ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
EN PLE DIA 27-06-2019.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Miquel Niell Crespí.
Sra. Margalida Bonet Martorell.
Sra. Candela Atienza Ibarra.
Sr. Andreu Jaume Castañer.
Sr. Rafael Mesquida Oliver.
Sra. Mª Francisca Muñoz Pizá.
Sr. Matías Frau Coll.
Sra. Juana Mª Colom Coll.
Sr. Juan Luís Rodríguez Recio.

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT
LA SEVA ABSÈNCIA:

Sra. Catalina Victoria Pons Rosselló.

REGIDORS QUE NO HAN
JUSTIFICAT LA SEVA ABSÈNCIA:

Sr. Andrés Fernández Gervilla.

A les dependències municipals de Ca S’Apotecari de Santa Maria del
Camí, Illes Balears, a les vint-i-una hores de dia vint-i-set de Juny de dos mil
denou, es constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Batle, Sr.
Nicolau Canyelles Parets, per tal de celebrar sessió extraordinària i tractar-hi
els assumptes relacionats a l'ordre del dia, degudament distribuït.
Hi assisteixen els Srs. Regidors que s'esmenten a l'encapçalament, i hi
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas; assistint
també la Interventora municipal, Sra. Nicole Cazacu Cazacu.
A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del
dia.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 15-06-2019.
El Sr. Batle demana si qualcú té rés a dir de l’acta de la sessió de dia 1506-2019.
Ningú pren la paraula; per la qual cosa, posada a votació l’acta de la
sessió de dia 15-06-2019, és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors
assistents.
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2.-DEDICACIÓ EXCLUSIVA BATLIA.
El Sr. Batle manifesta que atès que es tracta de punts semblants, es
poden debatre al mateix temps aquest punt de la convocatòria i el punt número
tres relatiu a les assistències dels regidors. Expressa que aprovat l’augment al
personal de l’Ajuntament pel complement de la carrera professional, es proposa
ara aprovar una puja del 20% de les assistències dels regidors i un 19% a la
Batlia, llegint a continuació les propostes.
Continua dient que se suprimeix l’altra dedicació exclusiva i amb aquest
estalvi es farà front a aquestes puges.
El Sr. Andreu Jaume indica que els regidors no són funcionaris de
carrera i pensen que s’han de deixar les seves indemnitzacions tal com a
abans.
El Sr. Juan Rodríguez assenyala que pel que fa a la Batlia s’abstendrà a
la votació perquè ha fet comprovacions i ha trobat que es tracta més o manco
del sou que cobraria el Batle en la seva professió privada però que pel que fa
als regidors, troba que no s’han de pujar.
Posat a votació en primer lloc el punt número dos de la convocatòria
(dedicacació exclusiva de la Batlia), s’obté el següent resultat: cinc vots a favor
dels regidors de MÉS, cinc vots en contra dels regidors del PP i una abstenció
del regidor de ALSM.
Atès que s’ha produït un empat, en funció del previst a l’art. 94.2 de la
Llei 20/2006 de 15 de Desembre Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears, es repeteix la votació, obtenint-se el següent resultat: cinc vots a favor
dels regidors de MÉS, cinc vots en contra dels regidors del PP i una abstenció
del regidor de ALSM.
Vist aquest resultat, persistint l’empat, queda aprovada la proposta amb
el vot de qualitat del Sr. Batle, d’acord amb l’article referenciat, en els termes
següents:
“1.-Aprovar la dedicació exclusiva de la Batlia amb una retribució bruta anual de
47.000 €, amb els mateixos augments que els del personal de l’Ajuntament”.
A continuació es posen a votació les propostes del punt número tres de
la convocatòria i que són les següents:
“PRIMER.-Determinar que els regidors amb delegacions i sense delegacions
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats,
complementaris i d’altres organismes i perquè això es faci efectiu, ni percebran
dedicació exclusiva ni parcial.
SEGON.-Establir que els regidors amb delegació percebran 9.228 € bruts
anuals.
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TERCER.-Establir que els regidors sense delegació percebran 3.480 € bruts
anuals.
QUART.-Que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de forma
íntegra aquest Acord, als efectes del seu coneixement general, atesa la seva
transcendència”.
Aquestes propostes queden rebutjades per sis vots en contra
corresponents als regidors del PP i al regidor de ALSM i cinc vots a favor dels
regidors de MÉS.
Vist aquest resultat, el Sr. Batle manifesta que renuncia al seu augment
en solidaritat amb els companys de Consistori; assenyalant que tot quedarà
igual que amb la nòmina de l’anterior legislatura.

