ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ORGANITZATIVA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL 22 DE JUNY DE 2015
Data: 22 de juny de 2015
Caràcter: extraordinari.
Convocatòria: primera
Inici: 20,00 hores
Fi: 21,00 hores
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament de Llubí
Assistents:
- Batllessa-presidenta, Sra. Magdalena Perelló Frontera
- 1er. Tinent de batllia, Sr. Joan Ramis Ramis
- 2º Tinent de batllia, Sra. Beatriu Caterina Rodríguez Fiol
- 3º Tinent de batllia, Sra. Bàrbara Serra Fornés
- Regidor, Sr. Miquel Guardiola Capó
- Regidors, Sr. Pere Joan Llompart Beltrán
- Regidora, Sra. Júlia González Bordas
- Regidor, Sr. Joan Ramis Perelló
- Regidor, Sr. Toni Vallespir Perelló
- Regidor, Sr. Miguel Perelló Alomar
- Regidora, Sra. Margalida Gelabert Perelló
No assistència amb excusa: ningú
No assistència sense excusa: ningú
Actua com a secretari: Sr. Raimundo Tomás Montis Sastre, secretari-interventor de la
corporació
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, es va procedir a donar compte als reunits
de la següent:
I.- INFORMACIÓ:
1.- Donar compte resolució Batllia dels nomenament tinents de Batllia.Es va donar lectura a la resolució de la Batllia, de data 15 de juny de 2015, que deia:
“D'acord amb el que disposen l’article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 46 i 47 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.- Nomenar tinents de Batllia els/les regidors/res següents:
- Primer tinent de Batllia: Sr. Joan Ramis Ramis
- Segon tinent de Batllia: Sra. Beatriu Caterina Rodríguez Fiol
- Tercer tinent de Batllia: Sra. Bàrbara Serra Fornés
Segon.- Correspon a les persones nomenades, per l’ordre designat, substituir-me en la
totalitat de les meves funcions, en els casos d’absència, malaltia o impediment que
m’impossibiliti per a l’exercici de les meves atribucions, i en els supòsits de vacant fins
que en prengui possessió el nou batlle.
Tercer.-Notificar aquesta resolució a les persones interessades, publicar-la en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al ple de la corporació en la primera sessió
que es celebri.”
Els regidors i regidores es donen per assabentats.
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2.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.De conformitat amb el disposat en l’art. 23 i ss del ROF es dona compte dels diferents
escrits rebuts dels partits polítics que formen part del consistori, en el quals manifesten
la seva voluntat de constituir-se en grup polític, així també com també s’informa del
seu nom, integrants i portaveus:
Grup Municipal PP:
- Integrants: Joan Ramis Perelló, Toni Vallespir Perelló, Miquel Perelló Alomar i
Margalida Gelabert Perelló
- Portaveu titular: Joan Ramis Perelló
- Portaveus suplents: Miquel Perelló Alomar, Margalida Gelabert Perelló
Grup Municipal MÉS-APIB:
- Integrants: Magdalena Perelló Frontera, Beatriu Caterina Rodríguez Fiol, Miquel
Guardiola Capó i Pere Joan Llompart Beltrán
- Portaveu titular: Magdalena Perelló Frontera
- Portaveu suplent: Beatriu Caterina Rodríguez Fiol
Grup Municipal El PI:
- Integrants: Joan Ramis Ramis, Bàrbara Serra Fornés
- Portaveu titular: Joan Ramis Ramis
- Portaveu suplent: Bàrbara Serra Fornés
Grup Municipal Feina per Llubí:
- Integrants: Júlia González Bordas
- Portaveu titular: Júlia González Bordas
L’Ajuntament en ple es dona per assabentat.
II.- PART RESOLUTÒRIA.1.- PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE
L’AJUNTAMENT PLE.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“L’art. 38.a) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que
dins el trenta dies següents a la sessió plenària constitutiva, el/la batlle/ssa reunirà
l’Ajuntament ple amb l’objecte de resoldre, entre altres punts, el referent a la
periodicitat de les sessions del ple.
Conforme amb el disposat a l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’Ajuntament ple ha de celebrar sessió
ordinària com a mínim una vegada cada dos mesos en els municipis de fins a 5.000 en
què hi hagi junta de govern local.
D’acord amb el disposat a l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de 2007 i l’article
38.a) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’Ajuntament ple ha de
determinar la periodicitat de les seves sessions.
Proposo a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:
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1. Aprovar el règim de sessions ordinàries de l’Ajuntament ple en la forma següent: una
sessió bimensual a celebrar el tercer dilluns a les 20,00 hores.
2. Si el dia assenyalat fos festiu, es celebraria el dia hàbil immediat següent a la mateixa
hora.
3. La primera sessió ordinària se celebrarà el tercer dilluns del mes de juliol de 2015 a
l'hora proposada.
No obstant, l'Ajuntament ple acordarà.”
Per part del Sr. Joan Ramis Perelló, portaveu del grup municipal PP, es va manifestar el
següent: “Els membres del grup Popular de Llubí volen manifestar el seu desacord amb
la proposta de periodicitat de les sessions del ple.
Tots els grups que conformeu el pacte de govern, vareu manifestar sempre el vostre
interès en fer una gestió municipal transparent, amb la màxima informació cap al ciutadà,
amb assemblees i consultes obertes per a tothom.
