 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
7/1985, de 2 d’abril, i a l’art. 41 del RD 2.568 de 28 de novembre de 1986, pel
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals,
De conformitat amb l’article 2.f del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, que explicita que a les Entitats Locals amb
Secretaries de classe tercera, la responsabilitat administrativa de las funcions
de comptabilitat tresoreria i recaptació poden atribuir-se a membres de la
Corporació o a un dels seus funcionaris
Atès que l’Ajuntament de Sencelles no disposa de Relació de Llocs de
Treball ni existeix expressament una plaça de tresoreria a la seva plantilla de

personal
HE RESOLT
1.- Nomenar Tresorer de la Corporació el Sr. Regidor Bartomeu Morro
Oliver.
2.- Assenyalar que l’esmentat Regidor no percebrà remuneració ni
indemnització per al desenvolupament d’aquesta tasca.
3.- Notificar personalment al Sr. Bartomeu Morro Oliver el present decret.
4.- Publicar el present Decret al BOIB.
5.- Donar-ne compte al Plenari de la Corporació en la propera sessió que
celebri, tot això sense perjudi de la seva efectivitat des del moment de la seva
signatura.
La Corporació es dóna per assabentada.
6.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'AJUNTAMENT PLE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL, PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA
Una vegada motivada pel Sr. Batle la urgència d’aquest punt i sotmesa a
votació, és aprovada per set vots a favor (EL PI-PSOE-VOLEM) i quatre vots
en contra (PP-MÉS).
El Sr. Batle, per tant, presenta al Ple la següent
PROPOSTA DE BATLIA.En base a les facultats de delegació de competències atribuïdes per l'art. 22.4
LRBRL al Ple de la Corporació, i amb l'objecte d'agilitzar la gestió d'aquells
assumptes que constitueixen l'activitat ordinària de l'administració municipal,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD
Primer. Delegar a favor de la Junta de govern local les següents atribucions o
competències:
a) En matèria de béns:
- L'exercici de la potestat investigadora de béns i drets que es presumeixen
propietat de l'ajuntament i la resolució del corresponent expedient
d'investigació.
- La recuperació de la possessió de béns de domini públic.
- L'aprovació d'expedients individuals d'expropiació i fixació de justipreu.
- L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres
milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els següents
supòsits:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que siguin declarats de
valor històric o artístic, i no estiguin previstes al Pressupost.
Quan estant previstes al pressupost, superin els mateixos percentatges i
quanties indicats per a les adquisicions de béns.
b) En matèria de contractació:
- La contractació d'obres, serveis, subministres, contractes de consultoria i
assistència tècnica quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost, així com els contractes plurianuals quan la seva
duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan
l’import de totes les anualitats superi el percentage indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

L'aprovació de projectes d'obres i serveis de qualsevol naturalesa de
competència plenària delegable.
- La interpretació de contractes i la resolució de les seves reclamacions.
- La resolució d'expedients de devolució de fiances.
c) En matèria de serveis:
- Les concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del Pressupost, així com les concessions plurianuals
quan la seva duració sigui superior a quatre anys i les plurianuals de menor
duració quan l’import de totes les anualitats superi el percentage indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
- La resolució d'expedients d'atorgament de subvencions.
-

