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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE DIA 28 DE JUNY DE 2011, EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA
A l'Ajuntament d'Alaior, a les 20h 30min, es reuneixen els senyors i les
senyores que a continuació s’indiquen, amb l’objecte de desenvolupar
sessió de Ple de l’Ajuntament per a la qual han estat prèviament
convocats.
Batlessa presidenta :
1r tnt. de batle:
2a tnta. de batle:
3r. tnt. de batle:
4t. tnt. de batle:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:

Misericordia Sugrañes Barenys
Emilio Agis Benejam
María Isabel Rodríguez Anglada
Juan Sintes Riudavets
Arturo Pons Reurer
Antoni Mascaró Camps
Roger Ferrer Kemp
Juana María Pons Gomila
Pau Morlà Florit
Àngela Caules Fuentes
Anna Maria Camps Morlà
Francisca Riudavets Florit
Josep Ignasi Portella Coll

Interventor interí:
Secretària:

Guillem Rotger Coll
Luz Sanz Villarroya

Presideix l’acte la batlessa presidenta, Misericordia Sugrañes Barenys,
assistida per la secretària de la corporació, Luz Sanz Villarroya.
La batlessa declara obert l’acte.
La batlessa, Misericordia Sugrañes, obre l'acte expressant el condol de
tot el consistori pels dos soldats espanyols que han mort a l'Afganistan.
Seguidament, demana disculpes als membres de la corporació pels
incidents que hi ha hagut per canvis en la documentació corresponent a
aquest Ple, cosa que ha intentat resoldre amb correus electrònics i
missatges de mòbil.
PRIMER. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES I DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
La batlessa dóna compte al Ple de la corporació de la Proposta
d'Alcaldia següent:
"Vista l’organització municipal dels passats vuit anys, en la qual la
preparació dels assumptes del Ple ha estat encomanada a tres
comissions informatives de caràcter permanent a més de la Junta de

Portaveus, organització que ha resultat suficient com per intentar
mantenir-la per als pròxims quatre anys;
En presència de l’article 90 de la Llei 20/2006, que regula el
funcionament de la Comissió Especial de Comptes, la qual pot actuar
com a comissió informativa permanent per als assumptes d’economia i
hisenda;
En presència de l’article 78 de la citada Llei 20/2006 municipal i de
règim local de les Illes Balears, que regula el funcionament de la Junta
de Portaveus;
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
PROPÒS:
Primer. Crear la Junta de Portaveus, integrada pel portaveu dels grups
municipals del PP, PSOE, PSM-Verds, EM i la batlessa, que la
presidirà.
Aquesta Junta es reunirà mensualment amb caràcter ordinari abans de
cada sessió plenària que s’hagi de tenir o quan ho trobi oportú l’Alcaldia.
Les seves funcions seran: accedir a les informacions que li proporcioni
per difondre-les entre els membres del seu grup per encaminar les
peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seva
participació en els debats corporatius, i per consensuar el règim dels
debats en sessions determinades.
Segon. Crear la Comissió de Benestar Comunitari, integrada per 9
membres: 5 del Grup Municipal del PP, 2 del Grup Municipal del PSOE,
1 del Grup Municipal del PSM-Verds i 1 del Grup Municipal d’EM.
Tercer. Crear la Comissió d’Obres i Urbanisme, integrada per 9
