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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 07/19
Caràcter: Extraordinària
Data: 26 de juny de 2019
Horari: de 18.00 a 18.45 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí
Assistents:
- M. Cabot Rodríguez, batle
- P. Baltasar Cózar, secretària
- M. Bestard Pizá, interventora
- C. Alonso Pujadas
- I. García Sureda
- A. Campuzano García
- J. Sans Amengual
- P. Lopez Ruiz
- J. F. Canyelles Garau
- A. Amengual Marí
- J. Ramis Salamanca
- D. Mas Martínez
- Mª M. García Gual
- J. Llompart Caldés
- S. Frau Serra
- J. Mª Burguera García
- J. Mª Amengual Jiménez
- L. A Sabater Pérez
- M. A. Pinela Sosa
- J. Pizarro Sánchez
- M. A Estarás Gelabert
- H. López Rodríguez
- N. Serra Cañellas
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
Creació i composició de les Comissions informatives permanents i règim de reunions
Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats
Indemnitzacions als grups polítics amb representació municipal
Indemnitzacions dels membres de la Corporació legislatura 2019-2023
Càrrecs de la Corporació a desenvolupar en règim de dedicació exclusiva i parcial
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8. Personal eventual: dedicacions i retribucions.
B) PART DE CONTROL:
1. Donar compte dels escrits relatius a la constitució dels grups polítics municipals
2. Donar compte dels següents decrets i resolucions:
- Nomenament membres de la Junta de Govern Local
- Nomenament de Tinents de Batle
- Delegacions del Batle a favor dels regidors
- Delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local
A continuació pren la paraula el Batle: “Bon dia a tots. Primer de tot donar-vos els molts
d’anys per Sant Marçal. Sabeu que ja estam en plenes fetes, convidar-vos a tot el programa
de festes que hem fet, que és un programa ben divers. Estau convidats com bé ja sabeu, no
importa que vos convidi jo, vos podeu donar per convidats perquè sou marratxiners a totes
les festes i a tots els actes d’aquestes festes de Sant Marçal i esperem que ens poguem
veure per allà i poguem prendre qualque cosa junts”
Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Atès que l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
estableix que els Ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants, entre els
quals es troba l’Ajuntament de Marratxí, hauran de celebrar sessió ordinària del Ple de la
Corporació com a mínim una vegada al mes.
Atès que l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF) determina que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva el
Batle reunirá l’Ajuntament Ple a l’objecte de resoldre, d’entre altres punts, la periodicitat
de les sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple.
En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les competències atribuides per la normativa
aplicable eleva a l’Ajuntament Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar el règim de sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple en la forma següent:
 Es celebrarà sessió ordinària el darrer dimarts de cada mes, si bé en el supòsit de
que aquest fos festiu es celebrarà el dia hàbil immediat següent i si és víspera de
festiu es celebrarà el dia hábil immediat anterior.
 L’hora de celebració de les sessions plenàries serà, com a norma general, a les 20
hores, si bé en supòsits extraordinaris i prèvia consulta amb els portaveus del Grups
polítics municipals es podrà avançar o retardar.
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Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com veis continua
exactament igual”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els
acords esmentats.
2. Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
Atès que l’article 112.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF) determina que a falta de previsió expressa del Reglament Orgànic
Municipal, la periodicitat mínima de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
serà de quinze dies.
En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les competències atribuides per la normativa
aplicable eleva a l’Ajuntament Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local en la forma
següent:
 Es celebrarà sessió ordinària el darrer dimarts cada mes, si bé en el supòsit de que
aquest fos festiu es celebrarà el dia hàbil immediat següent i si és víspera de festiu
es celebrarà el dia hábil immediat anterior.
 L’hora de celebració de les sessions serà, com a norma general, a les 19.30 hores, si
bé en supòsits extraordinaris es podrà avançar o retardar havent-se de celebrar en
qualsevol cas 30 minuts abans de la sessió plenària.
 En el supòsit de que hi hagués assumptes a tractar, també es celebrarà sessió
ordinària quinze dies abans de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle, senyor M. Cabot Rodríguez:
“Igual que el punt anterior, continua igual, celebrarem les juntes de govern local abans
dels plens”
La regidora Mª Magdalena García Gual del Partit Popular comenta: “Moltes gràcies.
Donat que aquest és un tema en què els grups de l’oposició no intervenim, és pròpiament
de l’equip de govern, per tant, no hi prenem part i no ens pertoca a nosaltres decidir res,
el nostre grup s’abstendrà. Gràcies”
A continuació el senyor Amengual de Ciudadanos agafa la paraula: “Bones tardes senyor
Batle. Nosaltres pensam igual. O sigui, com que no ens afecta, ens abstindrem a
n’aquesta votació”
I el regidor, senyor Estarás del grup polític VOX diu: “Bones tardes. Nosaltres també ens
abstenim amb les mateixes raons que han donat els nostres companys”
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Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El
Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb l’ abstenció dels quatre regidors del PP, dels tres
regidors de Ciudadanos i dels dos regidors de VOX; aprovar els acords esmentats.

3. Creació i composició de les Comissions informatives permanents i règim de
reunions
Atès que l’article 38.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF) determina que dins del trenta dies següents al de la sessió constitutiva el
Batle reunirà l’Ajuntament Ple a l’objecte de resoldre, d’entre altres punts, la creació i
composició de les comissions informatives permanents.
Atès que l’article 125 del mateix reglament estableix que dins de l’acord de creació de
les comissions es determinarà la composició concreta de les mateixes, indicant les
regles a les quals s’haurà de subjectar l’esmentada composició.
Conseqüentment, aquesta Alcaldia, eleva a l’Ajuntament Ple, la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Fixar el número de comissions informatives permanents en un total de 4.
