
Acta del ple de l’Ajuntament de Selva

Identificació de la sessió

Núm.: 12/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 8 de juliol 2019
Horari: de 19.06 a 20.30 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial de Selva

Assistents

Joan Rotger Seguí, batle, Grup PP
Cristòfol Barceló Mestre, regidor Grup PP
Rafel Gelabert Tortella, regidor Grup PP
Beatriz Lechuga Tortella, regidora Grup PP
Margalida Vicens Alzamora, regidora Grup PP
Manuel José Barredo Enrique, regidor Grup PP
Gabriel Morro Arrom, regidor Grup Arrelam
Antònia Rotger Moyà, regidora Grup Arrelam
Sebastià Mulet Seguí, regidor Grup Arrelam
Maria Martina Sastre Torrens, regidora Grup PSIB-PSOE
Joana Maria Coll Sampol, regidora Grup Pi

Maria Magdalena Vicens Pons, secretària interventora

Absents

Ordre del dia

1. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple
2. Creació de la Junta de Govern Local i periodicitat de les sessions ordinàries
3. Creació i composició de les comissions informatives permanents i de la comissió especial de
comptes
4. Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats
5. Coneixement  de  càrrecs  amb  dedicació  exclusiva  o  parcial,  i  aprovació  de  les  quanties
corresponents i règim de dedicació
6. Sol·licitud de la compensació econòmica a la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern
de les Illes Balears, per la dedicació exclusiva o parcial (retribució subvencionada)
7. Assignació de dotacions als grups polítics municipals
8. Règim d’indemnitzacions i assistències pels membres de la corporació
9. Coneixement de les resolucions del batle en matèria de nomenaments de tinents de batle,
membres de la junta de govern local, i presidents de les comissions informatives, com també de
les delegacions que la batlia consideri oportú conferir
10. Coneixement de la constitució dels Grups Polítics, els seus components i portaveus



Desenvolupament de la sessió

1. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple

El batle proposa celebrar una sessió plenària ordinària mensual, concretament el segon dimarts de
cada mes. Exposa que la Llei de bases de Règim Local disposa la possibilitat de celebrar sessió ple-
nària cada tres mesos però proposa celebrar una sessió mensual perquè els ciutadans puguin co-
nèixer dels assumptes de manera mensual i, en conseqüència, amb més freqüència. El Batle pro-
posa que les sessions plenàries es celebrin a les 18,30 hores en època d’hivern i a les 19,00 hores
durant l’època estival.

La regidora Joana Maria Coll Sampol, del Grup Pi, manifesta el seu acord respecte a la proposta
formulada pel Batle.

La regidora Maria Martina Sastre Torrens, del Grup PSIB-PSOE, manifesta així mateix el seu acord
respecte a la proposat del Batle.

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, també manifesta està d’acord amb la
proposta del Batle. 

El Batle inicia la votació i s’obtenen onze vots a favor, per tant, unanimitat per celebrar una sessió
plenària ordinària mensual, concretament el segon dimarts de cada mes a les 18.30 hores en hora-
ri d’hivern i a les 19,00 hores en horari d’estiu.  

2. Creació de la Junta de Govern Local i periodicitat de les sessions ordinàries

El batle proposa crear la Junta de Govern Local i la celebració de sessions ordinàries setmanals,
concretament, cada divendres a les 9.00 h. Manifesta que la seva creació es voluntària però que,
atès el caràcter especial dels nuclis de població del municipi de Selva, es proposa la creació de la
Junta de Govern Local i que la seva composició estigui formada per cada un dels representants
dels nuclis del municipi.

La regidora Joana Maria Coll Sampol, del Grup Pi, manifesta que la creació de la Junta de Govern
Local està justificada per raons d’organització i no hi veu cap problema respecte a aquesta propos-
ta.

La regidora Maria Martina Sastre Torrens, del Grup PSIB-PSOE, exposa el seu acord respecte la
proposta del Batle.