membres: 5 del Grup Municipal del PP, 2 del Grup Municipal del PSOE,
1 del Grup Municipal del PSM-Verds i 1 del Grup Municipal d’EM.
Quart. Crear la Comissió Especial de Comptes, que assumirà la
competència d'informar sobre els expedients de Serveis Generals i
Hisenda d’acord amb l’article 90.4 de la Llei 20/2006, que estarà
integrada per 9 membres: 5 del Grup Municipal del PP, 2 del Grup
Municipal del PSOE, 1 del Grup Municipal del PSM-VERDS i 1 del Grup
Municipal d’EM.
Cinquè. Mantenir el Consell Escolar Municipal, que estarà integrat pels
representants dels organismes que figuren en el Reglament de
funcionament corresponent, aprovat pel Ple en data 07/11/1995 i
modificat pel Ple en data 09/06/2004.
Sisè. Mantenir el Consell Municipal de Benestar Social, que estarà
integrat pels representants dels organismes que figuren en el
corresponent Reglament de funcionament, aprovat pel Ple en data
06/02/1996.
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Setè. Mantenir el Consell Municipal d’Esports, que estarà integrat pels
representants dels organismes que figuren en el Reglament de
funcionament corresponent, aprovat pel Ple en data 05/12/1995.
Vuitè. Mantenir la Junta Municipal de Turisme, que estarà integrada pels
representants dels organismes que figuren en l'acord corresponent,
aprovat pel Ple en data 11/12/1999.
Novè. Mantenir la Junta de Caixers, que estarà integrada pels
representants dels organismes que figuren en els Protocols de Festes,
modificats pel Ple de la corporació en data 27 de juliol de 2009."
A continuació el senyor Portella indica que vol fer una queixa, que fa en
el primer Ple, i és que considera que no està ben preparat perquè no
s'ha reunit una junta de portaveus per intentar arribar a una proposta per
preparar el Ple, tenint en compte que encara no hi ha comissions
informatives.
Indica que ha rebut documentació nova aquest mateix capvespre i al
respecte indica que es pot justificar pel fet de tractar-se de la primera
sessió i de ser l'Equip de Govern novell, però afegeix que agrairia que
això no tornés a succeir en el futur.
El senyor Portella comenta també que les comissions li semblen massa
grans en estar integrades per nou membres, i suposa que es deu a la
conveniència de mantenir la representació majoritària del Ple de la
corporació.
Demana si la Comissió d'Hisenda desapareix i si s'ha oblidat incorporar
el Consell de Joventut.
Conclou el senyor Portella Coll la intervenció expressant la voluntat de
constituir-se com a grup municipal amb la denominació EM.
Seguidament, la senyora Francisca Riudavets Florit dóna gràcies a la
batlessa i indica que el seu grup es constitueix sota la denominació
PSM-Verds.
El senyor Morlà, juntament amb la resta de membres de la seva
candidatura -senyora Àngela Caules Fuentes i Anna Camps Morlà-,
manifesta que es constitueixen com a grup municipal amb la
denominació PSOE.
Finalment la senyora Misericordia Sugrañes Barenys, amb la resta de
regidors del seu grup, manifesta que es constitueixen com a grup
municipal amb la denominació PP.
La senyora Riudavets indica que dóna un vot de confiança a l'Alcaldia
per tal com ha organitzat l'Ajuntament de la manera que li pot resultar
més eficaç; que considera que l'organització que proposa ja està
aprovada i que si la manté és perquè considera que és correcta.