2. Aprovar la denominació de les esmentades comissions informatives que seran les
següents:
1. C.I. URBANISME (Habitatge, Accessibilitat, Transport, Mobilitat sostenible,
Patrimoni municipal i patrimoni històric, Cementeri, Medi Ambient i Agricultura,
Parcs i Jardins, Vies i Obres i Neteja Viària).
2. C.I DRETS SOCIALS (Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Ocupació,
Joventut, Cultura, Ceràmica, Fires i Festes, Esports, Gent Gran, Participació
Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme).
3. C.I. Interior (Recursos Humans, Comunicació, Defensor Ciutadania, Seguretat
Ciutadana)
4. C.I. ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (Economia, Contractació, Marratxí
XXI)
3. Aprovar la concreta composició de cada una de les comissions informatives, les
quals tendran la composició següent:
 Regidors del PSIB - PSOE: 3 titulars més 2 suplents.
 Regidors de MÉS-APIB: 2 titulars més 2 suplents.
 Regidors del P.P.:2 titulars més 2 suplents.
 Regidors de Ciudadanos: 1 titular més 1 suplent
 Regidors de VOX: 1 titular més 1 suplent
 Regidor d’Unides Podem: 1 titular.
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Regidora d’Idma-El Pi: 1 titular

La presidència no es troba inclosa en aquesta relació.
4. Els dictàmens de les comissions informatives seran aprovats per majoria ponderada
d’acord amb l’establert a l’article 47 del ROM.
5. Les Comissions es reuniran sempre que sigui necessari, el dijous previ a la
celebració del Ple Ordinari, a partir de les 8’15 hores.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor M. Cabot: “Com veis, a
proposta dels funcionaris d’aquesta casa, varem decidir canviar el model de comissions.
Fins a dia d’avui existien 12 comissions, que a l’hora administrativa ho engorrava bastant
i ho feia bastant enfarrogós i el que s’ha decidit és fer quatre grans comissions on
s’incluen totes aquestes àrees dins aquestes comissions pel simple fet de que sigui més
fàcil administrativament. Com veis són les comissions d’Urbanisme, Drets Socials, Interior
i Economia. Dins Urbanisme, com ha dit la senyora Secretària abans, entra Habitatge,
Accessibilitat, Transport, Mobilitat sostenible, Patrimoni municipal i patrimoni històric,
Cementeri, Medi Ambient i Agricultura, Parcs i Jardins, Vies i Obres i Neteja Viària. Dins
Drets Socials entrarien les àrees de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i
Ocupació, Joventut, Cultura, Ceràmica, Fires i Festes, Esports, Gent Gran, Participació
Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme. Dins Interior,
Recursos Humans, Comunicació, Defensor de la Ciutadania, Seguretat Ciutadana. I dins
Economia i Especial de Comptes, Economia, Contractació i Marratxí XXI. Amb el tema
dels components, com tots bé sabeu, aquesta legislatura hem passat a tenir set grups
municipals a n’aquest Consistori. Això complicava un poc el tema dels membres perquè
fins a dia d’avui els membres de les comissions eren vuit, així varem tenir que modificar
segons quin criteri i varem decidir seguir el criteri de dividir entre 10 els percentatges dels
resultats electorals de les eleccions. Així doncs, el Partit Socialista, amb un 28,57%
passava a tenir 2,8 i 2,8 eren 3 membres. MÉS i PP tenien un 19,04%, que dividit és 1,9,
que els hi toquen dos membres a cada un. Ciutadans tenia un 1,4, li queda així doncs, 1; i
desprès tant Vox, Pi, com Podem, tots han de tenir un membre i queden amb 1 membre
tots tres. Ha estat el més just possible perquè evidentment sempre quan hem de fer
divisions d’aquest tipus i hem de cercar segons quins criteris, evidentment sempre n’hi
haurà que sortiran guanyant o perdent amb els membres, però tampoc afecta al que són
les majories d’equip de govern ni oposició ni cap problema d’aquest tipus. Això és
l’explicació d’aquest punt.”
El senyor Estaràs, portaveu del grup polític VOX comenta: “Està bé, està correcte”
A continuació el regidor d’Unides Podem, senyor Humberto López agafa la paraula: “No
tenim cap pega, gràcies”
Seguidament el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual diu: “Nosaltres tenim una
al·legació a fer. Pensam que la nostra representativitat no és equitativa a n’aquesta
situació. Vostè ha dit que el càlcul ho havien fet dividint entre 10, nosaltres hem fet un
percentatge del que representam al Consistori i pensam que ens correspondrien al menys
2, per tant, pensam que les comissions s’haurien d’augmentar a 12 i aquests assignar-los
a nosaltres. Li puc mostrar els càlculs que hem fet i veurà que són raonables. I respecte
al punt cinquè voldríem fer una modificació, ja que tots fem feina els dematins i hem de

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050373034444676 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

demanar permís a les nostres empreses, a veure si podria ser possible canviar-ho als
dijous a les 17.30. Sempre se podria ajustar l’hora”
La portaveu del PP, senyora García Gual intervé: “Nosaltres també ens abstendrem.
