
                                                    

A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 5 de juliol de 2019, essent 
les 18:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple al objecte de celebrar 
sessió  pública  extraordinària  en  primera  convocatòria  baix  la 
presidència del Sr. Batle, Lluís Enric Apesteguía Ripoll i l’assistència 
dels  Srs.  Regidors  citats  prèviament  en  forma;  Sra.  Tamara 
Sauerschell Payeras, Sra. María Cristina López Martí, Sr. Josep Salas 
Jiménez,  Sra.  Gabriele  Mariane  Poppelreuter,  Sr.  Francisco  Javier 
Salas Santos i Sr. Juan Puigserver Rullán, assistits per la Secretària 
Accidental Sra. María Cristina Ramón Enseñat.

Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos 
a l’ordre del dia:

1.-  APROVACIÓ  DE  L’ACTA  DE  CONSTITUCIÓ  DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 15 DE JUNY.

Es  dona  compte  de  l’esborrany  de  l’acta  remesa  de  la  sessió 
extraordinària de constitució de l’ajuntament de dia 15 de juny de 
2019.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

2.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

El batle explica que, d’acord amb el que disposa l’article 80.1 de la 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears (LMRLIB), el ple de l’ajuntament ha de dur a terme les 
sessions  ordinàries  com  a  mínim  una  vegada  cada  mes  en  els 
municipis  de  més  de  20.000  habitants;  cada  dos  mesos  en  els 
municipis amb població entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres 
mesos en els municipis de fins a 5.000 habitants, llevat dels casos en 
què hi hagi també junta de govern local, en els quals la periodicitat 
del ple ha de ser cada dos mesos com a mínim.

D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  38  a del  ROF,  el  ple  de 
l’ajuntament ha d’acordar la periodicitat de les seves sessions.

La corporació delibera sobre l’assumpte i a continuació se sotmet a 
votació.

Es proposa celebrar una sessió cada mes, els darrers dijous de cada mes a 
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les 19:00 hores els mesos de març, abril, maig, juny, juliol i setembre i 
a les 18:00 els mesos de gener, febrer, octubre, novembre i desembre 
(aquest mes es faria el penúltim o avant penúltim dijous).  El mes 
d’agost no hi hauria ple ordinari.

Així, els plens ordinaris del present mandat serien:

2019: 25 de juliol, 26 de setembre, 31 d’octubre, 28 de novembre i 
19 de desembre.

2020: 30 de gener, 27 de febrer, 26 de març, 30 d’abril, 28 de maig, 
25  de  juny,  30  de  juliol,  24  de  setembre,  29  d’octubre,  26  de 
novembre i 17 de desembre.

2021: 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 29 d’abril, 27 de maig, 
17  de  juny  (atès  que  el  darrer  dijous  de  mes  és  el  24  de  juny, 
previsiblement  festiu  municipal),  29 de juliol,  30 de setembre,  28 
d’octubre, 25 de novembre i 23 de desembre.

2022: 27 de gener, 24 de febrer, 31 de març, 28 d’abril, 26 de maig, 
30  de  juny,  28  de  juliol,  29  de  setembre,  27  d’octubre,  24  de 
novembre i 22 de desembre.

2023: 26 de gener, 23 de febrer, 30 de març i 27 d’abril.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

3.-  PROPOSTA  DE  CREACIÓ  I  COMPOSICIÓ  DE  LES 
COMISSIONS INFORMATIVES

Les  comissions  informatives,  de  conformitat  amb  el  que  disposa 
l’article 125 a del ROF seran presidides per la batlia o el regidor en 
qui  aquest  delegui.  La  seva  composició  serà  de  dues  persones 
regidores  del  grup  municipal  d’Agrupació  DEIA  i  una  persona 
regidora del grup municipal d’el PI. 

Es  proposa  la  següent  adscripció  de  regidors  a  la  Comissió  d
´assumptes generals:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll
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Vocals  d’Agrupació  DEIA:  Maria  Cristina  López  Martí,  suplent 
Tamara  Sauerschell  Payeras  i  Gabriele  Marianne  Poppelreuter, 
suplent Josep Salas Jiménez.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos, suplent Juan Puigserver 
Rullán.