Per acabar, intervé el senyor Morlà i indica que en relació amb el dia de
la Junta de Portaveus seria convenient arribar a un acord que anés bé a
tots els membres. Pel que fa a les comissions, considera que és
correcta la proposta de nou membres, però proposa de reduir el nombre
de comissions a dues de tal manera que la Comissió de Benestar
Comunitari s'encarregui de la qüestió d'obres, i la Comissió de Serveis
Generals i Hisenda s'encarregui de la qüestió d'Urbanisme. També
considera que s'hauria d'incloure el Grup d'Acció Local de l'Agenda
Local 21.
El senyor Morlà acaba demanant si és necessari que als consells
municipals hi assisteixi el regidor o bé hi pot anar un representant del
grup municipal que no sigui regidor.
La batlessa es mostra receptiva a la proposta del senyor Morlà i indica
que ho estudiarà i que, amb posterioritat, ja proposarà si s'escau una
modificació de l'organització que ara proposa aprovar.
Així doncs, la batlessa afegeix a la proposta un punt desè i un punt
onzè, de la manera que segueix:
“Desè. Mantenir el Consell de Joventut d'acord amb els estatuts en
tràmit.
Onzè. Mantenir el Grup d'Acció Local de l'Agenda Local 21.”
Afegits aquests dos punts a la proposta anterior, la batlessa la sotmet a
votació i és aprovada per unanimitat.
SEGON.
PERIODICITAT
DE
LES SESSIONS
D'ÒRGANS
COL·LEGIATS MUNICIPALS
La batlessa presenta al Ple de la corporació la Proposta d'Alcaldia
següent:
"D’acord amb el que disposa l’article 38 del ROF (RD 2568/86), en la
primera sessió que es faci després de la constitució de l’Ajuntament
s’haurà de resoldre sobre la periodicitat de les sessions del Ple, que
s’ha d’adequar a l’article 80 de la Llei 20/2006.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
Al Ple de la corporació, PROPÒS:
Primer. Convocar sessió plenària amb caràcter ordinari una vegada al
mes, el primer dimecres hàbil.
Segon. Convocar Junta de Govern amb caràcter setmanal.
Tercer. Convocar comissions informatives permanents una vegada al
mes, i la Comissió Especial de Comptes, a més, quan ho disposi la llei.
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Quart. Elevar-ho al Ple de la corporació perquè ho aprovi en la primera
sessió que faci.”
El senyor Portella demana si la Junta de Govern seguirà oberta als
portaveus dels altres grups municipals.
El senyor Morlà demana quin dia es farà.
La senyora Sugrañes contesta que la Junta de Govern seguirà oberta
als portaveus dels grups municipals, la qual cosa -recorda- va ser una
proposta del passat del Partit Popular. I quant a la dia de convocatòria,
indica que inicialment serà el dimecres.
La batlessa sotmet a votació la proposta anterior, que és aprovada per
unanimitat.
TERCER.
NOMENAMENT
DE
REPRESENTANTS
DE
LA
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN
COMPETÈNCIA DEL PLE
La batlessa presenta als membres de la corporació la Proposta
d'Alcaldia que seguidament es transcriu:
"Normalment la designació de representants de l’Ajuntament en òrgans
col·legiats és competència de l’Alcaldia, però puntualment aquesta
competència és atribuïda als membres de la corporació.
Així, el conveni pel qual es crea la Comissió Mixta Universitat de les Illes
Balears-Ajuntament d’Alaior estableix que aquesta estarà integrada per
tres representants de la corporació designats pel Ple; no obstant això,
són quatre els grups polítics de representació municipal, per la qual
cosa no és possible resoldre la composició d'aquesta comissió
designant un representant de cada grup polític sinó que és necessari
adoptar un altre criteri de representativitat que doni opció als diferents
partits polítics, per la qual cosa, fent ús de les atribucions que m’han
estat conferides,
Al Ple de la corporació, PROPÒS:
Primer. Designar un representant del Grup Municipal del PSOE i un
representant del PP per als pròxims quatre anys i un representant del
grup polític PSM-Verds per als pròxims dos anys, que serà substituït els
dos anys següents pel representant del Grup Municipal d'EM en la
Comissió Mixta Universitat de les Illes Balears-Ajuntament d’Alaior.
Segon. Designar Juan Sintes Riudavets representant de l'Ajuntament
d'Alaior en el Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans.
Tercer. Designar Emilio Agis Benejam representant de l’Ajuntament en
les entitats urbanístiques de compensació del Polígon Industrial la
Trotxa II i de Torre-solí Nou, UB 1-5 i altres, i en el Patronat de la
Fundació Illes Balears.