Ara optau per canviar a una periodicitat mínima de les sessions del ple, provocant una
major desinformació al poble i al grup a l’oposició.
Creim que aquesta mesura no fa més que contradir les vostres propostes electorals i es
pot considerar com un abús i una falta de consideració cap als membres de l’oposició.
Per això demanam que reconsidereu aquesta proposta passant a un ple mensual.”
Per part de la Sra. Batllessa, es va manifestar que encara que la periodicitat de les
sessions sigui inferior a les de la legislatura passada, es donarà més informació al
grup de l’oposició. A part d’això, aquesta legislatura no hi ha un govern en minoria i
es produirà un estalvi a les arques municipals.
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 vots en contra: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita
i l’acord contingut a la mateixa.
2.- PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL .Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“Atès el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 43, 52 i 53 Reial decret 2.568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals resolc:
1. La Junta de Govern, presidida per la batllia, estarà integrada per un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació i que son
els següents regidors:
- Sr. Joan Ramis Ramis
- Sra. Beatriu Caterina Rodríguez Fiol
- Sra. Bàrbara Serra Fornés
2. La Junta de Govern tindrà les atribucions següents:
2.1 L’assistència permanent a la batllia en l’exercici de les seves funcions.
2.2 Les que li delegui el Ple de la corporació.
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2.3 Les atribucions que la batllia de forma expressa delega:
a) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos
de provisió de llocs de treball.
b) L’aprovació dels instruments d’ordenació, de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització que siguin competència de la batllia.
c) Les contractacions i concessions que siguin competència de la batllia.
d) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previst en el pressupost.
e) L’adquisició, l’alienació i la concessió de béns i drets que siguin competència de la
batllia.
f) L’atorgament de les llicències urbanístiques, exceptuant les llicències que les lleis
sectorials ho atribueixin expressament al plenari.
g) La concessió de subvencions quan siguin competència de la batllia.
h) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
disposar despeses dins dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i
rendir comptes, tot això de conformitat amb el que disposa la llei reguladora de les
hisendes locals.
No s’entendran delegades a la Junta de Govern aquelles competències atribuïdes a la
batllia per la legislació estatal o autonòmica, que per la seva pròpia naturalesa no
siguin susceptibles d’exercici per un òrgan col·legiat.
2.4 Les atribucions que li atorguin les lleis.
3. La batllia se reserva la potestat d’avocació de les competències delegades a la
Junta de Govern previstes a l’apartat 2.3. L’advocació implica la recuperació de la
batllia de la competència resolutòria per a decidir en un cas particular. La potestat
d’advocació s’exercirà en règim excepcional quan, apreciades les circumstàncies
del cas, no es pugui demorar la resolució fins a la propera sessió ordinària de la
Junta de Govern o bé per l’escassa importància de l’assumpte no sigui necessari la
convocatòria de sessió extraordinària.
4. La delegació de competències previstes a l’apartat 2.3 serà de caràcter indefinit
sense perjudici de la potestat d’avocació de la batllia.
5. La Junta de Govern es reunirà en sessions ordinàries el segon i el quart dilluns de
cada mes a les vint hores. Si el dia assenyalat fos festiu, se celebrarà la sessió
ordinària el primer dia hàbil immediat posterior a l'assenyalat a la mateixa hora. Les
sessions tindran lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament, prèvia convocatòria.
6. Facultar a la batllia per suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern
durant el mes d’agost i per alterar les que coincideixen amb períodes vacacionals,
quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Per part de la Sra. Batllessa es va manifestar que s’introduïa una modificació al punt 5 de
la proposta, a l’horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local, que
seria a les vint trenta hores.
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 abstencions: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita i
l’acord contingut a la mateixa i l’esmena introduïda..
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3.- PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT GENERAL.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“L’art. 38.b) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que
dins el trenta dies següents a la sessió plenària constitutiva, el/la batllessa reunirà
l’Ajuntament ple amb l’objecte de resoldre, entre altres punts, el referent a la creació i
composició de les comissions informatives permanents.
Es preceptiva la constitució, determinació de la composició i règim de funcionament de
la Comissió informativa i de control d’assumptes generals de caràcter permanent
d'aquest Ajuntament, atès que es donen les exigències de l'article 24.1 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears amb