Estam d’acord amb el criteri de distribució però tampoc no hem pogut participar ni
intervenir amb el que és la composició de les informatives però en principi ens
abstendrem”
I el Batle respon: “Respecte a les paraules del senyor Amengual. Dir que a l’hora del
criteri, si vosaltres heu de tenir dos representants, hem de pujar a tots els altres també i
és com fer un ple. Vull dir, les comissions no és aquest el seu objectiu. Evidentment i és
així, amb el criteri que hem optat, segurament vosaltres sou els perjudicats, evidentment i
així també ho reconec, però bé, és el que deia abans, havíem d’agafar un criteri per
començar i hem agafat aquest. Torn repetir, que les comissions informatives són les
comissions informatives, no són el plenari. Evidentment crec que no afectarà, tendreu la
representativitat justa i necessària per poder dur una bona feina a les comissions
informatives. El tema d’horari de les comissions, aquest horari és un horari que ve des de,
ja ni me’n recordo, crec que des de sempre. És un horari que ja veureu que les
comissions informatives duren 10 minuts, no duren més i això si estais convocats tots. I al
final amb els horaris tenim els problemes de sempre. També a vegades amb els plens a
les vuit del vespre també hi ha hagut regidors que no han pogut venir. Vull dir, és molt
mal de fer, és molt mal de fer posar un horari que a tothom li vagi bé. Nosaltres tenim
regidors que per exemple els horabaixes fan feina, tenim els regidors que fan feina els
horabaixes per poder venir els dematins a fer feina, etc. És molt mal de fer. Jo proposo
seguir amb aquesta votació però tampoc te digo que en un futur no ho poguem parlar si
veig que qualcú de nosaltres té moltes dificultats per venir a n’aquest horari. Com vos
digo, ja veureu que les comissions comencen a les vuit i quart. Puc estar d’acord en
començar a les vuit, si qualcú té problemes per arribar a la feina però ja vos digo que
duren 10 minuts com a molt. Ja ho veureu amb l’experiència. De totes maneres és un
debat que si voleu ho podem reprendre d’aquí un parell de mesos”
El senyor Amengual, portaveu de Ciudadanos torna parlar: “Li torn insistir amb la
representativitat. Crec que si fes una ullada als comptes que hem fet nosaltres
possiblement i així com ha dit que no afecta realment al que és el funcionament de les
comissions, se podria tenir present la nostra al·legació”
Respon el Batle: “Crec que ens quedarien unes comissions de 15 membres. El que passa
és que si vos hem de pujar 2 membres també haurem de pujar la representativitat dels
altres perquè sinó seran més grups els que se vegin agreujats. Això és la nostra proposta
avui, de totes maneres, com vos he dit, estic disposat a tornar-ho a debatre però avui
proposam aquesta proposta i la duim a votació”
Seguidament agafa la paraula el portaveu del grup polític MÉS, senyor J. F. Canyelles:
“Bones tardes a tothom. Pel tema de l’horari de les comissions informatives. Les
comissions informatives també se varen posar així, des de fa, jo no ho recordo i fa molts
d’anys que som regidor i sempre han tingut un horari molt similar, per no dir igual. Se
posen a n’aquesta hora, primer de tot, per ajudar a que quan acabes la comissió
informativa, pugui anar, si tens feina a una altra banda, puguis anar a fer feina i no
t’estorba gaire l’horari, no te xapa el dematí. Abans, fa molts d’anys, se feien les
comissions informatives en dues i tres tandes, te xapava el dematí sencer, només feies
voltes per l’Ajuntament per les comissions informatives. Les comissions informatives, la
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missió que tenen és informar a l’oposició dels temes que se duran a plenari, per tant,
totes les qüestions tècniques se duen a la comissió informativa. A la majoria de
comissions informatives, ho veureu, venen funcionaris de la casa a explicar els temes que
se duen a plenari, per recolzar la regiduria pertinent o X, per tant, clar, fer-ho l’horabaixa
això canvia completament tot. I desprès hi ha una cosa importantíssima i si no que me
corregeixi la senyora Secretària, que és que quan acaben les comissions informatives
convocam el ple, en el mateix moment. Venc a dir, quan acaben convocam el ple i el
convocam pel proper dimarts perquè si no no hi ha temps, no hi ha les 48 hores de dies
hàbils perquè poguem convocar el ple i sigau convocats per venir aquí, per tant, els
horaris són els que són perquè sinó la comissió informativa no podria ser el dijous
anterior, hauria de ser el dimecres anterior. No podria ser el mateix dia, és impossible, no
pot ser, no pot ser perquè senzillament desprès se convoca el plenari i hi ha d’haver 48
hores legalment. I desprès, finalment, per les comissions informatives tant pel plenari,
legalment tens aquest temps per venir aquí, com a regidors, teniu aquest temps per venir
aquí, de forma justificada. Jo he estat a l’oposició molts d’anys i he vingut aquí de forma
justificada el període de les informatives i del plenari, si qualque any s’ha fet el dematí.
Però ho digo sobre tot pel tema dels expedients, pel tema de funcionaris i evidentment hi
ha una diferència abismal de fer les informatives el dematí, amb la casa oberta, qualsevol
cosa se va a cercar l’expedient, se resol, se discuteix si s’ha de discutir, etc, etc. Crec que
això és un punt, més tard o més prest, això és una cosa que crec que se pot negociar
però el fet de fer-ho el dematí crec que és imprescindible”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El
Pi i del regidor d’Unides Podem; amb els vots en contra dels tres regidors de Ciudadanos
i amb les abstencions dels quatre regidors del PP i dels dos regidors de VOX; aprovar els
acords esmentats.

4. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats
Atès que l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF) determina que dins del trenta dies següents al de la sessió constitutiva el
Batle reunirà l’Ajuntament Ple a l’objecte de resoldre, d’entre altres punts, el nomenament
dels representants de la Corporació als òrgans col·legiats que siguin de la competència
municipal.
