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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Extraordinària
Dia: 04/07/2019
Hora: de les 20:00 a les 21:05 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1r. Tinent de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3a. Tinenta de Batlia:
4a. Tinenta de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Carolina Marquès Portella (PSOE)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Ramón Herraiz Eisman (PSOE)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Débora Marqués Fluxà (PSOE)
Naomi Grace Toomey (PSOE)
Estefania Medina Clement (VOLEM SANT LLUÍS)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Alberto Herrán de Viu (PP)
Maria Paz Izquierdo Carreras (PP)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Jorge de Diego Capellán (CIUDADANOS)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Constitució grups polítics, dels seus integrants i portaveus. Donar-ne compte
Segon. Nomenament de membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents
de Batlia. Donar-ne compte
Tercer. Delegació de competències als regidors/es. Donar-ne compte
Quart. Delegació de competències a la Junta de Govern Local. Donar-ne compte
Cinquè. Proposició de Batlia amb relació a la periodicitat de les sessions plenàries
Sisè. Proposició de Batlia amb relació a la periodicitat de les sessions de la Junta de
Govern Local
Setè. Proposició de Batlia amb relació a la creació, composició i periodicitat de les
comissions informatives permanents
Vuitè. Proposició de Batlia amb relació a la creació de la Junta de Portaveus
Novè. Proposició de Batlia amb relació a la determinació de les dedicacions, retribucions,
assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació
Desè. Proposició de Batlia amb relació al nomenament de representants de la corporació
a òrgans col·legiats que siguin competència del Ple
Onzè. Proposició de Batlia amb relació al personal eventual
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. CONSTITUCIÓ GRUPS
PORTAVEUS. DONAR-NE COMPTE

POLÍTICS,

DELS

SEUS

INTEGRANTS

I

La secretària informa que, celebrades les eleccions locals el 26 de maig de 2019 i
conforme l'article 76 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, els regidors municipals han comunicat a l'Ajuntament la constitució dels
següents grups polítics amb els integrants que es detallen a continuació:
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DENOMINACIÓ GRUP
PARTIT POPULAR DE SANT LLÚIS

PSOE – SANT LLUÍS

VOLEM SANT LLUÍS

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES
CIUDADANOS – PARTIDO DE LA
CIUDADANIA SANT LLUÍS

INTEGRANTS

PORTAVEU

Maria Dolores Tronch Folgado
Pedro Tudurí Mercadal
Alberto Herrán de Viu
Maria Paz Izquierdo Carreras

Maria Dolores Tronch Folgado

Martina Carolina Marquès Portella
Ramón Herráinz Eisman
Naomi Grace Toomey
Débora Marqués Fluxà

Ramón Herráinz Eisman

Joan Miquel Pons Sintes
Maria Teresa Martínez Martínez
Estefania Medina Clement

Joan Miquel Pons Sintes

Lorenzo Carretero Tudurí

Lorenzo Carretero Tudurí

Jorge de Diego Capellán

Jorge de Diego Capellán

Suplents:
- Pedro Tudurí Mercadal
- Alberto Herrán de Viu

Suplent:
- Naomi Grace Toomey

Suplents:
- Maria Teresa Martínez Martínez
- Estefania Medina Clement

El Ple en resta assabentat.
SEGON. NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLIA. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia 2019/PRE/0000622, de dia 20.06.19,
que diu:
"De conformitat al previst als articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local,
i els articles 22 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes
Balears, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Batlia, estarà integrada per quatre
regidors/es, nombre no superior al terç del número legal de membres dels que integren la
Corporació. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Lluis als
següents regidors/es: ----------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Sr. Joan Miquel Pons Sintes -------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Ramón Herraiz Eisman ---------------------------------------------------------------------------------------------Sra. Maria Teresa Martínez Martínez --------------------------------------------------------------------------------Sra. Débora Marqués Fluxa --------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Nomenar, entre els membres de la Junta de Govern Local i per ordre de nomenament,
Tinents/es de Batlia als següents regidors/es: ---------------------------------------------------------------------Sr. Joan Miquel Pons Sintes, primer Tinent de Batlia ------------------------------------------------------------Sr. Ramón Herraiz Eisman, segon Tinent de Batlia --------------------------------------------------------------Sra. Maria Teresa Martínez Martínez, tercera Tinenta de Batlia ----------------------------------------------Sra. Débora Marqués Fluxa, quarta Tinenta de Batlia -----------------------------------------------------------Quart. Notificar aquesta resolució als interessats. ---------------------------------------------------------------Cinquè. Donar compte d’aquests nomenaments al Ple de l’Ajuntament. -----------------------------------Sisè. Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." -------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=03m02s
El Ple en resta assabentat.
TERCER. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS/ES. DONAR-NE
COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia 2019/PRE/0000634, de dia 24.06.19,
que diu:
"La organització municipal dissenyada suposa la definició de grans àrees d’actuació, de les quals
seran responsables distints membres del consistori. ------------------------------------------------------------Les esmentades àrees responen a diverses comeses i competències de responsabilitat en aquesta
corporació; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerant aquests esquema, 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 RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, --------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Realitzar a favor dels tinents i tinentes de Batlia i regidors i regidores que es diran les
delegacions que, així mateix, es detallaran: ------------------------------------------------------------------------Primer tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes: ------------------------------------------------------------------Àrea de serveis generals, que comprèn serveis generals, atenció al ciutadà, recursos humans,
policia i ocupació ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de gestió del patrimoni --------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de brigada -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de política econòmica i fiscal ------------------------------------------------------------------------------------Àrea de protecció civil ---------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de salvament de platges -----------------------------------------------------------------------------------------Àrea de prevenció d'incendis -------------------------------------------------------------------------------------------Segon tinent de Batlia, Ramón Herraiz Eisman: --------------------------------------------------------------Àrea d'esports, que comprèn promoció i foment de l'esport, camp de futbol i poliesportiu. ------------Àrea d'urbanitzacions, que comprèn urbanitzacions i accés als nuclis de població. ----------------------Tercera tinenta de Batlia, Maria Teresa Martínez Martínez: ------------------------------------------------Àrea d'afers socials, que comprèn serveis socials, igualtat, geriàtric, gent gran, sanitat, cementeri i
cooperació.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta tinenta de Batlia, Débora Marquès Fluxà: -------------------------------------------------------------3
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- Àrea de sostenibilitat,que comprèn el projecte de municipi sostenible i saludable.----------------------- Área de devenvolupament econòmic -------------------------------------------------------------------------------- Àrea de promoció cultural i sala Albert Camus ------------------------------------------------------------------- Àrea de festes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de comerç ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de turisme ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de petites i mitjanes empreses, que comprèn polígon industrial --------------------------------------Regidora Naomi Grace Tomomey: ---------------------------------------------------------------------------------Àrea d'educació, que compren administració CEIPS, Escoleta, EMEA, escola d'adults ----------------Àrea de joventut -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de cultura (biblioteca i arxiu) ------------------------------------------------------------------------------------Àrea de transparència ---------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de participació ciutadana -----------------------------------------------------------------------------------------Regidora Estefania Medina Clement: -----------------------------------------------------------------------------Àrea de medi ambient, que comprèn residus, abastament d'aigua, clavegueram, neteja viària,
zones verdes, parcs i jardins, camins rurals. -----------------------------------------------------------------------Segon.- Aquestes delegacions genèriques abasten la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionarlos en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Les presents delegacions sortiran efecte des del dia següent al de la data de la present
resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. -----------------------------------------Quart.- Donar compte de la present Resolució al Ple en la primera sessió que celebri." ----------------