relació al que disposa l'article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
De conformitat amb el disposat en l'article 124.2, en relació amb l'article 125, ambdós
del ROF, correspon al Ple de la Corporació, a proposta del/la Batlle/ssa-President/a, la
determinació del seu nombre i denominació inicials, procurant la proporcionalitat
existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
Per tot això, de conformitat amb el disposat a l'article 38, en relació amb els articles
123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, proposo
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
1. Constituir la Comissió informativa i de control d’assumptes generals amb caràcter
permanent amb la següent denominació: Comissió Informativa permanent general.
2. La Comissió Informativa permanent general assumirà les funcions de consulta,
estudi, informe o dictamen dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió
del Ple, excepte quan hagin d'adoptar-se acords declarats urgents.
3. Així mateix, emetran dictamen sobre aquells assumptes de la competència de la
Junta de Govern Local i del Batlle que els siguin sotmesos al seu coneixement per
expressa decisió d'aquells.
4. Així mateix, els correspon el seguiment de la gestió del/a Batlle/ssa, la Junta de
Govern Local i dels regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de la
competència de control que correspon al Ple.
5. La Comissió informativa estarà integrada pels següents membres:
- President: la Batllia
- Vocals: tots els regidors i regidors dels distints grups polítics de la corporació
- Secretari: el de la corporació
6. La periodicitat ordinària de la Comissió informativa, tenint en compte el previst a
l’article 89 LMRLIB, serà la següent: celebrarà sessió ordinària el dimecres de la
setmana anterior a la qual estigui prevista la celebració del ple ordinari a les 20.00
hores. Es poden dur a terme totes les sessions extraordinàries que siguin
necessàries per al bon funcionament de l’ajuntament.
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7. La Comissió Informativa permanent general ajustarà el seu funcionament al
disposat en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del ROF i les disposicions legals
concordants.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
El Sr. Joan Ramis Perelló, portaveu del grup municipal PP, va manifestar que el seu grup
votaria en contra pels mateix motius exposat al punt 1 de l’ordre del dia, sobre la
periodicitat de les sessions.
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 vots en contra: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita
i l’acord contingut a la mateixa.
4.- PROPOSTA DE COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“L’art. 38.b) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que
dins el trenta dies següents a la sessió plenària constitutiva, el/la batllessa 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’article 90 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears indica el funcionament de la Comissió especial de comptes.
D’acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases de Règim Local i els articles 119.1.c) i 127 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, proposo a l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord:
1. Crear la comissió informativa permanent amb la següent denominació: Comissió
Informativa especial de comptes.
2. Composició de la Comissió informativa especial de comptes en la forma següent:
- President: la batllia
- Vocals: tots els regidors i regidores dels distints grups polítics integrants de la
corporació
- Secretari: el de la corporació
3. Els assumptes de la seva competència son: l’examen, estudi i informe de tots els
comptes generals de la corporació, pressupostaris i extrapressupostaris, d'acord amb
l'establert a la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
4. La Comissió informativa especial de comptes celebrarà sessió ordinària el tercer
dilluns del mes de maig de cada any a les 19,00 hores.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
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5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT TRESORER DE LA CORPORACIÓ.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional estableix
que la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació pot ser atribuïda als membres de la Corporació o a funcionaris sense
habilitació nacional, en aquells supòsits excepcionals determinats per la legislació estatal.
Aquest nomenament, comportarà l’obligació de constituir fiança. Amb aquesta obligació,
la llei pretén garantir la responsabilitat dels tresorers en cas de faltar fons i valors que
tingués confiats.
La Batllia, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
proposa l’adopció del següent acord:
1. Designar al Sr. Joan Ramis Ramis per ocupar el càrrec de Tresorer municipal pels
exercicis 2015 a 2019.
2. L’exercici d’aquestes funcions no seran remunerades sense perjudici de la percepció
de les assistències reconegudes per l’Ajuntament ple.
3. Encomanar a la senyora Esperança Vanrell Far, funcionaria d’aquesta corporació, les
tasques materials de la tresoreria i comptabilitat que estableixen els articles 5 i 6 del
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.