Es  proposa  la  següent  adscripció  de  regidors  a  la  Comissió  d
´Hisenda i Comptes:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals d’Agrupació DEIA: Tamara Sauerschell Payeras, suplent Maria 
Cristina  López  Martí  i  Josep  Salas  Jiménez,  suplent  Gabriele 
Marianne Poppelreuter.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos, suplent Juan Puigserver 
Rullán.

Aquestes dues comissions es convocaran, si escau, el dimarts de matí 
a les 10 hores.

COMISSIONS ESPECIALS

Dia 6 de maig de 2016 es va crear la  Comissió per a estudiar la 
titularitat de certs camins, i dia 3 de gener de 2014 una Comissió per 
la  renumeració viària i  la  revisió del  nomenclàtor viari  municipal; 
malgrat  això,  mai  no  han  estat  constituïdes  i  ara  es  fan  amb  la 
següent composició:

Es proposa la següent adscripció de regidors a la Comissió D’estudi 
de la Titularitat de Certs Camins:

Presidència:  Lluís  Enric  Apesteguia  Ripoll,  delegant-ho  a  Juan 
Puigserver Rullán.

Vocals d’Agrupació DEIA: Tamara Sauerschell Payeras, suplent Josep 
Salas  Jiménez  i  Gabriele  Marianne  Poppelreuter,  suplent  Maria 
Cristina López Martí.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos

Hi  assistirà  amb  veu  i  sense  vot  el  batle  Lluís  Enric  Apesteguia 
Ripoll.

Es  proposa  la  següent  adscripció  de  regidors  a  la  Comissió  de 
Renumeració Viària i Revisió del Nomenclàtor Viari Municipal.

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll
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Vocals  d’Agrupació  DEIA:  Maria  Cristina  López  Martí,  suplent 
Gabriele  Marianne  Poppelreuter  i  Tamara  Sauerschell  Payeras, 
suplent Josep Salas Jiménez.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos, suplent Juan Puigserver 
Rullán.

Aquestes comissions es reuniran sense periodicitat fixa, a través de 
la convocatòria pública per ordre de la seva presidència.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

4- PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE 
LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.

D'acord  amb  l'article  38  c del  ROF,  és  competència  del  ple  el 
nomenament dels representants de la corporació davant els òrgans 
col·legiats.

La proposta de l’equip de govern és:

- Consorci d’Aigües: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Francesc 
Xavier Salas Santos.

Federació  de  Municipis  (FELIB):  Lluís  Enric  Apesteguia  Ripoll, 
suplent Tamara Sauerschell Payeras.

-  Mancomunitat  de  Tramuntana:  Lluís  Enric  Apesteguia  Ripoll, 
suplent Gabrielle Mariane Poppelreuter.

-  Consorci  Serra de Tramuntana Patrimonio UNESCO: Lluís  Enric 
Apesteguia Ripoll, suplent Maria Cristina López Martí.

-  Consells  Escolars:  Lluís  Enric  Apesteguia  Ripoll,  suplent  Maria 
Cristina López Martí.

- Fundació Robert Graves: Maria Cristina López Martí, suplent Lluís 
Enric Apesteguia Ripoll.

- Assemblea Protecció Civil: Gabrielle Mariane Poppelreuter, suplent 
Joan Puigserver Rullan.

-  Assemblea de Batles de Mallorca:  Lluís  Enric  Apesteguia  Ripoll, 
suplent Tamara Sauerschell Payeras.

- Fons Mallorquí de Solidaritat: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent 
Tamara Sauerschell Payeras.
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Sotmesa a votació el Ple per unanimitat ACORDA donar trasllat dels 
acords adoptats a les entitats esmentades als efectes pertinents.

5-  CONEIXEMENT  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  BATLIA  EN 
MATÈRIA DE CREACIÓ DE JUNTA DE GOVERN I LES SEVES 
DELEGACIONS, NOMENAMENTS DE TINENTS/ES DE BATLE I 
PRESIDENTS  DE  LES  COMISSIONS  INFORMATIVES,  COM 
TAMBÉ DE LES DELEGACIONS QUE LA BATLIA CONSIDERI 
OPORTÚ  CONFERIR  I  LA  CREACIÓ  DE  LES  ASSESSORIES 
ESPECIALS.