Quart. Designar Roger Ferrer Kemp representant de l’Ajuntament en les
entitats urbanístiques de conservació existents a les urbanitzacions i
nuclis tradicionals del terme municipal.
Cinquè. Designar Antoni Mascaró Camps representant de l’Ajuntament
en la Fundació per a Persones amb Discapacitat per a Menorca, en el
Consorci Sociosanitari de Menorca, en la Comissió Mixta la Caixa-Club
de Jubilats, en la Comissió de Seguiment del Geriàtric, en la Comissió
Insular de Coordinació en Matèria de Drogues i Altres Addicions de
Menorca i en el Fons Menorquí de Cooperació. "
El senyor Portella considera que s'ha omès el Consorci del Pati de sa
Lluna, arran de la qual cosa la batlessa proposa de designar
representants de l'Ajuntament en el Consorci del Pati de sa Lluna el
senyor Emilio Agis Benejam i el senyor Juan Sintes Riudavets, la qual
cosa s'afegeix a la proposta com a punt sisè.
Afegit aquest punt sisè a la Proposta d'Alcaldia, la batlessa la sotmet a
votació i és aprovada per unanimitat.
QUART. RECONEIXEMENT DE RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN
MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE TINENTS DE BATLE I
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES EN ELS REGIDORS;
REPRESENTANTS
DE
L'AJUNTAMENT
QUE
SIGUIN
COMPETÈNCIA DE L'ALCALDIA I DELS PRESIDENTS DE
COMISSIONS INFORMATIVES; NOMENAMENT DELS MEMBRES
QUE INTEGRARAN LA COMISSIÓ DE GOVERN I DE LES
COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES
La batlessa presenta als membres de la corporació les resolucions
d'alcaldia següents:
"Celebrades les eleccions locals el passat dia 22 de maig de 2011,
convocades pel Reial decret 424/2011, de data 28 de març de 2011, i
vista la sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 11 de juny de 2011;
Fent ús de les de les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia pels
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 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 a favor del regidor Emilio Agis Benejam, primer tinent
de batle, la gestió, inspecció i impulsió en matèria de vies de
comunicació, com ara la conservació de camins i vies rurals, i el
manteniment de les vies públiques urbanes; la protecció i conservació
del patrimoni historicoartístic i historicocultural municipal; l'ordenació i la
gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística; la programació,
la promoció i la gestió d'habitatges; la gestió de l’abastament d'aigua
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potable del municipi; la conducció i el tractament de les aigües residuals
i pluvials, i la distribució i el subministrament d'energia elèctrica. Amb
aquesta finalitat li correspon impulsar els expedients d'iniciativa
particular relacionats amb aquestes àrees de gestió, concedir llicències
d'obra menor, instruir els expedients de disciplina urbanística i aprovar
els plans de seguretat i salut de les obres públiques. Així mateix, li
correspondrà la direcció del personal que afecti els serveis delegats.
Serà al seu càrrec la gestió dels béns municipals relacionats amb
aquestes àrees: camins i vies municipals, béns de caràcter
historicoartístic i arqueològic, pous i instal·lacions dels serveis d’aigua
potable, instal·lacions de depuració de titularitat municipal, estacions de
bombament, etc. Li correspon també tramitar faltes per incompliment de
les ordenances en matèries de la seva competència i els expedients de
responsabilitat patrimonial relacionats amb l'àrea de la seva
competència, i el control dels programes pressupostaris núm. 1500,
1550, 1610, 3360, 4500.
SEGON. Delegar a favor de la regidora Isabel Rodríguez Anglada,
segona tinenta de batle, la gestió, inspecció i impulsió del àrea de
educació, cultura, festes, joventut, mercats municipals i participació
ciutadana. Així mateix li correspondrà la direcció del personal que afecti
els serveis delegats. Serà al seu càrrec la gestió dels béns municipals
relacionats amb aquestes àrees: Biblioteca, Escola d’Adults, Espai
Rotger, Xalubínia, Col·legi Dr. Comas, Col·legi Mestre Duran, escola Es
Pouet, Es Bot, Punt d’Informació Jove. Li correspon també la tramitació
per faltes per incompliment de les ordenances en matèries de la seva
competència, els expedients de responsabilitat patrimonial relacionats
amb l'àrea de la seva competència i el control dels programes
pressupostaris núm. 3200, 3210, 3300, 3320, 3370, 3380, 4100 i 4300.
TERCER. Delegar a favor del regidor Juan Sintes Riudavets, tercer
tinent de batle, la gestió, inspecció i impulsió dels serveis relacionats
amb Protecció Civil, prevenció i extinció d'incendis; enllumenat públic;
recollida de fems i neteja viaria; ús, manteniment i neteja de parcs i
jardins; manteniment del mobiliari urbà; gestió de la brigada municipal
d’obres i gestió de les infraestructures de telecomunicació. Així mateix,
li correspondrà la direcció del personal que afecti els serveis delegats.
Serà al seu càrrec la gestió dels béns municipals relacionats amb
aquestes àrees: Deixalleria i Punt Verd, terrenys de l'antiga depuradora
de Cala en Porter, parcs i jardins i zones verdes públiques. Li correspon
també la tramitació per faltes per incompliment de les ordenances en
matèries de la seva competència i els expedients de responsabilitat
patrimonial relacionats amb l'àrea de la seva competència, i el control
dels programes pressupostaris núm. 1340, 1350, 1620, 1650 i 1710.
QUART. Delegar a favor del regidor Arturo Pons Reurer, quart tinent de
batle, la gestió, inspecció i impulsió de l'àrea de seguretat pública, ordre
públic i Policia Local; de l'ordenació del trànsit de vehicles i persones a
les vies urbanes, i la resolució dels expedients sancionadors; així com la
circulació, serveis de mobilitat i gestió del transport i dels taxis; de la
gestió de l'atenció primària a la salut; del cementeri, dels serveis
funeraris i de la policia sanitària mortuòria; la gestió de l'equipament