6.-PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL DAVANT EL
“FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT”.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
és competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els
òrgans col·legiats.
Proposo a l’Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:
1. Nomenar a la regidora, Sra. Beatriu Caterina Rodríguez Fiol com a representant
municipal davant el "Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació", i com a suplent, a
la regidora, Sra. Bàrbara Serra Fornés.
2.- Donar trasllat del present acord a la citada entitat.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
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Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 abstencions: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita i
l’acord contingut a la mateixa.
7.- PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL DAVANT LA
FEDERACIÓ D’ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
és competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els
òrgans col·legiats.
Pel present proposo a l’Ajuntament Ple, l'adopció del següent acord:
1. Nomenar al regidor, Sr. Joan Ramis Ramis, com a representant municipal davant
la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, i com a suplent, a la BatllessaPresidenta, Sra. Magdalena Perelló Frontera.
2. Donar trasllat del present acord a la citada entitat.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
El Sr. Joan Ramis Perelló, portaveu del grup municipal PP, va manifestar que el seu grup
votaria en contra, ja que creu que és competència de la batllessa la representació davant
la FELIB.
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 vots en contra: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita
i l’acord contingut a la mateixa.

8.- PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL DAVANT EL
CONSORCI D’INFORMÀTICA.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
és competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els
òrgans col·legiats.
Proposo a l’Ajuntament ple l'adopció del següent acord:
1. Nomenar a la Batllessa-Presidenta, Sra. Magdalena Perelló Frontera, com a
representant municipal davant el Consorci d’Informàtica -TIC MALLORCA
2. Donar trasllat del present acord a la citada entitat.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 abstencions: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita i
l’acord contingut a la mateixa.
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9.- PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL DAVANT EL
CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI PÚBLIC.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
és competència del Ple el nomenament dels representants de la corporació davant els
òrgans col·legiats.
Amb motiu de la constitució del nou Ajuntament i havent de designar un representant
municipal davant el consell escolar del Col·legi Públic Duran-Estrany, d'acord amb les
atribucions que en confereixen les disposicions vigents propòs:
1. Designar com a representant d'aquest Ajuntament davant el Consell Escolar del
Col·legi Públic Duran-Estrany, a la regidora Sra. Bàrbara Serra Fornés, i com a
suplent, a la regidora, Sra. Beatriu Caterina Rodríguez Fiol.
2. Donar trasllat del present acord al Col·legi Públic Duran-Estrany de Llubí.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
El Sr. Joan Ramis Perelló, portaveu del grup municipal PP, va manifestar que el seu
grup votaria en contra, ja que creu que és competència de la batllessa la representació
davant el Col·legi Públic, i a la legislatura passada, ells votaren en contra al·legant
que era una competència de Batllia.
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 vots en contra: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita
i l’acord contingut a la mateixa.
10.- PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
PERMANENT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“Atès l’article 320 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, que