El Sr. Batle, Lluís Enric Apesteguía Ripoll explica a l’oposició que a 
diferència de l’anterior legislatura es tornaran a constituir les juntes 
de  govern  i  que  també tendran accés  als  decrets  a  través  de  la 
plataforma electrònica.

El batle dóna lectura a la Resolució de Batlia de data 3 de juliol que 
es transcriu a continuació:

“RESOLUCIÓ DE BATLIA 

CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE GOVERN

Lluís Enric Apesteguia Ripoll, batle de l’Ajuntament de Deià, fent ús  
de les atribucions que em són conferides, per la present 

RESOLC

Primer.- Constituir la Junta de Govern d'aquest Ajuntament amb la  
següent composició:

President: Senyor Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals: 

Senyora  Tamara  Sauerschell  Payeras,  suplent  Gabriele  Marianne 
Poppelreuter

Senyora Maria Cristina López Martí, suplent Josep Salas Jiménez

Segon.- Fixar el  dimarts de cada setmana a les 9 hores per a la  
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern.

Tercer.- Donar compte del present Decret a la propera sessió del Ple  
de  l’Ajuntament  i  publicar-lo  en  el  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  
Balears.”

La corporació es dona per assabentada.
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El batle dóna lectura a la Resolució de Batlia de data 3 de juliol que 
es transcriu a continuació:

“RESOLUCIÓ DE BATLIA 

DELEGACIONS JUNTA DE GOVERN

Lluís Enric Apesteguia Ripoll, batle de l’Ajuntament de Deià, fent ús  
de les atribucions que em són conferides, i una vegada constituïda la  
Junta de Govern d'aquest Ajuntament,  de conformitat  amb el  que  
disposa l'article 23.2 en relació amb l’art. 22 de la Llei reguladora de  
les bases de règim local,

RESOLC

Primer.-  Delegar  a  favor  de  la  Junta  de  Govern  les  següents  
atribucions d'aquesta Batlia:

1. Quant a gestió econòmica i hisenda local. La resolució definitiva  
sobre les següents matèries:

a) Liquidació del Pressupost municipal.

b) Incorporació de romanents de crèdit.

c) Modificacions de crèdits pressupostaries.

d) Aprovació de padrons fiscals.

e) Expedients de fallides (per cobrar).

f) Devolució d'ingressos indeguts.

g) Disposició de despeses ordinàries quan la quantia superi els sis-
cents euros.

h) Expedients de baixa.

i)  Concessió  de  subvencions,  exceptuant  les  que  ja  figurin  en  el  
pressupost de la corporació a persones físiques o jurídiques.

2.  Quant  al  personal.  La  resolució  definitiva  sobre  les  següents  
matèries:

a) Aprovació de l’oferta d’ocupació pública.

b) Aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal  
i per als concursos de provisió de llocs de treball.

3. Quant a urbanisme:

a)  Les  aprovacions  dels  instruments  de  planejament  de 
desenvolupament  del  planejament  general  no  expressament  
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atribuïdes al Ple, així com les aprovacions dels instruments de gestió  
urbanística i dels projectes d’urbanització.

4. Quant a contractació:

a)  Les  contractacions  i  concessions  de  tota  classe  quant  el  seu 
import sigui superior als sis-cents euros i no superi el deu per cent  
dels  recursos  ordinaris  del  pressupost;  incloses  les  de  caràcter  
plurianual  quan  la  seva  duració  no  sigui  superior  a  quatre  anys,  
sempre  que  l’import  acumulat  de  totes  les  anualitats  no  superi  
l’indicat percentatge referit als recursos ordinaris del pressupost.

b) L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quan la competència  
per a la seva contractació o concessió sigui del batle, l’hagi delegada  
a la Junta de Govern i estiguin previstos en el pressupost.

5. Quant al patrimoni:

a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor sigui superior als sis-
cents euros i no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del  
pressupost,  així  com  l’alienació  del  patrimoni  que  no  superi  el  
percentatge indicat en els següents supòsits:

• La  de  béns  immobles,  sempre  que  estigui  prevista  en  el  
pressupost.