En conseqüència, aquest Alcaldia en ús de les competències atribuïdes per la normativa
aplicable eleva a l’Ajuntament Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Anomenar els representants de la Corporació (titulars i suplents) davant dels òrgans
col·legiats següents:
1) Juntes pericials del Cadastre (Rústica i Urbana):
Titular: Joan Francesc Canyelles Garau
Suplent: Miquel Cabot Rodríguez
2) Mancomunitat des Raiguer:
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Titular: Miquel Cabot Rodríguez
Suplent: Joan Francesc Canyelles Garau
3) AMIPAS del municipi:
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Irene García Sureda
4) Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP):
Titular: Miquel Cabot Rodríguez
Suplent: Joan Francesc Canyelles Garau
5) Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB):
Titular: Miquel Cabot Rodríguez Suplent:
Joan Francesc Canyelles Garau
6) Associacions de veïnats del municipi:
Titular: Neus Serra Cañellas
Suplent: Cristina Alonso Pujadas
7) Federació d’associacions de veïnats del municipi:
Titular: Neus Serra Cañellas
Suplent: Cristina Alonso Pujadas
8) Consells Escolars i Juntes Econòmiques dels centres públics d’educació primària:
• CP Blanquerna:
Titular: Irene García Sureda
Suplent: Daniel Mas Martínez
• CP Costa i Llobera:
Titular: Irene García Sureda
Suplent: Aina Amengual Marcí
• CP Gabriel Janer Manila:
Titular: Irene García Sureda
Suplent: Neus Serra Cañellas
• CP Sa Nova Cabana:
Titular: Neus Serra Cañellas
Suplent: Jerònima Sans Amengual
• CP Ses Cases Noves:
Titular: Irene García Sureda
Suplent: Aina Amengual Marí
9) Consells Escolars i Juntes Econòmiques dels centres públics d’educació infantil:
• CEI Pont d’Inca Nou:
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Irene García Sureda
•

CEI Ses Cases Noves:
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Titular: Irene García Sureda
Suplent: Josep Ramis Salamanca
10) Consells Escolars i Juntes Econòmiques dels centres públics d’educació
secundària:
• IES Marratxí:
Titular: Irene García Sureda
Suplent: Aina Amengual Marí
• IES Sant Marçal:
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Irene García Sureda
• IES Can Balo:
Titular: Cristina Alonso Pujadas
Suplent: Aina Amengual Marí
11) Junta Insular de caça:
Titular: Cristina Alonso Pujadas
Suplent: Neus Serra Cañellas
12) Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació:
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Joan F. Canyelles Garau
13) Consorci d’Informàtica Local de Mallorca:
Titular: Neus Serra Cañellas Suplent:
Pedro López Ruiz
14) Comitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental:
Titular: Cristina Alonso Pujadas
Suplent: Joan F. Canyelles Garau
15) Comissió de seguiment de la gestió de residus no perillosos de Mallorca:
Titular: Cristina Alonso Pujadas
Suplent: Joan F. Canyelles Garau.
16) Assemblea General del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears:
Titular: Miquel Cabot Rodríguez
Suplents: - Joan F. Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
17) Taula per l’Accessibilitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials:
Titular: Joan F. Canyelles Garau
Suplent: Aina Amengual Marí
18) Consell de la Mineria:
Titular: Miquel Cabot Rodríguez
Suplent: Joan F. Canyelles Garau
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19) Plataforma Oci de qualitat
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Irene García Sureda
20) Centre concertat d’Educació Especial Princesa de Asturias (ASNIMO):
Titular: Aina Amengual Marí
Suplent: Jerónima Sans Amengual
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª
Magdalena García Gual: “Ja sé que és un plenari extraordinari i no hi ha torn de precs i
preguntes i no sé si estic en disposició però m’ha cridat molt l’atenció que no hi sigui el
centre de formació professional de Son Llebre per anomenar representants de
l’Ajuntament. Només per curiositat perquè sí que hi ha el de Can Balo, que també és de
formació i professional i el de Son Llebre també i no ho sé”
I el Batle contesta: “La diferència és que el de Can Balo ens va demanar específicament
que formassim part i el de Son Llebre mai”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El
Pi; amb els vots en contra dels tres regidors de Ciudadanos i amb les abstencions dels
quatre regidors del PP, dels dos regidors de VOX i del regidor d’Unides Podem; aprovar
els acords esmentats.
5. Indemnitzacions als grups polítics amb representació municipal
Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 77.2 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, estableixen que l’Ajuntament Ple podrà assignar als grups
polítics amb representació municipal una dotació econòmica, que en el supòsit
d’establir-se haurà de comptar obligatòriament amb un component fix, idèntic per a tots
els grups polítics municipals, i un component variable en funció del número de membres
que integren cada un dels corresponents grups, sempre dins dels límits que en el seu
cas s’estableixin amb caràcter general a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les competències atribuïdes per la
normativa vigent eleva a l’Ajuntament Ple la següent PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar les indemnitzacions als partits polítics amb representació municipal, amb
efectes de 15 de juny de 2019, en la forma següent:
a) Indemnització fixa per partit polític amb representació municipal: 300,00 € mensuals.
b) Indemnització variable: 60,00 € per regidor integrat al corresponent grup polític.
2. Comunicar el present acord als Negociats d’Intervenció i Tresoreria als efectes adients.
3. De conformitat amb l’establert a l’article 126.2 del ROF donar compte de l’adopció del
present acord a la primera convocatòria de la Comissió informativa d’Interior i
Recursos Humans que es celebri.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050373034444676 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

4. Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: “Com veis aquestes
indemnitzacions continuen exactament igual que a l’anterior legislatura. No hem fet cap
canvi, trobam que així estava ve i era just”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El
Pi i dels tres regidors de Ciudadanos; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP,
dels dos regidors de VOX i del regidor d’Unides Podem; aprovar els acords esmentats.

