ACTA DE LA
27/06/2019.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 27/06/2019, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
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Batle-president:
Regidors
:

Antonia Camps Florit
Francisca Adriana Moll Sales
Tamara Rotger Gomila
Ramon Verdú Navarro
Margarita Esther Triay Barber
Maria del Pilar Pons Goñalons
Ana Britt Sànchez Tuomala

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Maria Elena Baquero Gonzalez i
Pere Riudavets Fayas del grup socialista
Presideix l’acte el batle-president, Antonia Camps Florit, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
La batlessa obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El regidors tenen còpia de l’acta de la sessió constitutiva de data
15.6.2019, la Sra. Triay comenta que que ha detectat un error en l’acta i
allà on diu “Pere Riudavets Fayas PP” hauria de dir “Pere Riudavets Fayas
PSOE”, sense entrar a debat se sotmet l’acta a votació amb la correcció
assenyalada i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- GRUPS POLÍTICS CONSTITUÏTS, DONAR-NE COMPTE
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, es dona compta de la constitució dels
grups polítics amb representació corporativa, la denominació, composició i
portaveus dels quals s’indiquen a continuació:
Denominació del grup
Integrants
Partido Popular
Antonia Camps Florit
Francisca Adriana Moll Sales
Tamara Rotger Gomila
Ramon Verdú Navarro
Margarita Esther Triay Barber
PSOE

Maria del Pilar Pons Goñalons
Elena Baquero Gonzales
Pere Riudavets Fayas
Ana Britt Sánchez Tuomala

Portaveu
Ramon Verdú Navarro
I
com
a
suplents
Margarita Esther Triay
Barber i Tamara Rotger
Gomila
Maria del Pilar Pons
Goñalons
I com a suplents Elena
Baquero Gonzalez, Pere
Riudavets i Fayas i Ana
Britt Sànchez Tuomala
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Vista la relació anterior, el Ple en resta assabentat.
TERCER.- DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLESSA, DONAR-NE COMPTE
La secretària interina llegeix la Resolució d’Alcaldia núm. 406 de data
20.6.2019 i la Resolució d’Alcaldia núm. 423 de data 21.06.2019 de
correcció d’errors, que es transcriu a continuació:
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“De conformitat amb l'article 4 de la modificació del Reglament Orgànic
Municipal de l'Ajuntament des Migjorn Gran (BOIB núm. 2, de data 4 de gener
de 2018)que preveu com a òrgan municipal els tinents de batle/essa i de
conformitat amb l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
règim Local, i l'article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a tinents de Batlessa les següents regidores
regidors:
- Sra. Francisca Adriana Moll Sales, primera tinenta de Batlessa.
- Sra. Tamara Rotger Gomila, segona tinenta de Batlessa.
- Sr. Ramon Verdú Navarro, tercer tinent de Batle.

i

SEGON.- Deixar sense efecte les Resolucions que sobre aquestes matèries
havia dictat l'anterior Alcaldia.
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.
QUART.- Donar
Migjorn Gran.

compte

d'aquests

nomenaments

al

Ple

de

l'Ajuntament

des

CINQUÈ.- Publicar l'acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.”
El Ple en resta assabentat.
QUART.- DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTE
La secretària interina llegeix la Resolució d’Alcaldia núm. 411 de data
21.6.2019, que es transcriu a continuació:
“Aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorguen l'article
21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i l'article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals.
RESOLC:
Primer.- Delegar en la primera tinenta de Batlessa, la Sra. Francisca
Adriana Moll Sales, les àrees de cultura, festes, assocacions i fires.
Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis
corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
SEGON.- Delegar en la segona tinenta de Batlessa, la Sra. Tamara Rotger
Gomila, les àrees d'esports, medi ambient, turisme i joventud. Aquesta
delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents
i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.