• La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic  
quan la seva alienació no estigui prevista en el pressupost.

b)  Les  cessions  d’ús  d’immobles  municipals  quan  la  seva  
competència sigui de la Batlia.

c)  L’arrendament  de  béns  mobles  i  immobles  municipals  o  
l’arrendament de béns de tercers quan la seva competència sigui de  
la Batlia.

6. Quant a les llicències. La resolució definitiva sobre les següents  
matèries:

a) Adjudicació i retirada de les llicències per prestar al servei públic  
de transport.

b) La concessió de llicències d’instal·lació i d'obertura d'establiments  
fabrils, industrials o comercials o de qualsevol altra índole.

c) La concessió de llicències urbanístiques relatives a l'edificació i ús  
del  sòl  a  què  es  refereix  l'article  2  de  la  Llei  de  disciplina  
urbanística, excepte les considerades com a menors.
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7.  La  resolució  dels  recursos  potestatius  de  reposició  que  
s’interposin  contra  els  acords  de  la  Junta  de  Govern  dictats  en  
matèries de les quals és competent la Junta de Govern per delegació  
del batle.

Segon.- Donar compte del present Decret a la propera sessió del Ple  
de l’Ajuntament i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La corporació es dona per assabentada.

El batle dóna lectura a la Resolució de Batlia de data 3 de juliol que 
es transcriu a continuació:

“RESOLUCIÓ DE BATLIA 

NOMENAMENT DE TINENTS/ES DE BATLE

Lluís Enric Apesteguia Ripoll, batle de l’Ajuntament de Deià, fent ús  
de les atribucions que em són conferides, per la present 

RESOLC

Primer.- 

NOMENAR com a Primera Tinenta de Batle  a la  Senyora Tamara  
Sauerschell Payeras.

NOMENAR  com  a  Segona  Tinenta  de  Batle  a  la  Senyora  Maria  
Cristina López Martí.

NOMENAR  com  a  Tercer  Tinent  de  Batle  al  Senyor  Josep  Salas  
Jiménez.

A les tinentes i al tinent de Batle els correspondrà substituir aquesta  
batlia  en  la  totalitat  de  les  seves  funcions  en  casos  d’absència,  
vacant,  malaltia  o impediment que li  impossibiliti  l’exercici  de les  
seves atribucions.

Segon.-  A  aquests  efectes,  quan  el  Batle  hagi  d’absentar-se  del  
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva  
absència,  designant  el  Tinent  o  la  Tinenta  d'Alcalde  que  hagi  
d'assumir les seves funcions.

Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, el Batle serà  
substituït per la Primera Tinenta de Batle; si no fos possible, per la  
Segona; i si no fos possible, pel 

Tercer.- En qualsevol cas, n’hauran de donar compte la resta de la  
Corporació,  sense  que  durant  el  mateix  dia  pugui  actuar  com  a  
Batlessa o Batle accidental més d'un d'ells.

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net 

www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

http://www.ajdeia.net/
mailto:ajuntament@ajdeia.net


                                                    
Quart.-  PUBLICAR, de conformitat amb el que disposa l’article 46 
del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el  
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  dels  ens  
locals, la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè.- COMUNICAR aquesta Resolució a les Tinentes i al Tinent  
de Batle afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informat  
l’Alcalde de l'exercici de les seves atribucions com a Batlessa o Batle  
accidental,  no podent,  durant  l'esmentat exercici,  ni  modificar les  
delegacions ja efectuades per l’Alcalde amb anterioritat, ni atorgar-
ne altres de noves.

Sisè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució  
en la sessió extraordinària que es convoqui en compliment del que  
preveu  l'article  38  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació es dona per assabentada.

El batle dóna lectura a la Resolució de Batlia de data 3 de juliol que 
es transcriu a continuació:

“RESOLUCIÓ DE BATLIA 

DELEGACIONS 

Lluís Enric Apesteguia Ripoll, batle de l’Ajuntament de Deià, fent ús  
de les atribucions que em són conferides, per la present 

RESOLC

Primer.- NOMENAR com a delegats especials els regidors següents:

Delegada  d’Urbanisme,  Habitatge,  Hisenda,  Pressupost,  
Administració Digital, Igualtat i Cooperació per al Desenvolupament  
la Senyora Tamara Sauerschell Payeras.

