
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
Caràcter:  extraordinari i urgent 
Data:  20 de juny de 2019 
Horari:  17.30 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  regidor 
Maria Bel Llinàs Pastor,  regidora 
Antoni Josep Valle Font,  regidor 
Antonio Bonet Company  regidor 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda,  regidora 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Sebastián Carrió Dalmau,  regidor 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
Inmaculada Moreno Mayal,  regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza,  secretària 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió. 
2. Donar compte de la composició dels grups polítics i dels seus portaveus. 
3. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions plenàries. 
4. Aprovació, si s’escau, de la creació de les comissions informatives. 
5. Aprovació, si s’escau, del nomenament dels representants de la corporació als òrgans 
col·legiats i institucions en els quals ha de ser representada. 
6. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució del batle. 
7. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució de la 1a tinenta de batle. 
8. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució de la 2a tinenta de batle. 
9. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució dels regidors. 
10. Informació de les decisions adoptades per la Batlia sobre el nomenament dels 
tinents de batle i la composició de la Junta de Govern Local. 

  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió 
 
El batle explica que la urgència d’aquesta sessió ve donada per posar en marxa 
l’Ajuntament, una vegada constituït el passat dia 15 de juny. 
 
Els reunits acorden, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió. 



 
 
2. Donar compte de la composició dels grups polítics i dels seus portaveus 
 
El batle informa que els diferents grups polítics han presentat, dins el termini i en la 
forma escaient, els escrits assenyalats en l’article 24 del ROF, mitjançant els quals s’han 
constituït com a grup polític, han designat els portaveus dels grups i els seus suplents. 
 
A continuació, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions plenàries 
 
El batle exposa que, en acompliment d’allò que estableix l’article 80.1 de la LMRLIB, 
es proposa fer els plens ordinaris el darrer dilluns de cada mes, a les 18 hores. També 
proposa que no hi hagi ple ordinari els mesos d’agost i desembre. 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que hi està a favor. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no té res a dir. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, dur a terme les sessions plenàries 
ordinàries del Ple de l’Ajuntament d’acord amb la proposta de Batlia: el darrer dilluns 
de cada mes, a les 18 hores, excepte els mesos d’agost i desembre, en què no n’hi haurà. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la creació de les comissions informatives 
 
El batle explica que la creació i la regulació de les comissions informatives es regulen, 
especialment, als articles 76 de la LMRLIB, del 123 al 126 del ROF i del 134 al 138 del 
ROF. 
 
Diu que, en aplicació de l’article 125 del ROF, es proposa crear les comissions 
informatives següents: 
 
- Comissió Informativa General. President: Manuel Galán Massanet. Competències: 
Interior, Urbanisme, Obres i Serveis, Serveis Municipals, Medi Ambient, Foment, 
Comerç, Fora Vila, Turisme, Benestar Social, Sanitat, Educació, Participació Ciutadana, 
Cultura, Esports, Joventut i Festes. 
 
La proposta és que es reuneixi, de manera ordinària, el penúltim dilluns de cada mes en 
què hi hagi Ple ordinari, a les 16.30 hores. 
 
- Comissió Especial de Comptes. President: Manuel Galán Massanet. Competència: 
Hisenda. 
 
La proposta és que es reuneixi, de manera ordinària, el penúltim dilluns de cada mes en 
què hi hagi Ple ordinari, una vegada finalitzada la Comissió Informativa General. 
 
Composició: la totalitat dels membres del consistori. 