4.-FIXACIÓ PERIODICITAT SESSIONS PLENÀRIES.
El Sr. Batle llegeix la proposta.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que això és el que han fet sempre i que
els hi sembla bé, amb el compromís de què es celebrin els plens extraordinaris
que siguin necessaris.
El Sr. Juan Rodríguez indica que ell votarà en contra perquè troba que
atès l’augment de població, hi hauria d’haver un ple cada mes.
Posat a votació aquest punt de la convocatòria, és aprovat per deu vots a
favor, corresponents als regidors de MÉS i PP i un vot en contra, corresponent
al regidor de ALSM, en els termes següents:
“1.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebrin cada
dos mesos, el tercer dijous a les vint-i-una hores a Ca s’Apotecari, començant pel mes
de setembre de 2019.
2.- En cas que aquest dia fos festiu, se celebrarà la sessió, amb el mateix caràcter
d´ordinària, el següent dijous a les vint-i-una hores”.

5.-CREACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que també és l’habitual.
El Sr. Juan Rodríguez demana què és la Comissió Especial de Comptes.
La Sra. Interventora li dóna la pertinent explicació.
Posat a votació aquest punt de la convocatòria, és aprovat per
unanimitat dels Srs. Regidors en els termes següents:
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“1.- Crear una Comissió Informativa General per dictaminar tots els assumptes
que s´hagin de discutir i acordar en Ple, composta pels següents regidors:
President:

El Batle.

Vocals: Un Tinent Batle.
Sr. Andreu Jaume Castañer.
Sr. Andrés Fernández Gervilla.
Sr. Juan Luís Rodríguez Recio.
2.-Fixar la celebració de les Comissions Informatives els divendres anteriors a la
celebració dels plenaris a les 13 h. a l’Ajuntament.
3.- Establir que aquesta Comissió Informativa General actui també com a
Comissió Especial de Comptes”.

6.-DELEGACIONS PLENÀRIES JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Sr. Batle llegeix les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que com digueren ja a l’anterior
legislatura, pensen que no s’han de llevar competències al ple.
El Sr. Juan Rodríguez indica que s’abstendrà a la votació.
Posat a votació aquest punt de la convocatòria, s’obté el següent
resultat: cinc vots a favor dels regidors de MÉS, cinc vots en contra dels
regidors del PP i una abstenció del regidor de ALSM.
El Sr. Juan Rodríguez demana què és el reconeixement de crèdit.
El Sr. Batle li dóna una explicació.
Atès que s’ha produït un empat a la votació, en funció del previst a l’art.
94.2 de la Llei 20/2006 de 15 de Desembre Municipal i de Règim Local de les
Illes Balears, es repeteix la votació, obtenint-se el següent resultat: cinc vots a
favor dels regidors de MÉS, cinc vots en contra dels regidors del PP i una
abstenció del regidor de ALSM.
Vist aquest resultat, persistint l’empat, queda aprovada la proposta amb
el vot de qualitat del Sr. Batle, d’acord amb l’article referenciat, en els termes
següents:
“PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que
a continuació es relacionen:
a) El reconeixement extrajudicial de crèdits.
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b) La matèria relativa als traspasos dels drets funeraris sobre les concessions
atorgades.
c) Les competències que es deleguin pel Ple en la Junta de Govern Local, cada
any, en matèria d´hisenda, a través de les Bases d´Execució del Pressupost.
SEGON.-Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en compliment de l´establert a l´art. 51.2 del Reglament
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals de 28 de novembre
de 1.986”.