d) En matèria econòmica:
- Resolució d'expedients de petició d'indemnitzacions per responsabilitat
patrimonial.
e) En matèria de policia urbana:
- Denominació de carrers, vies públiques i privades.
Segon. Aquest acord plenari sortirà efectes des del dia següent al de la seva
adopció, sense perjudici de la seva publicació al BOIB.
Sotmesa a votació, és aprovada per set vots a favor (EL PI-PSOE-VOLEM) i
quatre vots en contra (PP-MÉS).
7.- ASSIGNACIÓ DE DOTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS,
PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA
Una vegada motivada pel Sr. Batle la urgència d’aquest punt i sotmesa a
votació, és aprovada per set vots a favor (EL PI-PSOE-VOLEM) i quatre
abstencions (PP-MÉS).
Per tant, el Sr. Batle presenta al Ple la següent
PROPOSTA DE BATLIA
Atès el disposat a l'art. 77.2 LMRLIB i l'art. 73.3 LRBRL segons el quals el Ple
podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que comptarà amb un
component fix idèntic per a tots els grups, i un component variable en funció del
nombre de membres de cada grup. Aquesta dotació tendrà per finalitat sufragar
el cost de les activitats socials desenvolupades pels grups, així com els estudis,
informes i actuacions necessàries en relació als assumptes municipals, sense
que es puguin dedicar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter
patrimonial. Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la
dotació que s'acordi, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho
demani.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Fixar una dotació econòmica mensual als grups polítics que es constitueixen en
aquesta nova Corporació municipal, que constarà dels següents components:

-

Un component fix de 100€ mensuals per grup polític
Un component variable, en funció del nombre de Regidors, consistent en la
quantia de 50 euros mensuals per regidor.

Sotmesa a votació l’anterior proposta és aprovada per vuit vots a favor (PIPSOE-VOLEM-MÉS) i tres abstencions (PP).
8.- RÈGIM D'INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ, PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA
Una vegada motivada pel Sr. Batle la urgència d’aquest punt i sotmesa a
votació, és aprovada per set vots a favor (EL PI-PSOE-VOLEM) i quatre
abstencions (PP-MÉS).
Per tant, el Sr. Batle presenta la següent
PROPOSTA DE BATLIA.“Atès l'establert a l'art. 74 LMRLIB, art. 75.2 LRBRL i 13 ROF, els membres de
les corporacions municipals podran percebre indemnitzacions i assistències en
les quanties i condicions que acordi el Ple de la corporació.
1.- Les indemnitzacions les poden rebre tots els membres de la
Corporació (inclòs els que ocupen càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial) per les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin
efectius i prèvia justificació documental.
2.- Les assistències les podran rebre, per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col.legiats de què formin part, els membres de la
Corporació que no tenguin dedicació exclusiva ni parcial, en la quantia que
assenyali el Ple, tenint en compte les peculiaritats de la gestió dels serveis
públics prestats per l'Administració local.
El Ple de l’Ajuntament ACORDA
Establir, a partir del dia següent de la presa, si escau, d’aquest acord, el
següent règim d'indemnitzacions i assistències:
-

INDEMNITZACIONS PER SUPLITS: Les indemnitzacions les poden rebre
tots els membres de la Corporació (inclòs els que ocupen càrrecs en règim
de dedicació exclusiva o parcial) per les despeses ocasionades en l'exercici
del càrrec quan siguin efectius i prèvia justificació documental, segons les
normes administratives i les que aprovi el Ple.

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES: Els membres de la Corporació
amb delegació de competències i sense dedicació exclusiva ni parcial
percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals
de què formin part, les següents quanties,
a) Sessions de Ple: 150 €/sessió.
b) Sessions de Comissions Informatives i sessions de l’area de gestió: 25
€/sessió
c) Sessions de la Junta de govern local i altres òrgans de consulta, estudi i
-

control de caire municipal que es puguin crear: 150 €/sessió.
d) Reunions fora del terme municipal: 10€/sessió.
Els membres de la Corporació que no tenguin delegacions de competència
percebran, per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals
de què formin part, les següents quanties:
a). Sessions de Ple: 50 €/ sessió
b). Sessions de comissions informatives i altres òrgans de consulta, estudi i
control de caire municipal que es puguin crear: 25 €/sessió.
-