esportiu i la planificació de les activitats esportives; la gestió de la
utilització de les instal·lacions esportives de centres públics en horari
extraescolar; del Personal i, en particular, de la negociació col·lectiva,
individual, de representació de la corporació davant organitzacions
sindicals, de l'aprovació dels plans de vacances del personal, de la
concessió de llicències i permisos, de la instrucció d'expedients de
personal, de resolució de faltes lleus, de l'oferta pública d'ocupació, de
les borses de selecció de personal i de les propostes de distribució de
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques d'acord
amb els regidors delegats de les àrees. Així mateix, li correspondrà la
direcció del personal que afecti els serveis delegats. Serà al seu càrrec
la gestió dels béns municipals relacionats amb aquestes àrees:
cementeri, aparcaments públics, l'edifici d'Ib-salut, les instal·lacions
esportives com ara la sala M3C, poliesportiu, camp de futbol, camp de
futbol 7, Club Hípic, pistes de patinatge i instal·lacions esportives de
Cala en Porter. Li correspon també la tramitació per faltes per
incompliment de les ordenances en matèries de la seva competència,
els expedients de responsabilitat patrimonial relacionats amb l'àrea de
la seva competència i el control dels programes pressupostaris núm.
1320, 1640, 3421, 3422, 3424.
CINQUÈ. Delegar a favor del regidor Antoni Mascaró Camps la gestió,
inspecció i impulsió dels Serveis Socials municipals; la promoció i
reinserció social; la cooperació amb el Tercer Món. Així mateix, li
correspondrà la direcció del personal que afecti els serveis delegats.
Serà al seu càrrec la gestió dels béns municipals relacionats amb
aquestes àrees: edifici de Santa Rita per a Serveis Socials, edifici de la
Creu Roja i centre geriàtric. Li correspon també la tramitació per faltes
per incompliment de les ordenances en matèries de la seva
competència, i els expedients de responsabilitat patrimonial relacionats
amb l'àrea de la seva competència i el control dels programes
pressupostaris núm. 2300, 2330, 2340.
SISÈ. Delegar a favor del regidor Roger Ferrer Kemp la gestió,
inspecció, impulsió i protecció del medi ambient; gestió i vigilància de les
activitats i usos que es duguin a terme a les platges; la conservació i el
manteniment de les urbanitzacions i nuclis tradicionals del terme
municipal. Amb aquesta finalitat, es coordinarà amb tots els
responsables dels serveis municipals per tal de garantir unitat de criteri
davant les empreses prestadores de serveis i, en principi, serà
responsabilitat del regidor delegat de cada servei la resolució concreta
de conflictes que puguin plantejar-se. Així mateix, li correspondrà la
direcció del personal que afecti els serveis delegats quan aquesta no
correspongui al responsable del servei. Li correspon també la tramitació
per faltes per incompliment de les ordenances en matèries de la seva
competència, i els expedients de responsabilitat patrimonial relacionats
amb l'àrea de la seva competència, i el control dels programes
pressupostaris núm. 1700 i 1790.
SETÈ. Delegar a favor de la regidora Juana Mª Pons Gomila la gestió,
inspecció i impulsió de l'àrea econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat, la negociació i la proposta d’operacions de crèdit, la planificació
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de les disposicions de fons, la preparació dels comptes municipals,
gestió de l'inventari i dels béns municipals, la contractació municipal i els
expedients de responsabilitat patrimonial que requereixin dictamen del
Consell Consultiu. Així mateix, li correspondrà la direcció del personal
que afecti els serveis delegats. L'abast de les competències delegades
afecta, a més, la disposició de despeses i contractacions per quantia no
superior a 18.000 euros, la tramitació per faltes per incompliment de les
ordenances en matèries de la seva competència i els expedients de
responsabilitat patrimonial relacionats amb l'àrea de la seva
competència i el control del programa pressupostari núm. 0110.
VUITÈ. Notificar personalment la present Resolució a les persones
designades, que es considerarà acceptada tàcitament sempre que no hi
hagi manifestació expressa.
NOVÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal
per a coneixement general, sens perjudici de la seva efectivitat des de
l'endemà que la batlessa la signi, i donar-ne compte al Ple de la
corporació en la primera sessió que es faci."
"Celebrades les eleccions locals el passat dia 22 de maig de 2011,
convocades pel Reial decret 424/2011, de data 28 de març de 2011, i
vista la sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 11 de juny de 2011;
Fent ús de les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia en els
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51
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;
I atès que normalment la designació de representants de l'Ajuntament
en òrgans col·legiats és competència de l'Alcaldia;
RESOLC:
PRIMER. Designar el regidor Emilio Agis Benejam president de la
Comissió d'Obres i Urbanisme.
SEGON. Designar la regidora Isabel Rodríguez Anglada representant
de l'Ajuntament en el Consell Escolar de l'Institut Josep Miguel Guàrdia i
presidenta de la Comissió de Benestar Comunitari i del Consell Escolar
Municipal.
TERCER. Designar el regidor Juan Sintes Riudavets representant de
l'Ajuntament en el Consorci subscrit amb l'ITEB i en la Junta de Caixers.
QUART. Designar el regidor Arturo Pons Reurer president del Consell
Municipal d'Esports.