estableix que als procediments de contractació oberts, restringits i negociats amb o
sense publicitat, l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de Contractació.
Aquesta Mesa estarà formada per el President, vocals i el Secretari de la Corporació.
Els membres de la Mesa seran nombrats per l’òrgan de contractació que serà el
Plenari sempre l’import dels contractes ( obra, subministres, serveis, gestió de serveis
públics, contractes, administratius especials i els contractes privats ) superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del Pressupost i en, qualsevol cas, la quantia de sis
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior
a quatre d’anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i la
quantia assenyalada ( Disposició Addicional Segona del TRLCSP).
Per tot això, proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
1.- Crear la Mesa de Contractació permanent que l’òrgan de contractació sigui el
Plenari.
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2.- Composició de la Mesa de Contractació en la forma següent:
- President: La Batllia
- Vocals: Un regidor de cada grup polític i personal tècnic de l’Ajuntament.
- Secretaria: el Secretari de la Corporació.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.
11.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA
CONSELLERIA D’INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, PER
DEDICACIÓ EXCLUSIVA .Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“Tant l'art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
com l'art. 74.2 i 3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears i l'art. 13 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, 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 imprescindible que un
regidor estigui amb la dedicació exclusiva per tractar els diferents temes municipals en
augment de la càrrega de feina.
Proposo que s’adopti el següent acord:
1. Aprovar que el càrrec de Batllessa-Presidenta de la Corporació es dugui a terme
amb dedicació exclusiva.
2. Aprovar las quantia que percebrà la Batllessa-Presidenta: 37.526,02 €/any (14
mensualitats de 2.680,43 €/mes) amb efectes del dia de l’aprovació de la dedicació
exclusiva.
3. Aprovar el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de dites
retribucions que serà, amb caràcter general, durant l’horari en el qual estan obertes
les oficines municipals. A més estarà disponible, fora d’aquest horari, per
necessitats del servei.
4. El nomenament d'un membre de la corporació per a un dels indicats càrrecs
només suposarà l'aplicació de dedicació exclusiva si aquest membre ho accepta.
En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al Ple en la propera sessió
plenària ordinària.
5. Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social el membre de la
corporació que exerceixi tal càrrec en règim de dedicació exclusiva, assumint la
corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 abstencions: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita i
l’acord contingut a la mateixa.
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12.- PROPOSTA RELACIÓ DE CÀRREC AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I QUANTIA
CORRESPONENT.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“El Decret del Govern de les Illes Balears de 25 de maig de 2007, regulador del
sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals menors
de les Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1 LMRLIB, estableix la
possibilitat de sol·licitar el règim de compensació econòmica per sufragar les despeses
municipals de la dedicació exclusiva que s'acordi, sempre que es sol·liciti dins el
termini de dos mesos següents a la constitució de la nova corporació i d'acord amb els
requisits establerts al Decret esmentat.
Els requisits per poder sol·licitar la compensació econòmica esmentada venen
establerts a l'art. 2 de dit Decret.
Per tot això, proposo a l’Ajuntament Ple:
1.