7.-DELEGACIONS PLENÀRIES BATLIA.
El Sr. Batle dóna compte de les propostes.
El Sr. Andreu Jaume expressa que creuen que delegar competències
plenàries a la Batlia és llevar transparència.
El Sr. Juan Rodríguez demana explicació sobre les propostes, donantse-li la mateixa.
Posat a votació aquest punt de la convocatòria, s’obté el següent
resultat: cinc vots a favor dels regidors de MÉS, cinc vots en contra dels
regidors del PP i una abstenció del regidor de ALSM.
Atès que s’ha produït un empat, en funció del previst a l’art. 94.2 de la
Llei 20/2006 de 15 de Desembre Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears, es repeteix la votació, obtenint-se el següent resultat: cinc vots a favor
dels regidors de MÉS, cinc vots en contra dels regidors del PP i una abstenció
del regidor de ALSM.
Vist aquest resultat, persistint l’empat, queda aprovada la proposta amb
el vot de qualitat del Sr. Batle, d’acord amb l’article referenciat, en els termes
següents:
“PRIMER.- Delegar en la Batlia les competències plenàries que a continuació es
relacionen:
a) L´exercici d´accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.
b) Les operacions de tresoreria quan l´import acumulat en cada moment superi
el 15% dels ingressos corrents liquidats en l´exercici anterior.
SEGON.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en compliment de l´establert a l´art. 51.2 del Reglament
d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals de 28 de novembre
de 1.986”.
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8.-NOMENAMENT REPRESENTANTS CORPORACIÓ ÒRGANS
COL·LEGIATS.
El Sr. Batle dóna compte de les propostes.
El Sr. Andreu Jaume assenyala que es tracta més d’una cosa
d’organització de l’equip de govern.
Posat a votació aquest punt de la convocatòria, és aprovat per sis vots a
favor, corresponents als regidors de MÉS i al regidor de ALSM i cinc
abstencions dels regidors del PP, en els termes següents:
“Designar com a representants de la Corporació en els òrgans que s´esmenten a
continuació, als següents regidors:
-

Mancomunitat del Raiguer: Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Federació d´Entitats Locals: Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Consell Escolar: Sra. Magdalena Crespí Simon.
Consorci d´Informàtica Local: Sra. Margalida Bonet Martorell.
Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació: Sr. Miguel Niell Crespí”.

9.-NOMENAMENT TRESORER.
El Sr. Batle llegeix la proposta.
El Sr. Andreu Jaume expressa que els hi sembla correcte i que sempre
ha estat aquesta funcionària.
El Sr. Juan Rodríguez demana a què es refereix l’expressió “fins a la
seva jubilació”.
El Sr. Batle li contesta que aquesta funcionària es jubila el mes de
Febrer.
El Sr. Juan Rodríguez diu que idò és de lliure designació.
Posat a votació aquest punt de la convocatòria, és aprovat per
unanimitat dels Srs. Regidors en els termes següents:
“Nomenar la Sra. Maria Calafat Vich, funcionària de l´Ajuntament, com a
Tresorera de la Corporació fins a la seva jubilació”.

10.-COMUNICACIONS DE BATLIA.
El Sr. Batle dóna a conèixer els següents Decrets:
-Nomenament Tinents Batle.
-Composició i Funcionament Junta de Govern Local.
-Delegacions àrees.
-Nomenament Director Residència.
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El Sr. Juan Rodríguez demana si el director de la residència és un càrrec
de lliure designació.
La Secretària li contesta que no, que es tracta d’un càrrec de confiança.
El Sr. Batle manifesta que d’aquesta manera es posa ja en marxa
l’Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna l'acte per
acabat i aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores trenta minuts de dia vinti-set de Juny de dos mil denou; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA
Sgt: Lourdes Dols Salas.
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