El Ple en resta assabentat.
QUART. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia 2019/PRE/0000635, de dia 24.06.19,
que diu:
"Atès que l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local preveu
la possibilitat que la Batlia delegui l'exercici de les seves atribucions, manco les de convocar i
presidir les sessions de Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat,
la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei
dels funcionaris, l'acomiadament del personal laboral, així com les enumerades als apartats a), e),
j), k), l) i m) de l'apartat 1 d'aquell article; no obstant, podrà delegar en la Junta de Govern Local
l'exercici de les atribucions contemplades a l'apartat j). ---------------------------------------------------------I atesos els articles 23.2.b) i 23.4 del mateix text legal, ---------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències resolutives sobre les següents
matèries: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) En matèria d'Hisenda Local --------------------------------------------------------------------------------------a) Autorització, disposició i aprovació de despeses quan no estigui atribuïda legalment al Ple i quan
la quantia sigui superior a 3.000,00€ ---------------------------------------------------------------------------------b) Aprovació de Padrons fiscals. --------------------------------------------------------------------------------------c) Aprovació de devolució de fiances dipositades per garantir l'adequada gestió dels residus d'obra
i les dipositades per garantir els possibles desperfectes ocasionats en la via pública durant
l'execució d'obres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------B) En matèria de subvencions i convenis -----------------------------------------------------------------------a) L'establiment, concessió i justificació de subvencions. -------------------------------------------------------b) Aprovació de convenis interadministratius o amb subjectes de dret privat quan no estigui atribuït
legalment al Ple. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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C) En matèria de contractació ---------------------------------------------------------------------------------------a) Contractacions i concessions de tota classe en aquells casos en que la competència per
autoritzar i disposar la despesa hagi estat delegada a la Junta de Govern Local. ------------------------b) Revisió de preus dels contractes i imposició de sancions relacionades amb aquests. ---------------c) Aprovació de projectes d'obres i serveis quan la despesa sigui competència de la Junta de
Govern Local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) En matèria d'obres i llicències urbanístiques --------------------------------------------------------------a) Llicències d'obra amb projecte -------------------------------------------------------------------------------------b) Llicències d'obra sense projecte -----------------------------------------------------------------------------------c) Llicències de primera ocupació ------------------------------------------------------------------------------------d) Llicències d'agrupació, segregació, parcel·lació i divisió de finques. -------------------------------------e) Exoneracions i dispenses previstes en l'ordenança de renous i vibracions. ----------------------------E) En matèria d'urbanisme -------------------------------------------------------------------------------------------a) Aprovació d'instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuït al Ple. -------------------------------------------------------------------------------------------b) Aprovació, tant inicial com definitiva, dels instruments de gestió urbanística i els projectes
d'urbanització. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) En matèria d'activitats, instal·lacions i obertura d'establiments -------------------------------------a) Permís d'instal·lació i obres d'activitat (permanent major, innòcua, menor o infraestructures
comuns) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b)Permís d'instal·lació d'activitat permanent major o infraestrutures comuns (sense obres). ----------c) Autorització d'activitat no permanent major (Concerts o Espectacles). -----------------------------------d) Autorització d'activitat no permanent menor (carreres o proves esportives). ---------------------------e) Autorització d' activitat no permanent innòcua. -----------------------------------------------------------------f) Autorització d'activitat no permanent de recorregut. -----------------------------------------------------------g) Autorització d'activitat ambulant fora de mercats. -------------------------------------------------------------h) Autorització de venda ambulant (firaires). -----------------------------------------------------------------------G) En matèria de personal --------------------------------------------------------------------------------------------a) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. ------b) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de
llocs de treball. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Efectuar les convocatòries derivades de l'oferta anual d'ocupació pública, de conformitat amb les
bases aprovades, i nomenar funcionaris de carrera, a proposta del Tribunal, als que superin les
corresponents proves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------d) Contractar al personal laboral fix de la Corporació. -----------------------------------------------------------e) Atorgament d'ajuts socials, préstecs al personal, llicències i permisos. ----------------------------------H) En matèria patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------------a) Adquisició i alienació de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan la
competència estigui atribuïda a l'alcaldia conforme l'apartat 10è de la Disposició addicional segona
de la Llei de contractes del sector públic. ---------------------------------------------------------------------------b) La cessió d'ús gratuït d'un bé a precari. -------------------------------------------------------------------------Segon.- La Junta de Govern Local actuarà sota la direcció i coordinació de l'Alcaldessa i aquesta
delegació serà revocable en qualsevol moment. ------------------------------------------------------------------Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en compliment del que
disposa l'article 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. --------------------------------------------Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament." ---------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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CINQUÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS PLENÀRIES
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La secretària dona compte de la proposició de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"Tant l'art. 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, com
l'article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
estableixen que en els municipis amb població entre 5.001 i 20.000 habitants l'Ajuntament ha de
celebrar sessió ordinària, com a mínim, cada dos mesos, i l'article 79 de la pròpia Llei de Bases de
règim local assenyala que els òrgans col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de
sessions ordinàries de periodicitat i dia establerts pel ple. ------------------------------------------------------Per altra banda, l'article 38 del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals indica que, dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, la batlessa
convocarà sessió extraordinària del Ple a fi de resoldre, entre altres assumptes, el de la periodicitat
del Ple. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, venc en elevar al Ple la següents ----------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNIC.- Fixar la periodicitat mensual —exceptuant el mes d'agost— de les sessions ordinàries del