 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, aprovar la proposta de l’Equip de 
Govern referent a la creació de les comissions informatives. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, del nomenament dels representants de la corporació als 
òrgans col·legiats i institucions en els quals ha de ser representada 
 
El batle diu que, en aplicació de l’article 38 del ROF, es proposa el nomenament dels 
següents representants: 
 
- Consorci d’Aigües de les Illes Balears: Manuel Galán Massanet i Ana María Comas 
Delgado. 
- Consells escolars: Maria Antònia Sureda Martí. 
- Parc Natural de la Península de Llevant: Ana María Comas Delgado. 
- Junta Rectora del Parc Natural de la Península de Llevant: Ana María Comas Delgado. 
- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació: Ana María Comas Delgado 
- Consell Editorial: batle més un membre de cada grup. 
- Comissió de Subvencions: batle més un membre de cada grup. 
- Consorci TIC Mallorca: batle i Maria Antònia Sureda Martí, titular i suplent, 
respectivament. 
- Autoritats de gestió, juntes rectores i patronats dels espais naturals protegits: Ana 
María Comas Delgado i Manuel Galán Massanet, titular i suplent, respectivament. 
- Comissió de Seguiment de la Gestió dels Residus no Perillosos de Mallorca: Ana 
María Comas Delgado i Manuel Galán Massanet, com a titular i suplent, 
respectivament. 
- Consell de la Mineria i Comitè Tècnic Permanent: Manuel Galán Massanet i Maria 
Antònia Sureda Martí, titular i suplent, respectivament. 
- FELIB: Maria Antònia Sureda Martí i Manuel Galán Massanet, titular i suplent,  
respectivament. 
 
S’informa que, del Consell Editorial i de la Comissió de Subvencions, a més dels 
membres de l’Equip de Govern, en formaran part la regidora d’UIA Sra. Pastor i el 
portaveu del PP, Sr. Lliteras. 
 
A continuació, els reunits aproven, per unanimitat, la proposta de l’Equip de Govern 
referent al nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats i 
institucions en els quals ha de ser representada. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució del batle 
 
Atesos l’article 75 de la Llei reguladora de bases del règim local, l’article 74 de la Llei 
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 13 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i de les Bases 
d’execució del pressupost de 2019, es proposa el reconeixement de la dedicació 
exclusiva del batle de l’Ajuntament amb la remuneració següent: 
 
- Dedicació del 100 %: 44.658 €/anuals/bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
 



Els membres de la corporació que percebin retribucions per dedicació exclusiva o 
parcial seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, no poden percebre 
cap altra retribució amb càrrec als pressuposts d’administracions públiques ni dels ens, 
organismes o empreses dependents d’aquestes; els membres amb dedicació exclusiva 
realitzaran una dedicació preferent a les tasques del seu càrrec i a les seves 
responsabilitats corporatives, sens perjudici d’altres ocupacions marginals que, en 
qualsevol cas, no poden causar detriment a la seva dedicació a la corporació. 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, manifesta la seva conformitat. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que el poble ha decidit que Manuel Galán Massanet 
sigui el batle i que ell està a favor de la proposta.  
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar al batle la dedicació del 100 %, amb una remuneració que s’apuja a la 
quantitat de 44.658 € anuals bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
 
2. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució de la 1a tinenta de batle 
 
Atesos l’article 75 de la Llei reguladora de bases del règim local, l’article 74 de la Llei 
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 13 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i de les Bases 
d’execució del pressupost de 2019, es proposa la dedicació exclusiva (100 %) per a la 
primera tinenta de batle, M. Antònia Sureda Martí, amb la remuneració següent: 
 
- Dedicació 100 %: 40.182 €/anuals/bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
 
Els membres de la corporació que percebin retribucions per dedicació exclusiva o 
parcial seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, no poden percebre 
cap altra retribució amb càrrec als pressuposts d’administracions públiques ni dels ens, 
organismes o empreses dependents d’aquestes; els membres amb dedicació exclusiva 
realitzaran una dedicació preferent a les tasques del seu càrrec i a les seves 
responsabilitats corporatives, sens perjudici d’altres ocupacions marginals que, en 
qualsevol cas, no poden causar detriment a la seva dedicació a la corporació. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 3 abstencions 
(UIA):  
 
1. Aprovar a la 1a tinenta de batle la dedicació del 100 %, amb una remuneració que 
s’apuja a la quantitat de 40.182 € anuals bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
 
2. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució de la 2a tinenta de batle 
 



Atesos l’article 75 de la Llei reguladora de bases del règim local, l’article 74 de la Llei 
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’article 13 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i de les Bases 
d’execució del pressupost de 2019, es proposa la dedicació exclusiva (100 %) per a la 
segona tinenta de batle, Ana María Comas Delgado, amb la remuneració següent: 
 
- Dedicació 100 %: 40.182 €/anuals/bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
 
Els membres de la corporació que percebin retribucions per dedicació exclusiva o 
parcial seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, no poden percebre 
cap altra retribució amb càrrec als pressuposts d’administracions públiques ni dels ens, 
organismes o empreses dependents d’aquestes; els membres amb dedicació exclusiva 
realitzaran una dedicació preferent a les tasques del seu càrrec i a les seves 
responsabilitats corporatives, sens perjudici d’altres ocupacions marginals que, en 
qualsevol cas, no poden causar detriment a la seva dedicació a la corporació. 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que estan en desacord amb la proposta. Opina que 
les retribucions es varen modificar diverses vegades per a la mateixa tinenta de batle la 
legislatura passada. Consideren que no és necessari una tercera paga, en vista que es 
paga dels doblers públics. Manifesta que és un abús. Demana fer una enquesta a la 
ciutadania; en cas contrari, diu que hi votaran en contra. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, també diu que està en desacord amb aquesta tercera 
paga i manifesta que votarà en contra de la proposta. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra 
(UIA i PP): 
 
1. Aprovar a la 2a tinenta de batle la dedicació del 100 %, amb una remuneració que 
s’apuja a la quantitat de 40.182 € anuals bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
 
2. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució dels regidors 
 
El batle explica que, en relació a la dedicació i la retribució dels regidors, es fa la 
proposta següent: 
 
<<- Assistències a la Junta de Govern Local, comissions informatives i plens: 
71,1 €/bruts, amb l’augment de l’IPC. 
- Dietes: 88,4 €/bruts (1/2 dieta: 44,2 €) (màxim equivalent a cinc dietes).>> 
 
Finalment, els reunits acorden, per  unanimitat, aprovar la proposta de Batlia referent a 
les dietes i les assistències dels regidors, tal com es detalla a continuació: 
 
- Assistències a la Junta de Govern Local, comissions informatives i plens: 71,1 €/bruts, 
amb l’augment de l’IPC. 
- Dietes: 88,4 €/bruts (1/2 dieta: 44,2 €) (màxim equivalent a cinc dietes). 
 



 
[Essent les 17.50 h, el regidor Sr. Lliteras s’absenta de la sessió per no trobar-se bé.] 
 
10. Informació de les decisions adoptades per la Batlia sobre el nomenament dels 
tinents de batle i la composició de la Junta de Govern Local 
 
A continuació, s’informa sobre les decisions adoptades per la Batlia que s’exposen a 
continuació: 
 
<<De conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 23 de la Llei 7/1985,  
de 2 d’abril de 1995, reguladora de les bases del règim local, i l’article 52 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, dict la següent 
 
Resolució 
 
PRIMER. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Batlia, estarà integrada 
per quatre regidors, nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests i 
que a continuació s’esmenten: 
 
- Manuel Galán Massanet, president 
- Maria Antònia Sureda Martí 
- Ana María Comas Delgado 
- Antoni Josep Valle Font 
- Antonio Bonet Company 
 
SEGON. La Junta de Govern Local tendrà assignades les atribucions següents: 
 