En aquest punt la Sra. Salom demana perquè tanta diferència entre les
assignacions que rebran els membres de l’equip de govern i les que rebran els
membres de l’oposició. El Sr. Batle explica que la idea és que no hi hagi
dedicacions parcials, i resulta evident que la gestió dels regidors de govern és
molt més intensa que la dels grups d’oposició, per les delegacions que tenen.
La Sra. Salom respon que la tasca d’oposició comporta molta feina. El Sr. Batle
està totalment d’acord, però s’ha de reconèixer que la responsabilitat és molt
diferent.
La Sra. Salom es manifesta sorpresa perquè les assignacions més altes són a
punts on l’oposició no hi pot assistir. El Sr. Batle respon, en consonància amb
l’anterior, que només faltaria. Que és la pràctica habitual a les altres
corporacions, i que molts pobles tenen aquestes retribucions quantitativament
molt més valorades.
El Sr. Chacón no presenta cap inconvenient a la proposta.
Sotmesa a votació l’anterior proposta és aprovada per vuit vots a favor (PIPSOE-VOLEM-MÉS) i tres abstencions (PP).
9.- APROVACIÓ DEL MEMBRE ELECTE AMB DEDICACIÓ (EXCLUSIVA O
PARCIAL) AL SERVEI DE LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL.
El Sr. Batle presenta al Ple la següent
PROPOSTA DE BATLIA.Tant l'art. 75
LRBRL, com l'art. 74.2 i 74.3 LMRLIB i l'art. 13
ROF estableixen i regulen la dedicació exclusiva i parcial dels membres del
Consistori.
Degut a l'augment progressiu de l'activitat municipal i amb l'objecte
d'aconseguir una major eficàcia en la gestió pública municipal, es considera
que hi ha càrrecs que s'han d'exercir amb dedicació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
"Primer. Aprovar que el membre electe de la Corporació que exercirà el seu
càrrec amb dedicació parcial al 90% és el següent:
- Sr. Joan Carles Verd Cirer, Batle-President.
Segon. Aprovar la quantia que percebrà segons aquesta responsabilitat:

- 33.062,26 €/any (12 mensualitats de 2.755,19 amb pagues extres
prorratejades) amb efectes de dia 13 de juny de 2015.
Tercer. Aprovar el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de
dites retribucions, d'acord amb l'establert a l'art. 74.3 LMRLIB, i que serà:
-

Batle: 34 hores setmanals.

Quart. El nomenament d'un membre de la corporació per a un dels indicats
càrrecs només suposarà l'aplicació de dedicació exclusiva o parcial si aquest
membre ho accepta. En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al
Ple en la següent sessió plenària ordinària.
Cinquè. Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social el membre de
la corporació que exerceixi el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial,
assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que
corresponguin.
Sisè.- Comunicar a la Direcció General d’Administracions Públiques tant el
nomenament del Batle, com les seves retribucions, amb detall de les quanties
corresponents i el règim de dedicació, tot això als efectes del que disposa l’art.
7 del Decret 63/2007, de 25 de maig, regulador del sistema de compensació
econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes
Balears que abonin als seus membres electes retribucions per l’exercici del seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva al servei de la gestió pública local.
La Sra. Vallès demana al Sr. Batle si pot explicar les recents publicacions al
diari sobre aquest tema.
El Sr. Batle explica que, si bé té concedida pel Ple la compatibilitat de les
tasques de Batlia amb l’atenció a la seva empresa, prefereix tenir una dedicació
parcial, i atendre aquest negoci amb més tranquil.litat i sense la pressió que
qualcú pensàs que estava vulnerant l’exclussivitat de la dedicació a la Batlia. Al
final, tot es reumeix en què ell deixarà de percebre uns 3000 € anuals, i la
partida d’Assumptes Socials tendrà uns 3.000 € més.
El Sr. Chacón anuncia el seu vot favorable, inclús si s’hagués presentat
dedicació exclussiva. El seu grup, el que no volia, era dedicacions parcials. I
sempre valoraran en positiu l’aportació de quanties més elevades a les partides
d’ajudes socials.
Sotmesa a votació l’anterior proposta és aprovada per vuit vots a favor (EL PIPSOE-VOLEM-MÉS) i tres abstencions (PP).
I no havent més temes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, jo,
com a Secretària Acctal, en dono fe.
LA SECRETÀRIA ACCTAL,

EL BATLE,

Francisca Campaner Fiol

Joan Carles Verd Cirer