Ple de l'Ajuntament, i a aquest efecte acordar la seva celebració el darrer dijous de cada mes a les
20.00 hores; en el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, el Ple ordinari es celebrarà el darrer dimarts
del mateix mes." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=12m19s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
ÚNIC. Fixar la periodicitat mensual —exceptuant el mes d'agost— de les sessions
ordinàries del Ple de l'Ajuntament, i a aquest efecte acordar la seva celebració el darrer
dijous de cada mes a les 20.00 hores; en el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, el Ple
ordinari es celebrarà el darrer dimarts del mateix mes
SISÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La secretària dona compte de la proposició de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"L'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local i els articles 22 i
23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
assenyalen que el òrgans necessaris de tot ajuntament són el batle, els tinents de batle i el Ple, i
que la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells
en què així ho acordi el Ple de l'ajuntament a través del reglament orgànic o mitjançant un acord
independent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Junta de Govern Local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica de règim local, és
presidida per la batlessa i formada per un número de regidors no superior al terç del número legal
d'aquests, designats i cessats lliurament per la batlessa, que n'ha de retre compte al Ple. ------------6
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L'article 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
estableix que la Junta de Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, ha de dur
a terme sessions ordnàries amb la periodicitat acordada pel Ple de la corporació, i sessions
extraordinàries quan el president o presidenta ho decideixi o ho sol·liciti la quarta part dels
membres de la Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les circumstàncies exposades, elev a la consideració del Ple de l'Ajuntament la següent ----PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Fixar la periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local; el dia
concret serà determinat en el sí de la mateixa Junta. En el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la
Junta de Govern Local es celebrarà el següent dia hàbil." ------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=15m37s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), EL PI
(1) i CIUDADANOS (1); acorda:
Únic.- Fixar la periodicitat setmanal de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local; el dia concret serà determinat en el sí de la mateixa Junta. En el supòsit que el dia
fixat fos inhàbil, la Junta de Govern Local es celebrarà el següent dia hàbil.
SETÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I
PERIODICITAT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
La secretària dona compte de la proposició de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"L’article 38.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
preveu que dins els trenta dies següents a la sessió plenària constitutiva la Batlessa haurà de
reunir el Ple de l’Ajuntament per tal de resoldre, entre altres punts, allò que es refereix a la creació i
composició de les comissions informatives permanents. -------------------------------------------------------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,
indiquen que les comissions informatives i de control existiran, entre d’altres supòsits, en els
municipis de més de 5.000 habitants. --------------------------------------------------------------------------------Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans
sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’elaboració d’informe o la consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan
aquesta actuï amb cmopetències delegades pel Ple, exceptuant quan hagin d’adoptar-se acords
declarats urgents; igualment, informaran d’aquells assumptes de la competència propia de la Junta
de Govern Local i de la Batlessa que siguin sotmesos al seu coneixement per expressa decissió
d’aquells. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les comissions informatives permanents són les que es constitueixen amb caràcter general
distribuint, entre elles, les matèries que s’han de sotmetre al Ple. El seu nombre i la denominació
inicial, així com qualsevol variació que puguin experimentar durant el mandat corporatiu, es
decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta de la Batlessa, procurant en la mesura del
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possible la seva correspondència amb el nombre i la denominació de les grans àrees en què
s’estructuren els serveis corporatius. --------------------------------------------------------------------------------En l’acord de creació se’n determinarà la composició concreta, tenint encompte: ------------------------a) La Batlessa de la Corporació és la presidenta nata de totes, si bé la presidència efectiva podrà
delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la mateixa comissió, després
d’efectuada la corresponent elecció. ---------------------------------------------------------------------------------b) Cada comissió estarà integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la proporcionalitat
existent entre els distints grups polítics representats a la Corporació. ---------------------------------------c) L’adscripció concreta a cada comissió dels membres de la corporació que n’han de formar part
en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant un escrit adreçat a la Batlessa i del qual es
donarà compte al Ple. Podrà designar-se, d’igual forma, un suplent per cada titular. --------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ---------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Crear les següents Comissions Informatives permanents amb la denominació que
s’indica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissió Informativa d'Economia. Tractarà de les següents matèries: economia i hisenda, serveis
generals, desenvolupament econòmic, comerç, turisme, promoció cultural i festes. Actuarà també
com a Comissió Especial de Comptes. ------------------------------------------------------------------------------- Comissió Informativa Territorial. Tractarà de les següents matèries: urbanisme, medi ambient,
sostenibilitat, urbanitzacions, brigada, polígon i mobilitat. -------------------------------------------------------- Comissió Informativa Social. Tractarà de les següents matèries: àrea social, educació, joventut,
cultura, esports, transparència i participació ciutadana. ---------------------------------------------------------Segon.- Cada comissió estarà integrada pels regidors i regidores que designi cada grup polític, en
la proporció que segueix: -----------------------------------------------------------------------------------------------Grup Partit Popular 2 Membres ----------------------------------------------------------------------------------------Grup PSOE-Sant Lluís 2 Membres -----------------------------------------------------------------------------------Grup Volem Sant Lluís 2 Membres -----------------------------------------------------------------------------------Grup El Pi- Partit Proposta per les Illes 1 Membre ----------------------------------------------------------------Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania Sant Lluís 1 Membre --------------------------------------------En el termini de deu (10) dies des que el Ple haurà adoptat aquest acord, cadascun dels grups
polítics municipals haurà de designar els integrants de les diferents comissions, així com els seus
suplents. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que sent la batlessa la presidenta nata de totes les comissions informatives, hi podrà assistir a
totes i presidir-les, sense distorsionar la proporcionalitat i el nombre de representants definits