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, també manifesta que, degut a raons
d’organització, la creació de la Junta de Govern Local està justificada i, per tant, està d’acord amb
la proposta del Batle.

El Batle inicia la votació i s’obtenen onze vots a favor, per tant, unanimitat per crear la Junta de
Govern Local i la celebració de sessions ordinàries setmanals, concretament, cada divendres a les
9.00 h.



3. Creació i  composició de les comissions informatives permanents i  de la comissió
especial de comptes

El batle proposa crear la Comissió Informativa permanent pel dictamen dels assumptes a elevar a
Ple i la Comissió Especial de Comptes pel dictamen del compte general anual. A més, proposa que
ambdues Comissions estiguin compostes pels onze regidors que conformen la corporació.
18,30 h hivern i 19 h estiu.

La secretària interventora manifesta que aquesta proposta ha sigut informada desfavorablement,
explicant el Batle les raons de la mateixa i justificant el contingut de la proposta. 

El Batle inicia la votació i s’obtenen onze vots a favor, per tant, unanimitat per crear la Comissió
Informativa permanent pel dictamen dels assumptes a elevar a Ple i la Comissió Especial de Comp-
tes pel dictamen del compte general anual; i que ambdues Comissions estiguin compostes pels
onze regidors que conformen la corporació.

4. Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats

El batle proposa els següents:
-Representant davant l'entitat Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears: titular Joan  
Rotger Seguí, suplent Rafel Gelabert Tortella 
-Representant davant l'entitat Mancomunitat del Raiguer: titular Joan Rotger Seguí, suplent 
Manuel José Barredo Enrique
-Representant davant Consells Escolars:
Col·legi públic «Es Putxet» → Joan Rotger Seguí
Col·legi públic «Ses Roques» → Cristòfol Barceló Mestre
Col·legi públic «S'Olivar» → Rafel Gelabert Tortella
Col·legi públic «Es Torrentet» → Beatriz Lechuga Tortella
- Representant davant l'entitat Consorci d'Informàtica de Mallorca: titular Manuel José Barredo
Enrique, suplent Rafel Gelabert Tortella
-Representant  davant  l'entitat  Consorci  d'Aigües  de les  Illes  Balears:  titular  Joan Rotger  
Seguí, suplent Rafel Gelabert Tortella 
-Representant davant l'entitat Associació de Mallorca Rural: titular Joan Rotger Seguí, suplent 
Rafel Gelabert Tortella 
-Representant del Fons Mallorquí de Solidaritat: titular Joan Rotger Seguí, suplent Beatriz  
Lechuga Tortella

La regidora Joana Maria Coll Sampol, del Grup Pi, manifesta el seu acord respecte a la proposta
formulada pel Batle.

La regidora Maria Martina Sastre Torrens, del Grup PSIB-PSOE, manifesta així mateix el seu acord
respecte a la proposat del Batle.

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, també manifesta està d’acord amb la
proposta del Batle. 

El Batle inicia la votació i s’obtenen onze vots a favor, per tant, unanimitat pel nomenament dels



representants de la corporació en els òrgans col·legiats:

-Representant davant l'entitat Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears: titular Joan  
Rotger Seguí, suplent Rafel Gelabert Tortella 
-Representant davant l'entitat Mancomunitat del Raiguer: titular Joan Rotger Seguí, suplent 
Manuel José Barredo Enrique
-Representant davant Consells Escolars:
Col·legi públic «Es Putxet» → Joan Rotger Seguí
Col·legi públic «Ses Roques» → Cristòfol Barceló Mestre
Col·legi públic «S'Olivar» → Rafel Gelabert Tortella
Col·legi públic «Es Torrentet» → Beatriz Lechuga Tortella
- Representant davant l'entitat Consorci d'Informàtica de Mallorca: titular Manuel José Barredo
Enrique, suplent Rafel Gelabert Tortella
-Representant  davant  l'entitat  Consorci  d'Aigües  de les  Illes  Balears:  titular  Joan Rotger  
Seguí, suplent Rafel Gelabert Tortella 
-Representant davant l'entitat Associació de Mallorca Rural: titular Joan Rotger Seguí, suplent 
Rafel Gelabert Tortella 