1. L’assistència al batle en l’exercici de les seves atribucions. 
2. Les atribucions que el batle o qualque òrgan municipal li delegui o li atribueixin les 
lleis. 
3. Les atribucions que aquesta Batlia de forma expressa delega i que s’enumeren a 
continuació: 
a) Representar l’Ajuntament (art. 21.1.g de la LBRL). 
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals. 
c) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla de 
personal aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i 
per als concursos de provisió de llocs de feina i distribuir les retribucions 
complementàries no fixes i periòdiques. 
d) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com l’aprovació dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització (art. 21.1.j de la LBRL). 
e) Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10 per 
100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €; 
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 el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. (art. 21.1.ñ de la LBRL). 
f) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva 
contractació o concessió i estiguin previstes en el pressupost (art. 21.1.o de la LBRL). 



g) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 €, així com l’alienació del patrimoni que no 
superi el percentatge ni la quantia assenyalats en els següents supòsits: 
- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 
- La de béns mobles, excepte els declarats del valor històric o artístic que la seva 
alienació no es trobi prevista en el pressupost (art. 21.1.p de la LBRL). 
h) L’atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials l’atribueixin 
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local (art. 21.1.q de la LBRL). 
i) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament (art. 21.1.r 
de la LBRL). 
j) Les restants que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació de l’Estat o 
les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans 
municipals (art. 21.1.s de la LBRL). 
k) Les competències que li delegui el Ple de l’Ajuntament. 
 
TERCER. Que, en acompliment del que disposa l’article 112 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Junta de Govern Local durà a terme una sessió 
ordinària cada setmana, fixant-se per a aquest efecte els dimecres. 
 
QUART. D’aquesta resolució, se n’ha de donar coneixement al Ple a la primera sessió 
que es faci, s’ha de notificar, a més a més, personalment, als designats i s’ha de publicar 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des del 
dia de la resolució, de conformitat amb el que estableix el punt 1 de l’article 23 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 52.4 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 
 
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
alternativament recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquesta 
resolució, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar 
directament un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la 
recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta per 
interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós 
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació 
presumpta del recurs de reposició interposat. 
 
No obstant l’anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que estimeu 
pertinent, tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Així mateix, es pot interposar una reclamació davant la Comissió prevista en el 
Decret 24/2016, de 29 d’abril, de creació i d’atribucions de competències a la comissió 
per a la resolució de les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública (BOIB 
núm. 54, de 30 d’abril de 2016), en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que 
s’hagi notificat, d’acord amb l’article 24 i la disposició addicional quarta de la 



Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.>> 
 
Tot seguit, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, ratificar la urgència de la sessió. 
 
3. Acordar, per unanimitat, dur a terme les sessions plenàries ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament d’acord amb la proposta de Batlia: el darrer dilluns de cada mes, a les 18 
hores, excepte els mesos d’agost i desembre, en què no n’hi haurà. 
 
4. Acordar, per unanimitat, aprovar la proposta de l’Equip de Govern referent a la 
creació de les comissions informatives. 
 
5. Aprovar, per unanimitat, la proposta de l’Equip de Govern referent al nomenament 
dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats i institucions en els quals ha 
de ser representada. 
 
6. Acordar, per unanimitat: 
6.1. Aprovar al batle la dedicació del 100 %, amb una remuneració que s’apuja a la 
quantitat de 44.658 € anuals bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
6.2. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
7. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 3 abstencions (UIA):  
7.1. Aprovar a la 1a tinenta de batle la dedicació del 100 %, amb una remuneració que 
s’apuja a la quantitat de 40.182 € anuals bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
7.2. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
8. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra (UIA i PP): 
8.1. Aprovar a la 2a tinenta de batle la dedicació del 100 %, amb una remuneració que 
s’apuja a la quantitat de 40.182 € anuals bruts, amb l’augment de l’IPC anual. 
8.2. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
9. Acordar, per  unanimitat, aprovar la proposta de Batlia referent a les dietes i les 
assistències dels regidors, tal com es detalla a continuació: 
- Assistències a la Junta de Govern Local, comissions informatives i plens: 71,1 €/bruts, 
amb l’augment de l’IPC. 
- Dietes: 88,4 €/bruts (1/2 dieta: 44,2 €) (màxim equivalent a cinc dietes). 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 