anteriorment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Fixar la periodicitat mensual de les següents Comissions Informatives, que s’ajustaran als
següents dies i hores: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissió Informativa d'Economia: Es reunirà en sessió ordinària a les 20.15 hores del dijous de la
setmana anterior a la prevista per a la celebració del Ple ordinari; en el supòsit que el dia fixat fos
inhàbil, la Comissió es celebrarà el dimarts de la setmana anterior a la prevista per a la celebració
del Ple ordinari a les 19:00 hores. ------------------------------------------------------------------------------------- Comissió Informativa Territorial: Es reunirà en sessió ordinària a les 20 hores del dimarts de la
setmana anterior a la prevista per a la celebració del Ple ordinari; en el supòsit que el dia fixat fos
inhàbil, la Comissió es celebrarà a les 20 hores del dilluns de la setmana anterior a la prevista per a
la celebració del Ple. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Comissió Informativa Social. Es reunirà en sessió ordinària a les 20 hores del dimecres de la
setmana anterior a la prevista per a la celebració del Ple ordinari; en el supòsit que el dia fixat fos
inhàbil, la Comissió es celebrarà a les 20 hores del dilluns de la setmana anterior a la prevista per a
la celebració del Ple." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=21m25s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Crear les següents Comissions Informatives permanents amb la denominació
que s’indica:
- Comissió Informativa d'Economia. Tractarà de les següents matèries: economia i
hisenda, serveis generals, desenvolupament econòmic, comerç, turisme, promoció
cultural i festes. Actuarà també com a Comissió Especial de Comptes.
- Comissió Informativa Territorial. Tractarà de les següents matèries: urbanisme, medi
ambient, sostenibilitat, urbanitzacions, brigada, polígon i mobilitat.
- Comissió Informativa Social. Tractarà de les següents matèries: àrea social, educació,
joventut, cultura, esports, transparència i participació ciutadana.
Segon.- Cada comissió estarà integrada pels regidors i regidores que designi cada grup
polític, en la proporció que segueix:
- Grup Partit Popular 2 Membres
- Grup PSOE-Sant Lluís 2 Membres
- Grup Volem Sant Lluís 2 Membres
- Grup El Pi- Partit Proposta per les Illes 1 Membre
- Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania Sant Lluís 1 Membre
En el termini de deu (10) dies des que el Ple haurà adoptat aquest acord, cadascun dels
grups polítics municipals haurà de designar els integrants de les diferents comissions,
així com els seus suplents.
Que sent la batlessa la presidenta nata de totes les comissions informatives, hi podrà
assistir a totes i presidir-les, sense distorsionar la proporcionalitat i el nombre de
representants definits anteriorment.
Tercer.- Fixar la periodicitat mensual de les següents Comissions Informatives, que
s’ajustaran als següents dies i hores:
- Comissió Informativa d'Economia: Es reunirà en sessió ordinària a les 20.15 hores del
dijous de la setmana anterior a la prevista per a la celebració del Ple ordinari; en el
supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió es celebrarà el dimarts de la setmana
anterior a la prevista per a la celebració del Ple ordinari a les 19:00 hores.
- Comissió Informativa Territorial: Es reunirà en sessió ordinària a les 20 hores del
dimarts de la setmana anterior a la prevista per a la celebració del Ple ordinari; en el
supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la Comissió es celebrarà a les 20 hores del dilluns de
la setmana anterior a la prevista per a la celebració del Ple.
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- Comissió Informativa Social. Es reunirà en sessió ordinària a les 20 hores del dimecres
de la setmana anterior a la prevista per a la celebració del Ple ordinari; en el supòsit que
el dia fixat fos inhàbil, la Comissió es celebrarà a les 20 hores del dilluns de la setmana
anterior a la prevista per a la celebració del Ple.
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VUITÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE
PORTAVEUS
La secretària dona compte de la proposició de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"Atès que la Llei 20/2006, de 15 de desembre, assenyala que els portaveus dels grups polítics,
presidits per la presidenta de la corporació, poden constituir la junta de portaveus; ---------------------Atès que l’article 78 d’aquell text legal indica que la junta té sempre caràcter deliberant, que en les
seves sessions no s’han d’adoptar acords ni resolucions amb força d’obligar davant terceres
persones, i que les seves funcions són les d’accedir a les informacions que la presidència
proporcioni per difondre-les entre els membres de cada grup, encaminar les peticions dels grups en
relació amb el seu funcionament i amb la seva participació en els debats corporatius, i consensuar
el règim dels debats en sessions determinades; ------------------------------------------------------------------Atès que a les darreres legislatures s’ha conformat la junta de portaveus en els termes prevists a la
legislació, s’eleva a la consideració del Ple la següent ----------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Constituir la junta de portaveus, que estarà integrada pels següents membres: --------------Presidenta: La de la Corporació, Sra. M.Carolina Marquès Portella ------------------------------------------Vocals : Els portaveus dels diferents grups polítics: --------------------------------------------------------------- Portaveu del grup PSOE - Sant Lluís: Sr. Ramón Herràiz Eisman ------------------------------------------- Suplents: Sra. Naomi Grace Toomey ------------------------------------------------------------------------------- Portaveu del grup Volem Sant Lluís: Sr. Joan Miquel Pons Sintes ------------------------------------------ Suplents: Sra. Maria Teresa Martínez Martínez -----------------------------------------------------------------Sra. Estefania Medina Clement ----------------------------------------------------------------------------------------- Portaveu del grup Partit Popular de Sant Lluís: Sra. Maria Dolores Tronch Folgado -------------------- Suplents: Sr. Pedro Tudurí Mercadal -------------------------------------------------------------------------------Sr. Alberto Herrán de Viu ------------------------------------------------------------------------------------------------ Portaveu del grup El Pi – Proposta per les Illes: Lorenzo Carretero Tudurí ------------------------------- Portaveu del grup Ciudadanos – Partido de la Ciutadanía Sant Lluís: Jorge de diego Capellán ---Segon.- Establir que les sessions ordinàries es celebraran el dijous de la setmana anterior a la que
es celebri el ple ordinari a les 20:00 hores; en el supòsit que el dia fixat fos inhàbil, la sessió
ordinària es celebrarà el dimarts anterior a les 18:45 hores." ---------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=24m24s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Constituir la junta de portaveus, que estarà integrada pels següents membres:
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Presidenta: La de la Corporació, Sra. M.Carolina Marquès Portella
Vocals: Els portaveus dels diferents grups polítics:
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- Portaveu del grup PSOE - Sant Lluís: Sr. Ramón Herràiz Eisman
Suplent: Sra. Naomi Grace Toomey
- Portaveu del grup Volem Sant Lluís: Sr. Joan Miquel Pons Sintes
Suplents: Sra. Maria Teresa Martínez Martínez
Sra. Estefania Medina Clement
- Portaveu del grup Partit Popular de Sant Lluís: Sra. Maria Dolores Tronch Folgado
Suplents: Sr. Pedro Tudurí Mercadal
Sr. Alberto Herrán de Viu
- Portaveu del grup El Pi – Proposta per les Illes: Lorenzo Carretero Tudurí
- Portaveu del grup Ciudadanos – Partido de la Ciutadanía Sant Lluís: Jorge de diego
Capellán
Segon.- Establir que les sessions ordinàries es celebraran el dijous de la setmana
anterior a la que es celebri el ple ordinari a les 20:00 hores; en el supòsit que el dia fixat