Sol·licitar el règim de compensació econòmica per la dedicació exclusiva de la
Batllessa-Presidenta, Sra. Magdalena Perelló Frontera, a la Conselleria d'Interior
del Govern de les Illes Balears, conforme a l'establert en el Decret del Govern de
les Illes Balears, regulador del sistema de compensació econòmica destinat als
ajuntaments i entitats locals menors de les Illes Balears, dictat en desplegament de
l'art. 74.1 LMRLIB.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació corresponent conforme
s'estableix a l'art. 4.3 del Decret esmentat.

2.

Remetre la sol·licitud i documentació complementària necessària a la Conselleria
d'Interior del Govern de les Illes Balears dins el termini establert a l'art. 4.2.a) del
Decret abans indicat, als efectes oportuns.

3.

Autoritzar a la Batllia per a la signatura de la documentació necessària indicada a
l'apartat anterior per poder donar compliment a aquest acord.

4.

La dedicació exclusiva de la Batllessa-Presidenta, Sra. Magdalena Perelló
Frontera, serà a partir de dia 1 de juliol de 2015.

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 abstencions: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita i
l’acord contingut a la mateixa.
13.- PROPOSTA RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ.Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 19 de juny de 2015 que deia:
“D'acord amb 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:
- 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
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-

ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectius i prèvia justificació
documental.
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 tinguin
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.

Proposo al ple l’adopció del següent acord:
1. Establir el següent règim d'indemnitzacions i assistències:
-

Indemnitzacions: les indemnitzacions les poden rebre tots els membres de la
Corporació 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.

-

Assistències: els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions (Excepte el
Batlle) percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals
de què formin part, les següents quanties:
Sessions de Ple: 100 €/sessió
Sessions de la Junta de govern local: 100 €/sessió
Sessions de les Comissió Especial de Comptes: 90 €/sessió
Sessions de les Comissions Informatives (Especial de Comptes): 90 €/sessió

a)
b)
c)
d)

- Cada regidor, com a màxim podrà cobrar 490 € mensuals, per la seva assistència a
òrgans municipals.
- L'assistència del secretari de la corporació o persona en qui delegui, o de qualsevol
altre funcionari que a petició de la Batllia hagi d'assistir a les reunions d'òrgans col·legiats
serà de 40 €/sessió.
2. Aquest acord tindrà efectes de dia 22 de juny de 2015.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Els reunits, prèvia deliberació, per majoria (7 vots a favor: 4 MÉS-APIB, 2 El PI, 1 Feina
per Llubí, i 4 abstencions: PP) acorden aprovar íntegrament la proposta abans descrita i
l’acord contingut a la mateixa.
14.- EXAMEN I APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LLUBÍ (2/2015).Es va donar lectura a la Proposta de la Batllia de data 18 de juny de 2015 que deia:
“D’acord amb allò establert a l’article 146.4 i l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, així com la Clàusula Novena dels Plecs de clàusules administratives
particulars per les quals es regirà la licitació del contracte administratiu especial per a
la gestió del bar-restaurant del Poliesportiu l’òrgan de contractació requerirà al licitador
que hagi presentat l’oferta més avantatjosa per tal de què en el termini de deu dies
hàbils a partir del dia següent a aquell en què rebi el requeriment per part de
l’Ajuntament presenti la següent documentació:
- Certificació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries.
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Certificació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
de la Seguretat Social .
- Certificació de no existir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament.
- Ingrés de la garantia definitiva.
- Relació de mitjans personals i materials per a la prestació del servei.
- Solvència econòmica i tècnica.
Vist l’acta de la Mesa de Contractació de dia 02 de juny de 2015 on es proposa
l’adjudicació a favor de la Sra. Francisca Maura Reus per l’import de 6.960 euros
anuals (580 euros mensuals) i les millores d’inversió ofertades.
El termini per presentar la mateixa és de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la
recepció del present requeriment. De no complimentar-se adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta.
-

D’acord amb això, i vistes les disposicions legals, PROPOSO
l’adopció del present ACORD:

a l’Ajuntament Ple

PRIMER.- Requerir a la Sra. Francisca Maura Reus per que presenti la documentació
esmentada en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de dit requeriment.
No obstant, l’Ajuntament Ple resoldrà.”
Per part de la Sra. Batllessa es va manifestar que l’adjudicació es fa d’acord amb l’acta
d’obertura de les proposicions presentades, i que tal com consta a l’anterior proposta, a
l’adjudicatària se li donarà un termini de deu dies per a presentar la documentació
requerida.
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta
abans descrita i l’acord contingut a la mateixa.

Sense més assumptes a tractar, per ordre de la Sra. Presidenta s’aixecà la sessió, a
l'hora assenyalada a l’inici, del que com a secretari, certifico.
Vist-i-plau
La batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

Raimundo Tomás Montis Sastre
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