-Representant del Fons Mallorquí  de Solidaritat: titular Joan Rotger Seguí,  suplent Beatriz  
Lechuga Tortella

5.  Coneixement  de  càrrecs  amb  dedicació  exclusiva  o  parcial,  i  aprovació  de  les
quanties corresponents i règim de dedicació

El  batle proposa la  seva dedicació exclusiva del  cent per  cent de dedicació amb la retribució
corresponent de  39.432,25 €. A més, proposa la dedicació parcial del setanta-cinc per cent de
dedicació amb la retribució de 20.992 € incloent la despesa de la seguretat social.
A més, proposa que dites dedicacions tenguin efectes retributius des de la data de 7/07/2019
respecte a l’exclusiva i des de la data de 16/06/2019 respecte a la parcial.

La regidora Joana Maria Coll Sampol, del Grup Pi, manifesta el seu acord respecte a la proposta
formulada pel Batle.

La regidora Maria Martina Sastre Torrens, del Grup PSIB-PSOE, manifesta el seu acord ja que
opina que s’ha de dignificar la tasca política. No obstant, recorda així mateix al Batle Joan Rotger
que, durant el passat mandat normatiu ell es va oposar a la dedicació parcial a favor de la que va
ser regidora del Grup Municipal PSIB-PSOE na Joana Maria Coll. 

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, manifesta està a favor de la dedicació
exclusiva però no de la parcial i,  a més, augmentada respecte a la retribució per la dedicació
parcial prevista per la que va ser regidora na Joana Maria Coll. A més, demana de quina manera
es finançarà aquest augment de la dedicació parcial i, a l’hora, es demana perquè no es disposa de
crèdit per a la instal·lació i reparació de l’aire condicionat del centre, o per destinar-lo a la millora
dels vestuaris del camp de futbol o a l'adquisició d’un cotxe de la policia local.

El regidor Manuel José Barredo Enrique, del Grup PP, manifesta que se li assignen les següents



regidories:  ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS, HISENDA I PRESSUPOSTS, FORMACIÓ, SERVEIS GENERALS,
COMERÇ I  MERCATS,  TRANSPARÈNCIA I  COMUNICACIÓ,  COORDINACIÓ D’ÀREES. A  més exposa que
d’acord amb el Decret 37/2014, de 8 d’agost, permet fins al 75% de la dedicació parcial amb una
retribució de 31.523,93 euros. Per tant, afirma que es permet aquesta dedicació parcial i que la
que es proposa ara equival a un 47% encara que es permet fins a un 75%. 

La regidora Joana Maria Coll Sampol, del Grup Pi, exposa que s’ha de dignificar la feina que es duu
a terme per a la gestió municipal i que si està justificat doncs s’ha de dur a terme, malgrat la
justificació del passat mandat normatiu per part del Batle vigent fos contraria al que es proposa a
hores d’ara.

El  regidor  Gabriel  Morro  Arrom,  portaveu  del  Grup  Arrelam, demana  quines  aplicacions
pressupostàries es veuran afectades, si aquest augment repercutirà negativament en la Relació de
Llocs de feina i les retribucions del personal de l’Ajuntament i quines raons motiven dita proposta a
diferència  de la postura que es mantingué en el passat mandat normatiu.