fos inhàbil, la sessió ordinària es celebrarà el dimarts anterior a les 18:45 hores.
NOVÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DETERMINACIÓ DE LES
DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
La secretària dona compte de la proposició de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de dos 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 ostentin 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’organigrama municipal previst, venc en elevar al Ple la següent -------------------------------------P R O P O S T A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de dos d'abril, i
74.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre els càrrecs de la Corporació que s'exerciran en règim
de dedicació exclusiva, i que per tant tenen dret a retribució, siguin: ----------------------------------------- Càrrec: Batlessa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Càrrec: Primer Tinent de Batlia --------------------------------------------------------------------------------------Els càrrecs en règim de dedicació exclusiva anteriors percebran, com a retribució anual, 14 pagues
dels imports en euros que a continuació es detallen, que s'abonaran mensualment, duplicant-se en
els mesos de juny i desembre. ----------------------------------------------------------------------------------------11
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- Batlia : 2.750,00€ (bruts) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Primer Tinent de Batlia: 2.250,00€ (bruts) ------------------------------------------------------------------------Serà d'aplicació la normativa en matèria d'incompatibilitat. -----------------------------------------------------Segon.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.2 de la Llei de bases de règim
local i 74.3 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, els càrrecs de la Corporació que
s'exerciran en règim de dedicació parcial, i que, per tant, percebran retribucions pel temps de
dedicació mínima efectiva als mateixos, segons s'indica a continuació, siguin: ---------------------------- Quarta Tinenta de Batlia: 80% de la dedicació exclusiva de la Primera Tinença de Batlia. ------------ Regidora de l'àrea d'educació, joventut, cultura, transparència i participació ciutadana: 80% de la
dedicació exclusiva de la Primera Tinença de Batlia.-------------------------------------------------------------- Regidora de medi ambient: 35% de la dedicació exclusiva de la Primera Tinença de Batlia. --------Serà d'aplicació la normativa en matèria d'incompatibilitat. -----------------------------------------------------Els càrrecs en règim de dedicació parcial anteriors percebran, com a retribució anual, 14 pagues
de l'import resultant d'aplicar els percentatges anteriorment indicats sobre la retribució mensual de
la Tinença d'Alcaldia en règim de dedicació exclusiva. Aquestes retribucions s'abonaran
mensualment, duplicantse en els mesos de juny i desembre. -------------------------------------------------Les retribucions establertes en els apartats primer i segon anteriors es faran efectives a la data de
presa de possessió dels membres electes que ocupin aquests càrrecs, a no ser que comuniquin el
contrari al departament de Recursos humans d'aquest Ajuntament, indicant la data posterior
d'efectivitat de les mateixes. --------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.3 de la Llei de bases de règim
local i 74.4 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, la resta de Regidors membres
de la Corporació que no tenguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, percebran assistència per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin
part, segons el detall següent: -----------------------------------------------------------------------------------------Assignacions per assistències -----------------------------------------------------------------------------------------Conceptes i quanties euros/bruts -------------------------------------------------------------------------------------Per Ple …………………………………………………… 120,00€ -----------------------------------------------Per Junta de Govern Local ……………………………. 140,00€ -----------------------------------------------Per Comissió Informativa ……………………………… 60,00€ -----------------------------------------------Per Junta de Portaveus ……………………………….. 45,00€ ------------------------------------------------Quart.- Que de conformitat amb el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de dos abril, quant a
les despeses de funcionament per als diferents grups polítics municipals, les retribucions seran les
següents: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despeses i quanties euros/bruts --------------------------------------------------------------------------------------Per grup/mes ……………………………………………. 40,00€ -------------------------------------------------Per regidor/mes …………………………………………. 50,00€ ------------------------------------------------Cinquè.- Modificar les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament per possibilitar l’execució
dels acords anteriors i ordenar que en la pròxima modificació pressupostària s’incloguin els crèdits
suficients per a l’efectivitat dels mateixos." --------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=28m57s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); cinc vots en contra, corresponents als membres del PP (4) i
CIUDADANOS (1); i una abstenció, corresponent al membre del PI (1); acorda:
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Primer.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.1 de la Llei 7/1985, de
dos d'abril, i 74.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre els càrrecs de la Corporació que
s'exerciran en règim de dedicació exclusiva, i que per tant tenen dret a retribució, siguin:
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- Càrrec: Batlessa
- Càrrec: Primer Tinent de Batlia
Els càrrecs en règim de dedicació exclusiva anteriors percebran, com a retribució anual,
14 pagues dels imports en euros que a continuació es detallen, que s'abonaran
mensualment, duplicant-se en els mesos de juny i desembre.
- Batlia : 2.750,00€ (bruts)
- Primer Tinent de Batlia: 2.250,00€ (bruts)
Serà d'aplicació la normativa en matèria d'incompatibilitat.
Segon.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.2 de la Llei de bases de
règim local i 74.3 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, els càrrecs de
la Corporació que s'exerciran en règim de dedicació parcial, i que, per tant, percebran
retribucions pel temps de dedicació mínima efectiva als mateixos, segons s'indica a
continuació, siguin:
- Quarta Tinenta de Batlia: 80% de la dedicació exclusiva de la Primera Tinença de
Batlia.
- Regidora de l'àrea d'educació, joventut, cultura, transparència i participació ciutadana:
80% de la dedicació exclusiva de la Primera Tinença de Batlia.
- Regidora de medi ambient: 35% de la dedicació exclusiva de la Primera Tinença de
Batlia.
Serà d'aplicació la normativa en matèria d'incompatibilitat.
Els càrrecs en règim de dedicació parcial anteriors percebran, com a retribució anual, 14
pagues de l'import resultant d'aplicar els percentatges anteriorment indicats sobre la
retribució mensual de la Tinença d'Alcaldia en règim de dedicació exclusiva. Aquestes
retribucions s'abonaran mensualment, duplicantse en els mesos de juny i desembre.
Les retribucions establertes en els apartats primer i segon anteriors es faran efectives a
la data de presa de possessió dels membres electes que ocupin aquests càrrecs, a no
ser que comuniquin el contrari al departament de Recursos humans d'aquest Ajuntament,
indicant la data posterior d'efectivitat de les mateixes.
Tercer.- Que de conformitat amb el que disposen els articles 75.3 de la Llei de bases de
règim local i 74.4 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, la resta de
Regidors membres de la Corporació que no tenguin dedicació exclusiva ni dedicació
parcial, percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació dels quals formin part, segon el detall següent:

13

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Identificador documento electrónico: ES-07052-2019-576BCAAD-DF48-457F-9B5B-2092BEA7BB43 Fecha:31/07/2019 9:03:18 Pag.:14/20
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Assignacions per assistències
Conceptes i quanties euros/bruts
Per Ple …………………………………………………… 120,00€
Per Junta de Govern Local ……………………………. 140,00€
Per Comissió Informativa ……………………………… 60,00€
Per Junta de Portaveus ……………………………….. 45,00€
Quart.- Que de conformitat amb el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de dos
abril, quant a les despeses de funcionament per als diferents grups polítics municipals,
les retribucions seran les següents:
Despeses i quanties euros/bruts
Per grup/mes ……………………………………………. 40,00€
Per regidor/mes …………………………………………. 50,00€
Cinquè.- Modificar les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament per possibilitar
l’execució dels acords anteriors i ordenar que en la pròxima modificació pressupostària
s’incloguin els crèdits suficients per a l’efectivitat dels mateixos.
DESÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN
COMPETÈNCIA DEL PLE
La secretària dona compte de la proposició de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"L'article 38 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, estableix que dins dels trenta dies
següents al de la sessió constitutiva, la batlessa convocarà sessió extraordinària del Ple de la
Corporació per tal de resoldre, entre d'altres, el nomenament de representants de la Corporació en
òrgans col·legiats. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Per aquest motiu, venc en elevar al Ple la següent --------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Nomenar com a representants d'aquest Ajuntament en els òrgans que es diran, els
següents membres de la Corporació: --------------------------------------------------------------------------------- Junta General d'Accionistes del Servei d'Informàtica Local de Menorca, S.A. (SILME). --------------Titular : Joan Miquel Pons Sintes -------------------------------------------------------------------------------------Suplent : M.Carolina Marqués Portella -------------------------------------------------------------------------------- Consell Escolar del CEIP Sant Lluís --------------------------------------------------------------------------------Titular : Naomi Grace Toomey -----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez --------------------------------------------------------------------------- Consell Escolar del CEIP Sa Garriga ------------------------------------------------------------------------------Titular : Naomi Grace Toomey ----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez--------------------------------------------------------------------------- Consell Escolar de Menorca------------------------------------------------------------------------------------------Titular : Naomi Grace Toomey -----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez --------------------------------------------------------------------------- Escola Infantil 1r nivell -------------------------------------------------------------------------------------------------Titular : Naomi Grace Toomey-----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez --------------------------------------------------------------------------14
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- Assemblea Creu Roja --------------------------------------------------------------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey ---------------------------------------------------------------------------------------- Institut Menorquí d'Estudis: -------------------------------------------------------------------------------------------Titular : Naomi Grace Toomey -----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez --------------------------------------------------------------------------- Consell Econòmic i Social ---------------------------------------------------------------------------------------------Titular : M.Carolina Marqués Portella --------------------------------------------------------------------------------Suplent : Joan M. Pons Sintes ------------------------------------------------------------------------------------------ Fons Menorquí de Cooperació ---------------------------------------------------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Débora Marqués Fluxà --------------------------------------------------------------------------------------- Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca -------------------------------------------------------------Titular : Naomi Grace Toomey -----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Débora Marqués Fluxà --------------------------------------------------------------------------------------- Consorci Sociosanitari de Menorca ---------------------------------------------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey ---------------------------------------------------------------------------------------- Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca -------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey ---------------------------------------------------------------------------------------- Fòrum de la Immigració de Menorca -------------------------------------------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey ---------------------------------------------------------------------------------------- Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de Menorca ------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Maria Dolores Tronch Folgado ----------------------------------------------------------------------------- Associació Leader Illa de Menorca ---------------------------------------------------------------------------------Titular : Débora Marqués Fluxà ---------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Estefania Medina Clement ---------------------------------------------------------------------------------- Federació Espanyola de Municipis i Províncies -----------------------------------------------------------------Titular : M.Carolina Marqués Portella --------------------------------------------------------------------------------Suplent : Joan M. Pons Sintes ----------------------------------------------------------------------------------------- Comitè Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a l'Administració Local ---Titular : Joan M. Pons Sintes ------------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Jorge de Diego Capellán ------------------------------------------------------------------------------------ Comissió de Seguretat Ambiental de l'aeroport de Menorca -------------------------------------------------Titular : Joan M. Pons Sintes ------------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Estefania Medina Clement ---------------------------------------------------------------------------------- Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la candidatura de