6. Indemnitzacions dels membres de la Corporació legislatura 2019-2023
Atès que l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
74.4 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, estableixen que els membres de les Corporacions locals podran percebre
indemnitzacions en les quanties i condicions que acordi el Ple de la Corporació.
Atès que l’article 13.6 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, estableix que els
membres de les Corporacions locals tindran dret a les indemnitzacions i retribucions que els hi
corresponguin, si bé únicament els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva
percebran les indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
Atès que els imports de les indemnitzacions per assistència actualment vigents és corresponen
amb imports aprovats l’exercici de 2015, havent-se produït durant aquest període, en aplicació de
les successives Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat aprovades, una revalorització
acumulada de les retribucions del personal al servei de l’administració pública del 6% (l’1%
l’exercici 2016, l’1% l’exercici 2017, l’1,75% l’exercici de 2018 i el 2,25% l’exercici de 2019).
En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les competències atribuïdes per l’article 22.2.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local eleva a l’Ajuntament Ple la
següent PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar les indemnitzacions dels membres de la Corporació que no tenen dedicació
exclusiva o parcial, amb efectes de 15 de juny de 2019, en la forma següent:
a) Indemnitzacions genèriques per desenvolupament del càrrec fora de la concreta
assistència a la convocatòria de l’Ajuntament Ple.
1. Indemnització regidor: 12,73 €/dia.
2. Indemnització portaveu de grup municipal: 22,28 €/dia.
3. Indemnització regidor Equip de Govern amb responsabilitats delegades: 46,18 €/dia.
Per a percebre íntegrament les indemnitzacions fixades al present apartat serà imprescindible
l’assistència a les corresponents convocatòries. En aquest sentit, en els supòsits d’absències
no justificades dels regidors, les indemnitzacions abans fixades es reduiran en base a les
següents fórmules:

1. Reducció d’un 10% de les indemnitzacions corresponents per absència no
justificada a la convocatòria ordinària de comissions informatives.
2. Reducció d’un 25% de les indemnitzacions corresponents per absència no
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justificada a la convocatòria de la Junta de Govern Local.
b) Indemnitzacions per assistències a les convocatòries ordinàries/extraordinàries de
l’Ajuntament Ple:
1. Indemnització: 212,26 €/assistència.
Independentment del número d’assistència efectives, durant cada mes natural,
únicament es podrà percebre una indemnització per assistència a l’Ajuntament Ple.
El mes d’agost, al tractar-se d’un mes al qual no hi ha convocatòries ordinàries de
l’Ajuntament Ple, no es percebran les indemnitzacions previstes al present apartat per
a les convocatòries ordinàries.
2. A efectes d’aplicació de les indemnitzacions recollides a l’apartat primer del present
acord, únicament tindran la consideració d’absències justificades aquelles que es
comuniquin prèviament a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 24 hores (per
escrit i mitjançant registre general d’entrada) acompanyades de la documentació
justificativa de l’absència.
No obstant això, i de forma excepcional, també es podrà tenir per justificada una
absència quan la causa de la mateixa, degudament acreditada, es produeixi dins de
les 24 hores immediatament anteriors a la celebració de la convocatòria corresponent,
supòsit en el qual no serà necessària la comunicació prèvia per escrit.
3. Que es procedeixi a comunicar el present acord als Negociats d’Intervenció,
Recursos humans i Tresoreria als efectes adients.
4. De conformitat amb l’establert a l’article 126.2 del ROF donar compte de l’adopció del
present acord a la primera convocatòria de la Comissió informativa d’Interior i
Recursos Humans que es celebri.
5. Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “L’explicació és simple.
Aquests darrers quatre anys, els que ja heu estat aquí, a n’aquest Consistori sabreu que
amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat, així com s’han anant actualitzant cada
any, s’anaven actualitzant els salaris, els sous dels funcionaris d’aquesta casa. Així com
se varen fer als funcionaris d’aquesta Casa no se va fer als polítics, a n’aquests 21
regidors, perquè això afecta als 21 regidors d’aquest Consistori i l’únic que duim aquí,
avui, és aquesta actualització, de la Llei de pressupostos generals de l’Estat, d’aquests
quatre anys que no ho hem fet a n’aquest Consistori. Ara la duim, la suma no arriba al
6%. Per exemple la indemnització de regidor era de 12 euros i ara passa a 12,73 al dia.
És l’actualització que s’ha duit al capdavant, ni més ni pus”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El
Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos,
dels dos regidors de VOX i del regidor d’Unides Podem; aprovar els acords esmentats.

7. Càrrecs de la Corporació a desenvolupar en règim de dedicació exclusiva i parcial
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A conseqüència de l’augment progressiu de l’activitat municipal i amb l’objecte de
potenciar la figura del regidor delegat i d’aconseguir una major eficàcia en la gestió
pública, es considera per la present legislatura que el càrrec de Batle, Regidoria
d’Urbanisme, Regidoria d’Educació i Serveis Socials, Regidoria de Manteniment de la
via pública i Cementeri i Regidoria de Medi Ambient i Gent Gran s’han d’exercir en règim
de dedicació exclusiva; i la Regidoria de Cultura, la Regidoria de Comerç i Salut i la
Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència s’han d’exercir en règim de
dedicació parcial (82,50% jornada/30 hores i 56 minuts setmanals).
Considerant l’establert als articles 75, 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 74.2 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, estableixen la concreta
regulació aplicable a la dedicació dels components del Consistori municipal, atorgant-se
a l’Ajuntament Ple la competència per a determinar el número de càrrecs a
desenvolupar en règim de dedicació exclusiva i parcial i les corresponents retribucions a
percebre per cada un d’ells.