CINQUÈ. Designar el regidor Antoni Mascaró Camps representant de
l'Ajuntament en el Consell de Participació de la Dona, en el Consell
Escolar de Mestre Duran i en el Consell Escolar des Pouet, i presidenta
del Consell Municipal de Benestar Social.
SISÈ. Designar el regidor Roger Ferrer Kemp representant de
l'Ajuntament en el programa LEADER i en l'Agenda Local 21.
SETÈ. Designar la regidora Juana María Pons Gomila representant de
l'Ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi Dr. Comas i en ell
Consell Escolar de La Salle.
VUITÈ. Aquesta alcaldia es reserva les atribucions no expressament
delegades o no atribuïdes a la Comissió de Govern.
NOVÈ. Notificar personalment la present Resolució a les persones
designades, que es considerarà acceptada tàcitament, sempre que no
hi hagi manifestació expressa.
DESÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web
municipal per a coneixement general i sens perjudici de la seva
efectivitat des de l'endemà que la batlessa la signi, i donar-ne compte al
Ple de la corporació en la primera sessió que es faci."
"Atès l’article 23.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, que disposa que «la Comissió de Govern està integrada
pel batle i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal
d’aquest, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte
al Ple», i sent que són tretze els regidors d’aquest Ajuntament,
correspon que siguin cinc el nombre de membres de la Comissió de
Govern;
Atès el disposat en l’article 23 i següents de la Llei 20/2006 municipal i
de règim local de les Illes Balears;
En virtut de les facultats atribuïdes en aquests articles i el disposat en
l’article 53 i següents del ROF i en aplicació del Reglament orgànic
municipal, es delegaran en la Comissió de Govern les competències
que més endavant es diran i, en conseqüència,
RESOLC:
Primer. Constituir la Junta de Govern, que haurà de quedar integrada,
sota la presidència de la batlessa, Misericordia Sugrañes Barenys, pels
regidors Emilio Agis Benejam, Isabel Rodríguez Anglada, Juan Sintes
Riudavets i Arturo Pons Reurer.
Segon. A més de l’assistència permanent a la batlessa en l’exercici de
les seves competències i aquelles que per llei se li atribueixen per
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caràcter específic, exercirà les següents per delegació expressa
d’aquesta Alcaldia:
1. El desenvolupament de la gestió econòmica conforme amb el
pressupost aprovat, la disposició de despeses per quantia
superior a 50.000 € i la concertació d’operacions de crèdit i de
tresoreria, sempre que siguin competència de l’Alcaldia.
2. Les contractacions i les concessions de tot tipus, quan l’import
no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els
altres límits marcats per la legislació vigent, ni sigui inferior a
50.000 € (les despeses des de 18.000 € fins a aquest import
queden reservades a l’Alcaldia), incloses les de caràcter
plurianual, quan la seva durada no sigui superior a 4 anys,
sempre que la suma global de les anualitats no superi els límits
anteriors.
3. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin
prevists en el pressupost.
4. L’adquisició de béns i drets, i l’alienació del patrimoni
competència d’aquesta Alcaldia el preu de la qual superi els
50.000 €.
5. L’atorgament de les llicències d’obra major i els permisos
d'instal·lació que necessiten llicència d'obra major.
6. Les resolucions de recursos i reclamacions objecte de la matèria
delegada.
Tercer. Notificar aquesta Resolució en forma legal a les persones
interessades, donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci i
publicar-la per a coneixement general en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web
municipal."
"Atesa la Resolució d'Alcaldia de data 20/06/2011, en la qual es resol
constituir la Comissió de Govern que haurà de quedar integrada, sota la
presidència de la batlessa, Misericordia Sugrañes Barenys, pels
regidors Emilio Agis Benejam, Isabel Rodriguez Anglada, Juan Sintes
Riudavets i Arturo Pons Reurer, i en la qual es resol delegar en la Junta
de Govern una sèrie de competències;
Atès que ha sorgit la necessitat de delegar més competències en la
Junta de Govern;
En virtut de les facultats atribuïdes en aquests articles, el que disposa
l’article 53 i següents del ROF i en aplicació del Reglament orgànic
municipal, es delegaran en la Comissió de Govern les competències
que més endavant es diran i, en conseqüència,