«Menorca Talaiòtica» com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO -----------------------------------Titular : Débora Marqués Fluxà ---------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey---------------------------------------------------------------------------------------- Consell de Serveis Socials de Menorca ---------------------------------------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey ---------------------------------------------------------------------------------------- Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració entre el CIMe i els Ajuntaments de
l'Illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives competències en matèria de protecció
de menors ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ---------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey ---------------------------------------------------------------------------------------- Comissió de Protecció Civil -------------------------------------------------------------------------------------------Titular : Joan M. Pons Sintes -------------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Ramón Herráiz Eisman -------------------------------------------------------------------------------------- Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral ----------------15
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Titular : M.Carolina Marqués Portella --------------------------------------------------------------------------------Suplent : Joan M. Pons Sintes ----------------------------------------------------------------------------------------- Consell Assessor de la Gent Gran de Menorca -----------------------------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ----------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey ---------------------------------------------------------------------------------------- Consell de la Mineria ---------------------------------------------------------------------------------------------------Titular : Estefania Medina Clement -----------------------------------------------------------------------------------Suplent : Débora Marqués Fluxà --------------------------------------------------------------------------------------- Consell Social de l'Agència de Menorca Reserva de Biosfera -----------------------------------------------Titular : Débora Marqués Fluxà----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Estefania Medina Clement ---------------------------------------------------------------------------------- Mesa de l'habitatge social de Menorca------------------------------------------------------------------------------Representant en matèria de serveis socials i habitatge social -----------------------------------------------Titular : Maria Teresa Martínez Martínez ---------------------------------------------------------------------------Suplent : M. Carolina Marqués Portella ------------------------------------------------------------------------------Representant en matèria d'habitage i medi ambient ------------------------------------------------------------Titular : M.Carolina Marqués Portella --------------------------------------------------------------------------------Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez --------------------------------------------------------------------------- Comissió assessora per al seguiment de la candidatura dels béns arqueològics de l'època
talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat ----------------------------------------------------------Titular : Débora Marqués Fluxà ----------------------------------------------------------------------------------------Suplent : Naomi Grace Toomey" ---------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=50m12s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el
PI (1) i CIUDADANOS (1); acorda:
Únic.- Nomenar com a representants d'aquest Ajuntament en els òrgans que es diran,
els següents membres de la Corporació:
- Junta General d'Accionistes del Servei d'Informàtica Local de Menorca, S.A.
(SILME).
Titular : Joan Miquel Pons Sintes
Suplent : M.Carolina Marqués Portella
- Consell Escolar del CEIP Sant Lluís
Titular : Naomi Grace Toomey
Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez
- Consell Escolar del CEIP Sa Garriga
Titular : Naomi Grace Toomey
Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez
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- Consell Escolar de Menorca
Titular : Naomi Grace Toomey
Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez
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- Escola Infantil 1r nivell
Titular : Naomi Grace Toomey
Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez
- Assemblea Creu Roja
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Institut Menorquí d'Estudis:
Titular : Naomi Grace Toomey
Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez
- Consell Econòmic i Social
Titular : M.Carolina Marqués Portella
Suplent : Joan M. Pons Sintes
- Fons Menorquí de Cooperació
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Débora Marqués Fluxà
- Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca
Titular : Naomi Grace Toomey
Suplent : Débora Marqués Fluxà
- Consorci Sociosanitari de Menorca
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Fòrum de la Immigració de Menorca
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de
Menorca
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Maria Dolores Tronch Folgado
- Associació Leader Illa de Menorca
Titular : Débora Marqués Fluxà
Suplent : Estefania Medina Clement
17
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- Federació Espanyola de Municipis i Províncies
Titular : M.Carolina Marqués Portella
Suplent : Joan M. Pons Sintes
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- Comitè Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a
l'Administració Local
Titular : Joan M. Pons Sintes
Suplent : Jorge de Diego Capellán
- Comissió de Seguretat Ambiental de l'aeroport de Menorca
Titular : Joan M. Pons Sintes
Suplent : Estefania Medina Clement
- Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la
candidatura de «Menorca Talaiòtica» com a Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO
Titular : Débora Marqués Fluxà
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Consell de Serveis Socials de Menorca