Atès que els imports de les retribucions dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva
actualment vigents és corresponen amb imports aprovats l’exercici de 2015, havent-se
produït durant aquest període, en aplicació de les successives Lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat aprovades, una revalorització acumulada de les retribucions del
personal al servei de l’administració pública del 6% (l’1 % l’exercici 2016, l’1% l’exercici
2017, l’1,75% l’exercici de 2018 i el 2,25% l’exercici de 2019).
En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les competències atribuïdes per la
normativa aplicable eleva a l’Ajuntament Ple la següent PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar els càrrecs de la Corporació que es podran desenvolupar en règim de
dedicació exclusiva, a jornada completa o parcial, en la forma següent:
a) Càrrecs a desenvolupar en règim de dedicació exclusiva, a jornada completa:
1. Batle.
2. Regidoria d’Urbanisme, Habitatge, Projectes de Mobilitat sostenible,
Accessibilitat i Comunicació.
3. Regidoria de Gent Gran, Neteja viària, Manteniment de parcs i jardins, Medi
ambient i agricultura.
4. Regidoria de Serveis socials, Igualtat, Educació, Formació i Ocupació.
5. Regidoria d’Infraestructures, Vies i Obres, Serveis funeraris i Patrimoni
municipal.
6. Regidoria de Cultura, Ceràmica, Fires i festes i Patrimoni històric.
b) Càrrecs a desenvolupar en règim de dedicació exclusiva, a jornada parcial
(82,50% jornada):
1. Regidoria de Transparència, Defensor de la ciutadania i Participació Ciutadana.
2. Regidoria de Promoció econòmica, Comerç, Empresa i Indústria i Turisme i
Salut i Consum.
2. Aprovar les quanties a percebre en concepte de retribució i amb efectes de 15 de
juny de 2019, per les esmentades responsabilitats:
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a) Batle: 52.322,36 anuals a percebre en catorze mensualitats.
b) Regidor en règim de dedicació exclusiva: 45.636,14 € anuals a percebre en
catorze mensualitats.
El regidors amb dedicació exclusiva a jornada parcial percebran aquest import
prorratejat amb el percentatge de dedicació corresponent.
3. De conformitat amb l’establert a l’article 126.2 del ROF donar compte de l’adopció del
present acord a la primera convocatòria de la Comissió informativa d’Interior i
Recursos Humans que es celebri.
4. Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Aquí teniu la que serà
l’organització d’aquest ajuntament per àrees, amb els seus regidors i hem fet una
organització mirant els perfils de cada un dels regidors d’aquest equip de govern per
intentar que la feina que volem dur i els objectius que duim puguin sortir endavant de la
millor manera”
La portaveu del Partit Popular, senyora García Gualm, agafa la paraula: “El nostre vot
serà d’abstenció ja que ens pareix molt bé que siguin molts els regidors que vulguin fer
feina amb tanta dedicació a n’aquest Ajuntament i a n’aquest municipi però també ens ha
sorprès la dada que avui, l’any 2019, 11 regidors costen més a n’aquest municipi i a
n’aquest Ajuntament que costaven els 13 regidors que va tenir el Partit Popular entre els
anys 2011 i 2015. Per aquesta senzilla raó ens abstendrem. Esperem que tots facin una
bona feina pel municipi”
Seguidament parla el Batle: “Així com diu, crec que falten mans per fer feina. També
sabem de la falta de funcionaris que tenim a n’aquesta casa i crec que totes les mans que
se puguin dedicar al 100% a n’aquesta casa, crec que són benvingudes i crec que són
necessàries. Simplement aquest és el raonament”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El
Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, dels
tres regidors de Ciudadanos i dels dos regidors de VOX; aprovar els acords esmentats.

8. Personal eventual: dedicacions i retribucions
Atès que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL) disposa al seu apartat primer que el número, característiques i
retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de la cada Corporació, al
començament del seu mandat.
Atès que mitjançant acord plenari de data 20 de desembre de 2018 es va aprovar la
plantilla de personal de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici de 2019, a la qual hi
figuren set càrrecs de personal eventual (BOIB núm. 12 de data 26 de gener de 2019).
Considerant que a resultes de les eleccions locals de data 26 de maig de 2019 s’ha
configurat una nova Corporació municipal, considerant l’actual Equip de Govern la
necessitat de modificar els càrrecs de personal eventual actualment existents.
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En conseqüència, aquesta Alcaldia es complau en elevar a l’Ajuntament Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Modificar la plantilla de personal eventual de l’Ajuntament de Marratxí per a l’any
2019 en el següent sentit:
a) Es mantenen, amb unes retribucions màximes de 45.107,15 €/any (dividides en 14
mensualitats) i configurats al subgrup A1, els següents càrrecs personal eventual:
 Cap de Gabinet.
 Cap de Premsa i Director de l’Institut municipal de comunicació.
 Director/a de Recursos Econòmics.
b) Es modifica el càrrec de Coordinador de Participació Ciutadana, que passa a
denominar-se Director/a de Cultura, Esports i Patrimoni històric, amb unes
retribucions màximes de 45.107,15 €/any (dividides en 14 mensualitats) i
configurat al subgrup A1.
c) Es modifica el càrrec de Coordinador d’Àrees municipals, que passa a denominarse Director/a de Medi ambient, amb unes retribucions màximes de 45.107,15 €/any
(dividides en 14 mensualitats) i configurat al subgrup A1.
d) Es crea el càrrec de Director/a de Serveis Socials i Ocupació amb unes
retribucions màximes de 45.107,15 €/any (dividides en 14 mensualitats) i
configurat al subgrup A1.
e) Es crea el càrrec de Cap de Gestió d’àrees municipals amb unes retribucions
màximes de 43.800,00 €/any (dividides en 14 mensualitats) i configurat al subgrup
A2.