TERCER.- Delegar en el tercer tinent de Batle, el Sr. Ramon Verdú Navarro,
les àrees d'urbanisme i obres públiques. Aquesta delegació genèrica abasta
la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en
general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
QUART.- Delegar en la regidora Margarita Esther Triay Barber l'àrea
d'hisenda. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els
serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats.
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SISÈ.- Donar compte d'aquests nomanements al Ple de l'Ajuntament.
SETÈ.- Publicar
Balears.

l'acord

anterior

en

el

Butlletí

Oficial

de

les

Illes

El Ple resta assabentat.
CINQUÈ.- FORMACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Es llegeix la proposta d’Alcaldia que es trancriu a continuació:
“Atès l’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com l’article 24.1 de la llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix
que en els municipis en què es constitueixi una junta de govern local o
així s’acordi pel Ple de la Corporació municipal hi haurà les comissions
informatives i de control dels òrgans executius municipals que acordi el
ple de la corporació o el reglament orgànic, integrades per representants
de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada
grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal.
Atès que la Llei de Bases de règim local assenyala que aquests òrgans
tindran per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de
ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió del
Batle, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions.
Atès que l’article 124 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, assenyala que el número de comissions informatives i
denominació inicial es resoldrà mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta
del batle, i l’article 125.c indica que l’adscripció concreta a cada
comissió dels membres de la corporació que n’hagin de formar part es
realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al batle.
Sol·licitada als diferents grups polítics la designació dels membres que
han d’integrar les comissions permanents i vistes les grans àrees en què
s’estructuren els serveis corporatius.
Per això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- CONSTITUIR dues
següents denominacions:

comissions

informatives

permanents

amb

les

· Comissió informativa d’hisenda, règim intern i territori. Tractarà les
següents matèries: hisenda, règim intern, territori (urbanisme), pressupost
i finançament municipal, organització i planificació municipal, noves
tecnologies, governació, comerç, indústria, medi ambient, neteja i
embelliment urbà. Actuarà també com a comissió especial de comptes.
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· Comissió informativa de serveis a la persona. Tractarà les següents
matèries: salut i benestar social, infància, joventut, gent major, família,
immigració, voluntariat i associacions, educació, cultura, participació
ciutadana, esports, festes, formació, turisme, seguretat i convivència
ciutadana, habitatge, mobilitat.
SEGON.- DETERMINAR la composició concreta de cada comissió en els següents
termes:
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1.- Comissió informativa d’hisenda, règim intern i territori
Membres titulars
Antonia Camps Florit
Ramon Verdú Navarro
Margarita Esther Triay Barber
Maria Pilar Pons Goñalons
Pere Riudavets Fayas

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

Polític
partit popular
partit popular
partit popular
partit socialista
partit socilalista

Membres suplents
Tamara Rotger Gomila
Francisca Adriana Moll Sales
Elena Baquero Gonzalez
Ana Britt Sànchez Tuomala

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

Polític
partit popular
partit popular
partit socialista
partit socilalista

2.- Comissió informativa de serveis a la persona
Membres titulars
Antonia Camps Florit
Francisca Adriana Moll Sales
Tamara Rotger Gomila
Elena Baquero Gonzalez
Ana Britt Sànchez Tuomala

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

Polític
partit popular
partit popular
partit popular
partit socialista
partit socilalista

Membres suplents
Ramon Verdú Navarro
Margarita Esther Triay Barber
Maria Pilar Pons Goñalons
Pere Riudavets Fayas

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

Polític
partit popular
partit popular
partit socialista
partit socilalista

TERCER.- La presidència efectiva de cada comissió s’efectuarà després de la
corresponent elecció realitzada en el si d’aquestes, i, una vegada
proposada a l’alcaldia, aquesta podrà delegar-la en el membre proposat.”
Obert el debat, la batlessa cedeix la paraula a la portaveu del partit
socialista.
La Sra. Pons diu que els regidors del partit socialista Sra. Baquero i Sr.
Riudavets van manifestar abans de convocar-se aquest ple que serien fora de
Menorca aquests dies i considera que s’hauria hagut esperar a la setmana
que ve que hi serien tots per fer el ple del cartipàs.
Sense cap més intervenció se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
SISÈ.- APROVACIÓ, SI PERTOCA, DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE PLE, DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES I DE JUNTA DE PORTAVEUS
La secretària interina llegeix la proposta d’Alcaldia de data 21.6.2019 que
es transcriu a continuació:

“Atès que l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, indica que el Ple celebrarà, com a mínim, sessió
ordinària cada tres mesos en els municipis de fins a 5000 habitants.
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Atès que la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament
Municipal (BOIB núm. 2, de data 4 de gener de 2018) fixa que el plenari
celebrarà una sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, i que l’article
78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals assenyala que la periodicitat de les sessions ordinàries –
que no excedirà del límit abans indicat- es fixarà mitjançant acord del Ple
en sessió extraordinària convocada en el termini dels trenta dies següents
al de la sessió constitutiva, venc a proposar al Ple la següent
PROPOSTA
Primer.- Fixar la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries del Ple
de l’Ajuntament, i a aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el
darrer dijous de cada mes senar a les 20.00 hores. En el supòsit que el dia
fixat fos inhàbil, el Ple ordinari es celebrarà el dia hàbil immediatament
posterior.
Segon.- Fixar la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa permanent de Serveis a la Persona i a aquest efecte
acordar la celebració d’aquestes el tercer dijous de cada mes senar a les
19.30h. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió Informativa
ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
Tercer.- Fixar la periodicitat mensual de les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa permanent d’hisenda, règim intern i territori i a
aquest efecte acordar la celebració d’aquestes el tercer dijous de cada mes
a les 20.00h. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió
Informativa ordinària es celebrarà el dia hàbil immediatament posterior.
Quart.- Fixar la periodicitat bimensual de les sessions ordinàries de la
Junta de Portaveus i a aquest efecte acordar la celebració d’aquestes els
divendres abans del Ple ordinari a les 13.15 hores. En el supòsit que el
dia fixat fos inhàbil, la Junta de Portaveus ordinària es celebrarà el dia
hàbil immediatament posterior.
Cinquè.- Acordar convocar tots el plens, totes les comissions informatives,
totes les Juntes de Portaveus permanents extraordinàries que siguin
necessàries per al bon funcionament de l’Ajuntament.”
Obert el debat, la Sra. Sánchez demana si es mantindrà durant tota la
legislatura l’eliminació de la Junta de Govern Local.
La Sra. Batlessa respon que si
Sense cap més intervenció se sotmet a votació la proposta i s’aprova per
unanimitat.
SETÈ.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN ÒRGANS COL·LEGIATS
La secretària interina llegeix la proposta d’Alcaldia, que es trancriu a
continuació:
“Atès que l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
determina que en el termini de trenta dies comptats des de la sessió
constitutiva de l'Ajuntament s'ha de celebrar sessió extraordinària del
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Ple, sessió en la qual s'haurà d'acordar el nomenament de representants de
la corporació en altres òrgans i institucions.
Als efectes de distribuir les
diferents membres del conistori.

representacions

col·legiades

entre

els

Per això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:

Identificador documento electrónico: ES-07902-2019-08754450-2752-43D5-8446-85159BF5A6AD Fecha:28/06/2019 8:10:33 Pag.:6/11
Ajuntament des Migjorn-07902- Código Org.:L01079028 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/esmigjorn/validardoc.aspx

PRIMER- Designar els regidors que es relacionen
representants en els següents òrgans col·legiats:

a

continuació

com

a

1.- JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DEL SERVEI D’INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA,
S.A. (SILME).
Titular: Francisca Adriana Moll Sales
Suplent: Antonia Camps Florit
2.- CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA PÚBLICA FRANCESC D’ALBRANCA
Titular: Tamara Rotger Gomila
Suplent: Antonia Camps Florit
3.- CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLETA INFANTIL XIBIT
Titular: Tamara Rotger Gomila
Suplent: Antonia Camps Florit
4.- ASSEMBLEA DE REGIDORS DEL PAÍS VALENCIÀ, CATALUNYA, ILLES BALEARS,
CATALUNYA NORD, LA FRANJA, ANDORRA I L’ALGUER, PROMOGUDA PER LA INSTITUCIÓ
JOAN FUSTER
Titular: Margarita Esther Triay Barber
Suplent: Ramón Verdú Navarro
5.- JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA
Titular: Ramón Verdú Navarro
Suplent: Antonia Camps Florit
6.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT D’AIGÜES ES MERCADAL-ES MIGJORN GRAN
TITULARS: Ramón Verdú Navarro
Pere Riudavets i Fayas
SUPLENTS: Tamara Rotger Gomila
Maria del Pilar Pons Goñalons
7.- JUNTA DE GOVERN DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ.
Titular: Antonia Camps Florit
Suplent: Francisca Adriana Moll Sales
8.- .- JUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS
Titular: Antonia Camps Florit
Suplent: Tamara Rotger Gomila
9.- COMISSIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE L’ILLA DE MENORCA
Titular: Ramón Verdú Navarro
Suplent: Antonia Camps Florit
10.- PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A
MENORCA
Titular: Antonia Camps Florit
Suplent: Francisca Adriana Moll Sales

PERSONES

AMB

DISCAPACITAT

11- JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA
Titular: Antonia Camps Florit

ILLA

DE

Suplent: Tamara Rotger Gomila
12- JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI
URBANÍSTICA EN SÓL RÚSTIC
Titular: Ramón Verdú Navarro
Suplent: Antonia Camps Florit

PER

A

LA

PROTECCIÓ

DE

LA

LEGALITAT
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13- COMITÉ INSULAR DE SEGURETAT I SALUT DEL SERVEI INSULAR DE PREVENCIÓ PER
A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Titular: Antonia Camps Florit
Suplent: Ramón Verdú Navarro
14.-COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI LLEVANT DE LA URBANITZACIÓ DE
SANT TOMÀS
Titular: Margarita Esther Triay Barber
Suplent: Tamara Rotger Gomila
15.- FÒRUM DE LA IMMIGRACIÓ DE MENORCA
Titular: Margarita Esther Triay Barber
Suplent: Tamara Rotger Gomila
16- COMISSIÓ INSULAR DE COORDINACIÓ
ADDICCIONS DE MENORCA
Titular: Francisca Adriana Moll Sales
Suplent: Tamara Rotger Gomila

EN

MATÈRIA

DE

DROGUES

I

ALTRES

DROGUES

I

ALTRES

17.- JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-3
Titular: Ramón Verdú Navarro
Suplent: Antonia Camps Florit
18.- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
Titular: Margarita Esther Triay Barber
Suplent: Francisca Adriana Moll Sales
19.- FEDERACIÓ D’ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS
Titular: Francisca Adriana Moll Sales
Suplent: Antonia Camps Florit
20.- ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA
Titular: Tamara Rotger Gomila
Suplent: Francisca Adriana Moll Sales
21.- COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI C/ DE S’ERA, 32
Titular: Francisca Adriana Moll Sales
Suplent: Antonia Camps Florit
22.- CONSELL ASSESSOR DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE MENORCA
Titular: Francisca Adriana Moll Sales
Suplent: Antonia Camps Florit
23.- PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA
Titular: Francisca Adriana Moll Sales
Suplent: Margarita Esther Triay Barber
24.- COMISSIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL
Titular: Ramón Verdú Navarro
Suplent: Antonia Camps Florit
25.- COMISSIÓ INSULAR DE COORDINACIÓ
ADDICCIONS DE MENORCA
Titular: Antonia Camps Florit