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració entre el CIMe i els
Ajuntaments de l'Illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives
competències en matèria de protecció de menors
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Comissió de Protecció Civil
Titular : Joan M. Pons Sintes
Suplent : Ramón Herráiz Eisman
- Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria de gestió
cadastral
Titular : M.Carolina Marqués Portella
Suplent : Joan M. Pons Sintes
- Consell Assessor de la Gent Gran de Menorca
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : Naomi Grace Toomey
- Consell de la Mineria
Titular : Estefania Medina Clement
Suplent : Débora Marqués Fluxà
- Consell Social de l'Agència de Menorca Reserva de Biosfera
Titular : Débora Marqués Fluxà
Suplent : Estefania Medina Clement
18
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- Mesa de l'habitatge social de Menorca
-Representant en matèria de serveis socials i habitatge social
Titular : Maria Teresa Martínez Martínez
Suplent : M. Carolina Marqués Portella
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-Representant en matèria d'habitage i medi ambient
Titular : M.Carolina Marqués Portella
Suplent : Maria Teresa Martínez Martínez
- Comissió assessora per al seguiment de la candidatura dels béns arqueològics
de l'època talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat
Titular : Débora Marqués Fluxà
Suplent : Naomi Grace Toomey
ONZÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PERSONAL EVENTUAL
La secretària dona compte de la proposició de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"En un Ajuntament, la comunicació s'ha d'entendre com la capacitat de relació entre la institució i la
ciutadania, en ambdues direccions, i com a eina indispensable per a una política més democràtica i
col·lectiva. Amb l'objectiu principal d'incrementar la transparència de l'administració i fer-la més
propera a la ciutadania, així com aconseguir una major participació en la presa de decisions,
considerem convenient comptar amb una persona experta que aporti una visió transversal a una
matèria tan important. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les Bases de règim local, tracta a l’article 89 del
personal eventual al servei de les entitats locals, i el considera com aquell que ocupa llocs de
confiança o assessorament especial. L’article 104 del mateix text legal estableix que el nombre, les
característiques i les retribucions d’aquest personal serà determinat pel Ple de cada corporació al
començament del seu mandat, i que aquestes determinacions tan sols es podran modificar amb
motiu de l’aprovació dels pressuposts anuals. El nomenament i cessament dels esmentats
funcionaris és lliure i correspon a l’Alcalde. -------------------------------------------------------------------------L’article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, ha establert dos límits respecte al
personal eventual i que afecten a l’Ajuntament: -------------------------------------------------------------------- Aquest tipus de personal s’haurà d’assignar sempre als Serveis Generals de les Entitats Locals. -- Es limita el número de llocs de treball destinat a personal eventual; l’Ajuntament de Sant Lluís
només pot tenir un. -------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformitat amb allò disposat als articles 104 i 104 bis abans descrits, venc en elevar al Ple la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- La creació del següent lloc de personal eventual, assignat als Serveis Generals de
l'Ajuntament, amb la següent denominació, característiques i retribució: -----------------------------------Denominació: Responsable de comunicació -----------------------------------------------------------------------Característiques: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Titulació: Llicenciat/graduat en periodisme, comunicació audiovisual o equivalent. ------------------2.- El servei s’ha de prestar a jornada completa. ------------------------------------------------------------------3.- Els treballs a realitzar seran, entre d'altres, la de gestió i dinamització de les xarxes socials
municipals, actualització de la pàgina web, elaboració d'un Pla de Comunicació municipal i gestió
dels canals d'atenció ciutadana a través de les xarxes socials, així com l'elaboració d'un butlletí
d'actualitat municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------19
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4.- Retribucions brutes mensuals 2.250,00€ per 14 pagues; a partir de l’1 de gener de cada exercici
successiu, s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal efecte s’indiqui en els
Pressuposts Generals o norma general aplicable. ----------------------------------------------------------------5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat per la
Batlessa o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat de la Batlessa." ------------------------------
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/347014801/#t=58m04s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el
PI (1) i CIUDADANOS (1); acorda:
Únic.- La creació del següent lloc de personal eventual, assignat als Serveis Generals de
l'Ajuntament, amb la següent denominació, característiques i retribució:
Denominació: Responsable de comunicació
Característiques:
1.- Titulació: Llicenciat/graduat en periodisme, comunicació audiovisual o equivalent.
2.- El servei s’ha de prestar a jornada completa.
3.- Els treballs a realitzar seran, entre d'altres, la de gestió i dinamització de les xarxes
socials municipals, actualització de la pàgina web, elaboració d'un Pla de Comunicació
municipal i gestió dels canals d'atenció ciutadana a través de les xarxes socials, així com
l'elaboració d'un butlletí d'actualitat municipal.
4.- Retribucions brutes mensuals 2.250,00€ per 14 pagues; a partir de l’1 de gener de
cada exercici successiu, s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal
efecte s’indiqui en els Pressuposts Generals o norma general aplicable.
5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat per
la Batlessa o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat de la Batlessa.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:05, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=11fxLxiYiI9K-uFthAb-JGVGMV4LB-Va1
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
if0srANllw54r8eIEMyPE8jixRU= (00000.MTS)
Z0kxFr7mttLOq2ltzpXCnLBHLjQ= (00001.MTS)
lFWNAZkI8wqUwtsRmySEYJ/RN5I= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:31/07/2019 9:03:20
Secretària,

M. Carolina Marquès Portella
Fecha:31/07/2019 9:52:18
Batlessa
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