2. Com a conseqüència de la modificació, el personal eventual de l’Ajuntament de
Marratxí per a l’any 2019 quedaria de la següent manera:
a) Cap de Gabinet: 45.107,15 €/any, com a màxim, dividits en 14 pagues.
b) Cap de Premsa i Director de l’IMCM: 45.107,15 €/any, com a màxim, dividits en 14
pagues.
c) Director/a de Recursos Econòmics: 45.107,15 €/any, com a màxim, dividits en 14
pagues.
d) Director/a de Cultura, Esports i Patrimoni històric: 45.107,15 €/any, com a màxim,
dividits en 14 pagues.
e) Director/a de Medi ambient: 45.107,15 €/any, com a màxim, dividits en 14 pagues.
f) Director/a de Serveis socials i Ocupació: 45.107,15 €/any, com a màxim, dividits
en 14 pagues.
g) Cap de Gestió d’àrees municipals: 43.800,00 €/any, com a màxim, dividits en 14
pagues.
3. Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Amb el mateix raonament que
hem dit abans, ens trobam davant una falta important de personal a n’aquest Ajuntament i
sobre tot de personal tècnic, i la Llei ens perment pel nombre d’habitants que som assolir
7 persones eventuals, fins a dia d’avui en teníem 5 i hem decidit optar al que la normativa
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ens perment i optar a n’aquests 7 personal eventual per poder cobrir la necessitat de les
feines que tenim. Com veis és personal que està destinat a distintes àrees. Durant
aquests quatre anys, per exemple, des de l’oposició ens heu donat o ens heu fet notícia
de bastantes mancances que se tenia al nostre municipi i la idea d’aquest personal
eventual és fer front a n’aquestes mancances que tots sabem que també a vegades en
tenim. El raonament simplement és aquest. Crec que Marratxí necessitat més mans per
fer feina i hem optat per seguir el que la normativa contempla que és que aquest municipi
pugui tenir 7 persones eventuals”
El portaveu de VOX, senyor Estarás parla: “Nosaltres votarem en contra perquè
consideram que són massa càrrecs de confiança. Suposo que l’Ajuntament, encara que
nosaltres som nou i és el primer ple que fem i el de la meva vida, clar, entenem que hi ha
suficient personal tècnic a l’Ajuntament per substituir aquestes 7 persones i aquests
salaris se podrien dedicar a una altra cosa social. Votarem en contra”
El regidor Humberto López, d’Unides Podem comenta: “Jo estic d’acord en què hi ha una
mancança de personal tècnic a n’aquest Ajuntament, pensam però que és aquest el
problema i aquesta hauria de ser la solució. O sigui, contractar més personal tècnic en el
moment en que sigui possible, per ventura al principi la legislació no ho permet però en el
moment en que sigui possible s’hauria d’encaminar cap aquesta solució i no la de
contractar personal eventual o fer-ho temporalment. Desprès, en quan a l’àrea de
Participació Ciutadana me crida l’atenció que quedarà sense cap tècnic en principi a
n’aquesta àrea que pugui desenvolupar tota la feina que s’ha fet i que considero que
tampoc no ha estat suficient o sigui que me fa una notícia del que pareix que se vol
potenciar la participació ciutadana a n’aquest equip de govern. Per això votarem en
contra d’aquesta distribució de càrrecs de confiança. Gràcies”
Seguidament el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual intervé: “Nosaltres també
votarem en contra. La veritat, és que coincidim amb moltes de coses i podríem afegir
apart d’això, que un municipi de 40.000 habitants de fet, amb 260 ó 270 funcionaris o tal,
la veritat és que és una mancança important. Veig més necessari contractar funcionaris
que no personal de confiança”
La senyora García, com a portaveu del PP diu: “Nosaltres estam d’acord en que se
necessiten moltes mans per gestionar aquest municipi sense cap dubte. Però ens ha
parescut una mica exagerat i li diré el que me pareix exagerat i és que fa quatre anys, en
el plenari d’organització de l’Ajuntament se varen aprovar uns càrrecs de confiança per
un total de 170.000 euros. Avui els aprovaran o els aprovarem per un total de 314.442
euros, el que suposa un augment anual de 144.400, o sigui, quasi 150.000 euros anuals,
el que suposaria en el total de la legislatura, 578.000 euros, fent números rodons. Això
ens farà estar molt pendents de la feina que faran tots aquests càrrecs de confiança,
totes aquestes persones que se suposa que són de la seva confiança i que vostès
pensen que faran el millor per Marratxí. Però ens crida també l’atenció el canvi de rumb
d’aquest govern d’esquerres perquè a l’any 2015, quan començaren aquesta legislatura
digueren que ferien dedicacions exclusives a l’equip de govern però que llevaven càrrecs
de confiança perquè el batle que prenia possessió a les hores va explicar que els càrrecs
de confiança no eren triats pel poble i els regidors sí i que la cosa lògica era que ho fecin
els regidors, i ara resulta, senyor Batle, que vostè, que el dia de la pressa de possessió
va anunciar que era per vostè un plaer i un honor continuar quatre anys més, amb aquest
pacte d’esquerres ha canviat el cantet. Ara resulta que, una de dues, o els càrrecs de
confiança els ha triat el poble i nosaltres no ho hem sabut o que ja no és tant necessari
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que siguin els regidors que facin feina o que tantes són les mans que els hi ha fet falta
per fer feina que necessiten els càrrecs de confiança i les dedicacions exclusives. Per
tant, li anunciam que el nostre vot serà, com no podria ser d’altra manera, d’abstenció”
Torna parlar el Batle: “L’explicació és simple. Jo crec que la gran errada que hem tingut
nosaltres aquests quatre anys va ser la inexperiència amb la que començavèm fa quatre
anys i la inexperiència de pensar que ens bastàvem per fer tota la feina que havíem de
fer o la inexperiència de saber el gran volum de feina que desprès ens esperava, gran