EN

MATERIA

DE
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Suplent: Ramón Verdú Navarro
26.- CONSELL DE SERVEIS SOCIALS
Titular: Antonia Camps Florit
Suplent: Francisca Adriana Moll Sales
27.- ASSOCIACIONS DE MOLINS DE MENORCA
Titular: Margarita Esther Triay Barber
Suplent: Ramón Verdú Navarro
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28.- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA
Titular: Margarita Esther Triay Barber
Suplent: Ramón Verdú Navarro
29.- COMISSIÓ ASSESSORA PER EL SEGUIMENT DE LA CANDIDATURA DE BÉNS
ARQUEOLÒGICS DE L'ÈPOCA TALAIÒTICA DE MENORCA COM A PATRIMONI DE LA
HUMANITAT
Titular: Francisca Adriana Moll Sales
Suplent: Antonia Camps Florit“
Obert el debat, la Sra. Pons manifesta que el seu grup votarà en contra
d’aquest punt, ja que no considera adient que el Sr. Verdú com a titular i
la Sra. Camps com a suplent siguin els representants de l’Ajuntament des
Migjorn Gran en el consorci per la protecció de la legalitat urbanística i
el partit socialista proposa que els membres representants de l’Ajuntament
des Migjorn Gran en el Consorci per la protecció de la legalitat
urbanística siguin la Sra. Esther Triay Barber com a titular i la Sra.
Tamara Rotger com a suplent.
El Sr. Verdú respon que no ha explicat el motiu pel qual no considera
adient que ell i la Sra. Camps siguin els representants de l’Ajuntament en
el Consorci.
La Sra. Pons diu que no fa falta explica res, ja que es un fet objectiu i
recorda que basta amb mirar la hemeroteca del diari, on l’any 2015 hi ha
dues pàfines dedicades a l’expedient sancionador obret contra el Sr. Verdú
i la Sra Camps.
El Sr. Verdú respon que contra ell no hi ha cap expedient obert i recorda
que el Sr. Pere Moll també era el representant de l’Ajuntament en el
Consorci i ell si tenia un expedient de disciplina obert.
Sense més intervencions es sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor de la Sra. Camps, Sra. Moll, Sra. Rotger, Sr. Verdú i Sra.
Triay i dos (2) vots en contra de la Sra. Pons i Sra. Sànchez.
VUITÈ.- DEDICACIÓ EXCLUSIVA. RÈGIM DE RETRIBUCIONS
La Secretària interina llegeix la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a
continuació:
“Atès que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i l'article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, indiquen que els membres
de les Corporacions Locals percebran retribucions per l'exercici dels seus
càrrecs
quan
tenguin
dedicació
exclusiva
o
parcial
o
obestentin
delegacions, i regulen les indemnitzacions per assistència.
Atès que l'article 73 de la Llei reguladora de les bases de règim local
assenyala que es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica

que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i
altre variable, en funció del número de membres de cada grup.
Atès l'organigama municipal previs per a la present legislatura, s'ha
considerat convenient, per una banda, manetenir les dotacions econòmiques
previstes per els grups polítics i per assitències que es contemplen a les
bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2019 i per altra banda
s'ha valorat convenient fixar un càrrec amb dedicació exclusiva que serà
finançat íntergament pel Govern Balear en virtut del Decret 37/2014, de 8
d'agost i fixar les indemnitzacions per als regidors amb delegació sense
dedicació.
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Per això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Determinar un càrrec amb dedicació exclusiva i amb la retribució
següent:
- Batlessa: 39.432,25€ anuals, pagadors amb catorze mensualitats
SEGON.- Assignar les següents indemnitzacions per el desenvolupament de les
funcions atribuïdes:
- Regidors/a: amb delegació sense dedicació: 3.780 € (315 euros cada mes)
TERCER.- Els membres de la Corporació que no tenguin dedicació exclusiva ni
tenguin funcions atruibuïdes, percebran assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part en
les quanties que s'especifiquen:
- Assistència a Plens: 27€
- Assistència a Comissions Informatives: 14€
Quantitat global màxima anual a percebre per membre: 430€
QUART.- Assignar les següents dotacions econòmiques als grups polítics:
Quota fixa per grup polític: 15 euros mensuals
Quota variable per grup polític: 10 euros mensuals per a cada membre del
grup
CINQUÈ.- Modificar les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament des
Migjorn Gran per possibilitar l'execució dels acords anteriors i ordenar
que en la pròxima modificació pressupostària s'incloguin els crèdits
suficients perquè tenguin efectivitat.”
Obert el debat, la Sra. Pons explica que el seu grup hagués votat a favor
de les retribucions proposades si l’augment de sou de la batlessa s’hagués
produït de cara a l’any que ve al aprovar-se el nou pressupost, ja que
aquest canvi a mitjans d’any farà desquadrar el pressupost.
El Sr. Verdú respon que això res té a veure amb el pressupost ja que el sou
ve finançat pel Govern Balear.
La Sra. Pons insisteix que el seu grup entendria aquesta puja si s’esperès
a l’any venidor.
La Sra. Batlessa respon que s’ha decidit així.
La Sra. Pons diu que es vol aprovar una puja del 23% del sou.
El Sr. Verdú recorda al partit socialista que cada vegada que ells han
governat s’han apujat els sous i posar per exemple que el Sr. Riudavets es
va pujar el sou en un 70%, i també recordar que la darrera vegada varen
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preveure una dedicació parcial del Sr. Pons Vidal a més de la dedicació
exclusiva del Sr. Batle.
Sense més intervencions es sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor de la Sra. Camps, Sra. Moll, Sra. Rotger, Sr. Verdú i Sra.
Triay i dos (2) vots en contra de la Sra. Pons i Sra. Sànchez.
NOVÈ.- SOL·LICITUD, SI PERTOCA, RÈGIM DE COMPENSACIÓ
CONSELLERIA D'INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