Delegada  de  Cultura,  Biblioteca  Interculturalitat,  Multilingüisme,  
Dinamització  Social  i  Patrimoni  la  Senyora  Maria  Cristina  López  
Martí.

Delegat de Joventut, Festes, Esports, Participació, Obres Públiques i  
Projectes el Senyor Josep Salas Jiménez.

Delegada de Residus i Reciclatge, Funció Pública, Policia, Protecció  
Civil, Manteniment, Cementiri i Benestar Animal la Senyora Gabriele  
Marianne Poppelreuter.
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Segon.- Les delegacions especials es fan d’acord amb el que disposa  
l’article 43 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, en el seu  
punt 5 lletra b, relatives a un determinat servei. En aquest cas la  
delegació  comprèn  la  direcció  interna  i  la  gestió  dels  serveis  
corresponents,  així  com  l’assessorament  a  la  batlia  i  la  seva 
representació, però no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes  
administratius que afectin a tercers. 

Tercer.-  PUBLICAR, de conformitat amb el que disposa l’article 44  
del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el  
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  dels  ens  
locals, la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart.- COMUNICAR aquesta Resolució a les regidores i al regidor  
afectats.

Cinquè.-  DONAR  COMPTE  al  Ple  de  l'Ajuntament  d'aquesta  
resolució en la sessió extraordinària que es convoqui en compliment  
del  que  preveu  l'article  38  del  Reglament  d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La Corporació es dóna per assabentada.

El batle dóna lectura a la Resolució de Batlia de data 3 de juliol que 
es transcriu a continuació:

RESOLUCIÓ DE BATLIA 

NOMENAMENT D’ASSESSORS ESPECIALS

Lluís Enric Apesteguia Ripoll, batle de l’Ajuntament de Deià, per la  
present 

RESOLC

Primer.-  NOMENAR  com  a  assessors  especials  de  batlia  les  
persones següents:

Assessora  pels  temes  d’Infància,  Educació,  Formació  Continuada,  
Salut, Serveis Socials, Gent Gran i Comunicació la Senyora Blanca  
Lobo Jaume.

Assessora pels temes d’Agricultura, Boscs, Camins Públics, Cicle de  
l’Aigua (Abastiment, Canalització i Depuració), Energies Renovables  
i Canvi Climàtic la Senyora María Henar Arribas Simón.

Segon.-  Aquestes  assessories  no  comporten  cap  tipus  de  dret  a  
retribució ni dietes, ni tampoc a la capacitat de resoldre mitjançant  
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actes administratius que afectin a tercers, en compliment del que 
disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de  
las Bases del Règim Local, sobre la limitació de personal eventual als  
municipis menors de 2.000 habitants. 

Tercer.- COMUNICAR aquesta Resolució a les persones afectades.

Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució  
en la sessió extraordinària que es convoqui en compliment del que  
preveu  l'article  38  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació es dona per assabentada.

El Batle Lluís Enric Apesteguía Ripoll explica que compta amb els 
regidors dl PI per governar el municipi.

El portaveu del PI, el Sr. Francisco Javier Salas Santos contesta que 
creuen en aquest nou equip de govern i col·laboraran en tot el que 
sigui necessari.

6.-  EXERCICI  DE  LES  FUNCIONS  DEL  BATLE  SR.  LLUÍS 
ENRIC  APESTEGUIA  RIPOLL EN  RÈGIM  DE  DEDICACIÓ 
PARCIAL.

El  Batle  explica  que  a  partir  de  dia  30  de  juny  de  2015,  la  llei 
prohibeix  la  dedicació  exclusiva  dels  batles  dels  municipis  de 
població  inferior  a  1.000  habitants.  La  dedicació  parcial  s’ha 
d’acordar per Ple.

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER- L’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre està 
desenvolupat pel decret 37/2014, de 8 d’agost, regulador del sistema 
de compensació econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats 
locals  menors  de  les  Illes  Balears  que  abonin  als  seus  membres 
electes retribucions per exercir els  càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. 

El Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s’aproven 
mesures urgents  en matèria  de retribucions en l’àmbit  del  sector 
públic  (BOE de  27  de  desembre  de  2018),  desenvolupa  allò  que 
disposa l’article 75 bis de la llei 7/1985 de 2 d’abril regula el règim 
retributiu dels membres de les corporacions locals i 

fixa  el límit màxim total que poden percebre els membres de les 
corporacions locals per tots el conceptes retributius i assistències.
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La Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques 
de 14 de gener de 2019 sobre les quantitats màximes compensables 
pel Govern de les Illes Balears als ajuntaments i a les entitats locals 
menors de les Illes Balears per la dedicació exclusiva o parcial del 
batle o d’un altre membre electe, estableix les quanties màximes de 
les compensacions econòmiques corresponents en un 1,75 per cent 
més un 2,25 per cent, que són els increments que contempla la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, per a l’any 2018 i el Reial decret-llei 24/2018, 
de  21  de  desembre,  per  a  l’any  2019,  això  és  un  import  màxim 
compensable per retribucions periòdiques brutes del membre electe 
en règim de dedicació parcial al 75% de 31.523,93 € més seguretat 
social.

La Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques 
de 25 de març de 2019, va atorgar una compensació econòmica a 
l’Ajuntament de Deià per retribuir la dedicació parcial de la batlia al 
servei de la gestió pública local per a l’any 2019 per un import de 
40.162,68  €.

Per tant, es proposa concedir la dedicació parcial al 75% al Sr. Batle 
Lluís Enric Apesteguia Ripoll, a partir de dia 6 de juliol, fixant-ne una 
retribució de 27.000€ bruts anuals més seguretat social. 

SEGON- Donar  d’alta  en  Regim  General  de  la  Seguretat  Social 
assumint la Corporació el pagament de les quotes. 

Sotmès a votació, és aprovat per unanimitat, tenint en compte que 
aquest acord Plenari sortirà efectes des del dia següent al de la seva 
adopció, sense perjudici de la seva publicació al BOIB.

El Batle Lluís Enric Apesteguía Ripoll explica que la davallada del 
10% respon a un acte de coherència, no podem ser hipòcrites davant 
la legislació actual dels ajuntaments petits, és un acte de denúncia 
per la situació que es viu, no una renúncia al sou.

El  portaveu  del  PI,  el  Sr.  Francisco  Javier  Salas  Santos  li  dona 
l’enhorabona per ser l’ajuntament que arranca amb una davallada de 
sou.

7- PROPOSTA ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ.
A  continuació  es  dona  compte  de  la  següent  proposta  per  la 
concurrència efectiva a plenaris, comissions i reunions:
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Plenaris
Regidors de l’equip de Govern i oposició 100 € bruts per sessió amb 
un màxim anual de 1.100 €

Comissions
Regidors de l’equip de Govern i oposició 30 € bruts sessió màxim 
anual 330 €.

Per reunions:
Batlia: 0 €
Regidors  de  l’equip  de  govern  31,25  €  bruts  per  reunió,  màxim 
mensual 250 €.

Reunions Juntes de govern:
Batlia: 0 €
Regidors  de  l’equip  de  govern  62,50  €  bruts  per  reunió,  màxim 
mensual 125 €.

Subvencions grups municipals:
Part fixa per grup i any: 1.000€
Part variable segons regidors: 200€ per regidor i any amb un màxim 
de 1.400€

Les assistències es faran efectives cada mes. En aquests efectes, per 
la  Secretària  de  l’Ajuntament  es  certificarà  el  tipus  i  nombre  de 
sessions  convocades  i  l’assistència  efectiva  de  cadascún  dels 
membres sense dedicació exclusiva o parcial així com les reunions i 
les juntes de govern.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat. 

Finalment,  el  batle  aixeca la  sessió a  les  18:30 hores estenent  la 
present acta del contingut de la qual como a Secretària dono fe.

Vist-i-plau,
El Batle,                                        La Secretària Accidental,
Lluís Enric Apesteguía RipollMaría Cristina Ramón Enseñat
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