volum que venia donat pels grans objectius i pel gran nombre d’objectius que ens varem
marcar la legislatura passada. Per ventura si no ens haguessin marcat els objectius que
ens varem marcar, ens haguessim marcat d’un ajuntament un poc més aturat d’activitat,
per ventura ens haguessim bastat les mans que teníem. En aquest cas, aquests quatre
anys, ens hem donat compte d’això, que ens faltaven, i aquests quatre anys ens hem
donat compte que quan hem volgut contractar personal, i això és una contesta a totes les
preguntes, a totes les intervencions que heu fet ara, hem vist que no podíem contractar
personal perquè així la llei està actualment. No podem contractar personal i desprès
també ens hem trobat, no és que no podem contractar personal, no podem crear places
noves de funcionari i com que no podem crear places noves i les tenim totes cobertes no
podem contractar personal nou. I també ens varem trobar que en el 2012 se va fer el pla
d’ajust per la crisi on se varen eliminar 12 places de personal tècnic. Evidentment la cosa
ideal seria poder tornar crear aquestes 12 places de personal tècnic, seria la cosa ideal,
però avui en dia no se pot fer. I avui en dia l’única manera de contractar personal és amb
els eventuals. I què fem? La llei diu que si tenim 40.000 habitants, no arribam, podem
contractar 7 assessors, 7 personal eventual. I és el que fem. I és amb el mateix
raonament que vos he dit abans, que de veres que si volem seguir amb el nivell d’activitat
o d’hiperactivitat que duu aquest Consistori, necessitam mans per fer feina. Dir-li al
senyor López que evidentment no hi ha un eventual per Participació Ciutadana, però sí
que hi ha un eventual de cap de gestió, que ha de cobrir també aquesta àrea.
Evidentment no només necessitam gent per Participació Ciutadana, ha quedat palés,
necessitam gent per més llocs i pos com exemple, una de les preguntes i precs que feieu
a n’aquest Consistori mensualment a cada ple municipal per exemple, era manca de
manteniment per exemple a segons quines instal·lacions esportives. Ara, nosaltres hem
volgut posar un eventual que se dediqui a esports per intentar solventar aquest problema;
per exemple. És un exemple, que tots els eventuals que duim són per solventar
problemes que tenim a n’aquest Ajuntament i per dur els objectius cap endavant així com
volem de la millora manera. I res més, com vos digo, és el raonament que fèiem”
La portaveu del PP torna agafar la paraula dient: “Ja li he explicat que el nostre vot serà
d’abstenció, els hi donam aquest vot de confiança però la veritat que augmentar la
despesa en càrrecs de confiança un 85%, senyor Batle, ens fa que pensar. I ademés
vostè ho ha dit i li don la raó precisament o probablement pecaren d’inexperiència però
també feren acusacions que ara resultarà que són falses perquè se va acusar que el
Partit Popular a anteriors equips de govern en tenia molts i que tal i que qual i que no
eren necessàris i ara resultarà que no era tant dolent que els equips de govern del Partit
Popular tenguessin els mateixos càrrecs de confiança que tenen vostès”
Contesta el Batle: “Per acabar nosaltres ens queixavem un poc de la preparació de
segons quins eventuals que hi havia. He de recordar que a n’aquesta casa ha arribat a
haver 11 eventuals i també al final ens queixavem d’això. El que no és molt normal és
que el regidor no estigui a dedicació i contractar un eventual per cobrir la feina de la
dedicació que no pot cobrir el regidor. Nosaltres, econòmicament, evidentment no és tan
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guapo, però nosaltres fem el 100% de la nostra dedicació i desprès un eventual per cobrir
les necessitats que aquest Marratxí necessita. Evidentment pujam la quantia econòmica,
pujam el Capítol 1 i com he dit abans ojalà poguessim pujar el Capítol 1 per contractar
personal funcionari d’aquesta Casa. Avui en dia no podem, i al final és el mateix, pujar
eventuals que pujar tècnics de la Casa, ho fem de la manera que podem perquè aquest
Ajuntament tengui totes les mans disponibles per poder dur la seva tasca i per poder
cobrir els serveis i les necessitats dels marratxiners”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El
Pi; amb els vots en contra dels tres regidors de Ciudadanos, dels dos regidors de VOX i
del regidor d’Unides Podem i amb les abstencions dels quatre regidors del PP; aprovar
els acords esmentats.

B) PART DE CONTROL
1. Donar compte dels escrits relatius a la constitució dels grups polítics municipals
Donar compte dels escrits dels Grups Polítics Municipals relatius a la constitució dels
mateixos i la designació de portaveus.
Els senyors assistents es donen per assabentats dels escrits presentats pels Grups Polítics
Municipals sobre la constitució dels mateixos i la designació dels corresponents portaveus.
2. Donar compte de diferents decrets i resolucions
Donar compte dels següents Decrets de l’Alcaldia: Nomenament membres de la Junta de
Govern Local, Nomenament de Tinents de Batle, Delegació de competències del Batle a
favor dels regidors i Delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local.
El senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
relacionats.
Seguidament el Batle agafa la paraula per dir: “Sense cap punt més, despedir-me de
vosaltres, i tornar-vos fer la convidada per veure-nos avui vespre. Ens veim avui vespre si
vos animau i prenem qualque cosa junts a Sant Marçal. Bones festes a tothom”
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta que
signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.
Marratxí, 24 de juliol del 2019
La Secretària,

Marratxí, 24 de julio de 2019
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Miquel Cabot Rodríguez
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