ECONÒMICA

A

LA
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Es llegeix la proposta d’Alcaldia que es transcriu a continuació:
“Atès que l’article 74.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, estableix que el batle o, si s’escau,
un membre electe del govern que compleixin els requisits establerts
reglamentàriament, entre els quals s’han d’incloure els de població i
pressupost, poden ser retribuïts a càrrec de les ajudes finalistes que
s’atorguin a càrrec dels fons creat expressament als pressupostos generals
de la comunitat autonòma de les Illes Balears, en la forma i en la quantía
que disposi el reglament o, si pertoca, la resolució deñ Govern que ho
reguli, i sempre que exerceixin el seu càrrec amb la dedicació i en els
termes fixats en el mateix reglament.
Atès que en data 8 d'agost de 2014 s'ha dictat el decret 37/2014, 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 exercir els càrrecs en règim de deicació exclusiva
o parcial al servei de la gestió pública local.
Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran compleix els requisits previs
necessàris per poder accedir a la compensació: població no superior a 5.000
habitants; recursos ordinaris del pressupost general no superior a
3.000.000,00 €, i xifra global de retribucions, indemnitzacions i
assistències a abonar a la resta dels seus membres electes no supera
l’import de compensació sol·licitada.
Atès que l’import màxim compensable de les retribucions periódiques brutes
del membre electe és de 2.816,58€ (X14 mensualitats) més el cost de la
seguretat social a càrrec de l’entitat local.
I atès que el nou organigrama municipal preveure una dedicació exclusiva
del batlessa.
Per això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Sol·licitar al Govern Balear una compensació econòmica per a l’any
2019, en base al Decret 37/2014, de 8 d'agost, regulador del sistema de
compensació econòmica per als ajuntaments i entitats locals menors que
abonin als seus membres electes retribucions per a l’exercici dels seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva, per fer front a les despeses
següents:
Càrrec electe amb dedicació exclusiva: Batlessa de l’Ajuntament des Migjorn
Gran, Antònia Camps Florit.
Quantia a compensar:
a. retribucions brutes compensables del membre electe per a l’any 2019:
39.432,25 euros
b. Seguretat social a càrrec de l’entitat local: 12.835,20 euros

Total sol·licitat (a+b): 52.267,45€”
Sense cap intervencions es sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc
(5) vots a favor de la Sra. Camps, Sra. Moll, Sra. Rotger, Sr. Verdú i Sra.
Triay i dos (2) vots en contra de la Sra. Pons i Sra. Sànchez.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la batlessa aixeca la sessió, a
les 20.30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

Secretària interina - Catalina
La Batlessa - Antonia Camps
Pons Marqués
Florit
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