RESOLC:
Primer. Delegar en la Junta de Govern la resolució dels expedients
sancionadors per falta molt greu, tant per obres com per instal·lacions.
Segon. Notificar aquesta Resolució en forma legal a les persones
interessades, donar compte al Ple en la primera sessió que faci i
publicar-la per a coneixement general en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal."
El senyor Morlà intervé matisant algunes qüestions amb relació a les
delegacions, com quina persona assumeix els riscs laborals, qui és el
responsable del SAC i qui assumeix les competències de turisme,
comerç i administració electrònica.
La batlessa considera que riscs laborals està inclòs en Personal, per la
qual cosa ho assumirà el senyor Arturo Pons. La resta de competències
que el senyor Morlà ha esmentat, les assumeix directament l'Alcaldia.
El Ple de la corporació resta assabentat de les resolucions anteriors.
CINQUÈ. RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
La senyora Sugrañes presenta als membres de la corporació la
Proposta d'Alcaldia que seguidament es transcriu i justifica les
reduccions d'acord amb el quadre resultant que també es transcriu
després de la proposta:
"L'actual crisi econòmica és una de les circumstàncies que més pesa a
l'hora de proposar les retribucions i dietes que corresponen als
membres de la corporació per l'activitat desenvolupada, i la direcció de
l'Ajuntament requereix cada cop més dedicació ja que l’organització
social és cada vegada més complexa, motiu pel qual per al compliment
adequat de les responsabilitats polítiques és necessari dedicar-hi cada
cop més temps.
Per altra part, l’article 74 de la Llei 20/2006 estableix no sols la
dedicació exclusiva dels membres de la corporació que exerceixin la
dedicació en el dit règim sinó que fins i tot estableix l'obligatorietat de
donar d’alta en la Seguretat Social l’exercici de la dedicació parcial per
desenvolupar les delegacions que s’hagin atorgat i la dedicació de la
qual no requereixi de l’exclusivitat.
Només els membres de la corporació que no tenguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial poden percebre indemnitzacions per
assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formin part, en la quantia i condicions que acordi el
Ple.
En conseqüència i d’acord amb l’anterior, PROPÒS instituir reunions
d'anàlisi i debat entre l'Alcaldia i els regidors delegats per fer el
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seguiment de les qüestions municipals. Aquestes reunions tindran lloc
amb caràcter periòdic, a raó d'una reunió setmanal amb els regidors
Antoni Mascaró Camps, Arturo Pons Reurer i Roger Ferrer Kemp, i dues
setmanals amb els regidors Emilio Agis Benejam i Juan Sintes
Riudavets.
Per altra banda, tant jo, Misericordia Sugrañes Barenys, com Juana
María Pons Gomila renunciam a les retribucions que per raó de
l’activitat dedicada a l'Ajuntament ens podria correspondre.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
Al Ple de la corporació, PROPÒS:
Primer. Acceptar la renúncia de la senyora Misericordia Sugrañes
Barenys, alcaldessa d'aquesta corporació, a les retribucions que per
dedicació exclusiva o dedicació parcial li haurien de correspondre.
Segon. Concedir dedicació exclusiva a Isabel Rodríguez Anglada,
segona tinenta de batle, amb una retribució mensual de 2.041 € bruts
Aquesta dedicació serà efectiva a partir de l'11 de juny de 2011.
Tercer. Fixar una indemnització de 285 € mensuals en favor dels
regidors Antoni Mascaró Camps i Roger Ferrer Kemp per assistència a
les reunions de seguiment de les qüestions municipals. Aquestes
indemnitzacions seran efectives a partir del dia 11 de juny de 2011.
Quart. Fixar una indemnització de 570 € mensuals en favor dels
regidors Emilio Agis Benejam, Juan Sintes Riudavets i Arturo Pons
Reurer per assistència a les reunions de seguiment de les qüestions
municipals. Aquestes indemnitzacions seran efectives a partir del dia 11
de juny de 2011.
Cinquè. Acceptar la renúncia de la senyora Juana María Pons Gomila a
percebe dietes per les reunions de seguiment de les qüestions
municipals que periòdicament ha de celebrar amb l’Alcaldia, i això sens
perjudici de fer-ne almenys una a la setmana.
Sisè. Tots els regidors que no tenguin dedicació exclusiva rebran dietes
per assistència a les sessions del òrgans col·legiats de què formen part,
pels conceptes i quanties següents:
1.
2.
3.
4.

Assistència al Ple: 136,80 €
Assistència a Comissió de Govern: 64,13 €
Assistència a comissió informativa permanent: 64,13 €
Assistència a Junta de Portaveus: 64,13 €

Les assistències s’abonaran d’acord amb l’assistència efectivament
realitzada.
Així mateix, cada grup polític rebrà 131,38 € mensuals per grup i 46,20
€ per regidor que l’integri.

Els grups municipals podran fer ús de la sala de regidors per fer-hi
reunions o sessions de treball, les quals no podran coincidir amb les
sessions de Ple o de Comissió de Govern.
Setè. Elevar-ho al Ple de la corporació perquè ho aprovi, si escau."
La senyora Sugrañes manifesta i justifica que la despesa total dels
Òrgans polítics durant l'any 2010 ha estat el següent:
Dedicacions exclusives
Indemnitzacions regidors
Grups polítics
TOTAL ÒRGANS GOVERN

2010
63.822,00
81.666,50
15.695,70
161.184,20

mentre que la despesa dels Òrgans Polítics que proposa, a partir d'ara,
serà de: en dedicacions exclusives de 28.574,00 €, en indemnitzacions
a regidors de 76.969,56 €, en Grups polítics de 13.513,44 €; amb una
despesa total resultant proposada pels Òrgans Polítics de 119.057,00 €.
La senyora Sugrañes amplia que la renúncia que realitzava no sols és a
les retribucions per la seva dedicació exclusiva parcial que li haurien de
correspondre, sinó també a les dietes per assistències al Ple, a les
comissions informatives i a altres comissions de què pot formar part.
Indica que també la senyora Juana María Pons Gomila renuncia tant a
les assistències com a qualsevol dieta o qualsevol tipus d'indemnització
o comissió.
Una vegada acabada la presentació de la proposta per la batlessa, el
senyor Portella intervé indicant que ell està d'acord amb la proposta, si
bé el que també hi ha d'estar d'acord és el Parlament, ja que la senyora
Sugrañes es dedicaria a l'Alcaldia de l'Ajuntament amb dedicació
exclusiva, per la qual cosa seguiria havent-hi dues dedicacions
exclusives com en el consistori anterior, però en aquest cas es l'altra
empresa la que correria a càrrec de la seva nòmina, per la qual cosa si
l'altra empresa que és el Parlament hi està d'acord, ell no hi té cap
inconvenient.
La senyora Riudavets intervé indicant que ella, en representació del
grup PSM-VERDS, s'abstindrà perquè el temps dirà si les retribucions
han estat adequades per la labor que hauran realitzat o no han estat
merescudes.
Intervé el senyor Morlà indicant que realment en la proposta escrita no
es parla de la renúncia a tot tipus de dietes i indemnitzacions, per la
qual cosa suggereix que es modifiqui la redacció, ja que si realment
renuncien a tot, com s'ha dit, seria correcte que estigués redactat
d'aquesta manera.
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El senyor Morlà insisteix en el que ha proposat anteriorment d'eliminar
una de les comissions informatives, la qual cosa també reduiria les
dietes que es cobrarien i es milloraria així la proposta d'estalvi que en
aquest terreny ha fet la senyora batlessa.
Contesta la batlessa que, si ho consideren oportú, es pot afegir al punt
primer de la proposta la matisació en el sentit que ella “renuncia a les
retribucions que per dedicació exclusiva o parcial li haurien de
correspondre, i també a les dietes per assistències i altres tipus
d'indemnitzacions que es fixen en el punt sisè d'aquesta proposta”.
Igualment, diu la batlessa, que si ho consideren oportú, es pot afegir al
punt cinquè que “la senyora Juana María Pons, a més de renunciar a
les dietes per les reunions de seguiment de les qüestions municipals
que periòdicament ha de celebrar l'Alcaldia, renuncia així mateix a les
dietes per assistència al Ple, comissions informatives, etc. que li puguin
correspondre.”
La batlessa manifesta, així mateix, amb relació a la intervenció del
senyor Portella, que considera que ell també podria haver renunciat en
el període anterior a cobrar les dietes ja que l'Ajuntament de Maó li
abonava les retribucions mensuals.
El senyor Portella considera que s'ha entrat en un terreny personal i que
la senyora Sugrañes no sap si ell tenia o no una reducció per part de
l'Ajuntament de Maó.
Finalment la senyora Sugrañes, afegides les matisacions en els punts
primer i cinquè de la Proposta de retribucions dels membres de la
corporació, la sotmet a votació i resulta aprovada amb vuit vots a favor
del Grup Municipal del Partit Popular i cinc abstencions dels grups
municipals del PSOE, PSM-VERDS i EM.
PRECS I PREGUNTES
La batlessa es dirigeix als assistents al Ple i els indica que encara que la
sessió tengui caràcter extraordinari poden formular preguntes
relacionades amb els assumptes de l'ordre del dia.
No se'n formulen.
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió,
a les 21h 15min del dia indicat a l'encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
Vist i plau
La batlessa