El Batle respon que durant el mandat anterior l’oposició es va manifestar en contra respecte a la
creació de la Junta de Govern Local i que, posteriorment, es va crear a partir d’octubre de 2016.
Així mateix, es va proposar la dedicació parcial de la regidora sense cap tipus d’explicació. Exposa
que, en aquests moments, hi ha gran projectes pendents a executar i es considera necessari que
un regidor es dediqui cada dia a la les tasques i gestions pròpies de la Corporació per un import
aproximat d’uns mil  euros  mensuals.  En aquest  sentit,  senyala  que fa falta una persona que
coordini les àrees municipals, que miri per executar les subvencions i que tot això redundarà en
benefici dels ciutadans ja que disposaran d’una administració més àgil. Manifesta que la situació
ha  canviat  ja  que  és  necessari  estar  molt  damunt  dels  expedients  administratius  així  com
l’administració  electrònica.  Senyala  que la  retribució  es  troba dins  la  borsa  de vinculació  dels
crèdits del capítol 1 del pressupost i que no afecta a la Relació de Llocs de Feina. Senyala que
l’increment de la dedicació parcial no suposen els 22 mil euros necessaris per cofinançar el vehicle
nou de policia local. A més, considera que els representants de la batlia als nuclis de població del
municipi de Selva haurien d’estar retribuïts. Per tant, conclou que, d’acord amb tot l’exposat, que
els regidors cobrin uns 1000 euros per una dedicació diària a l’Ajuntament no és una retribució
desproporcionada.

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, demana de quina manera es finançarà
aquest augment i d’on es disposarà del crèdit.

El Batle demana que la secretària interventora informi sobre aquest assumpte.

La secretària interventora informa que a hores d’ara no té a mà dita informació i que ho mirarà.

El Batle inicia la votació i s’obtenen vuit vots a favor (sis per part dels regidors del Grup PP, un per
part de la regidora del Grup Pi i un per part de la regidora del Grup PSIB-PSOE) i tres vots en con-
tra per part dels regidors del Grup Arrelam.

6.  Sol·licitud  de  la  compensació  econòmica  a  la  Conselleria  d'Administracions
Públiques  del  Govern  de  les  Illes  Balears,  per  la  dedicació  exclusiva  o  parcial
(retribució subvencionada)



El batle proposa sol·licitar la compensació econòmica a la Conselleria d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears, de 39.432,25 € per retribuir la dedicació exclusiva amb dedicació
del cent per cent del batle Joan Rotger Seguí, corresponentment amb el Decret 37/2014, de 8
d’agost (BOIB núm. 107, de 9 d’agost de 2014) per la qual s’estableix els requisits i condicions per
sol·licitar la compensació econòmica destinada als ajuntaments i les entitats locals menors que
abonin  als  seus  membres  electes  retribucions  per  exercir  els  càrrecs  en  règim  de  dedicació
exclusiva i parcial al serveis de la gestió pública local.

La regidora Joana Maria Coll  Sampol, del Grup Pi,   demana si és necessari  tornar efectuar la
sol·licitud.

Batle  respon  que  sí,  que  és  necessari  tornar  a  sol·licitar  dita  compensació  econòmica  a  la
Conselleria corresponent.

El  regidor  Gabriel  Morro  Arrom,  portaveu  del  Grup  Arrelam,  manifesta  el  seu  acord  amb  la
proposta del Batle.

El Batle inicia la votació i s’obtenen onze vots a favor, per tant, unanimitat per sol·licitar la com-
pensació econòmica a la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, de
39.432,25 € per retribuir la dedicació exclusiva amb dedicació del cent per cent del batle Joan Rot-
ger Seguí, corresponentment amb el Decret 37/2014, de 8 d’agost (BOIB núm. 107, de 9 d’agost
de 2014) per la qual s’estableix els requisits i condicions per sol·licitar la compensació econòmica
destinada als ajuntaments i les entitats locals menors que abonin als seus membres electes retri-
bucions per exercir els càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial al serveis de la gestió pú -
blica local.

7. Assignació de dotacions als grups polítics municipals

El batle proposa fixar una dotació econòmica als grups polítics els quals s'hagin constituït, que
comptarà amb els següents components:

-Un component fix, idèntic per a tots els grups, de quantitat de 30,00 €/grup
-Un component variable, en un funció del nombre de membres de cada grup, 30,00 €/regidor

La regidora Joana Maria Coll Sampol, del Grup Pi, manifesta el seu acord respecte a la proposta
formulada pel Batle.

La regidora Maria Martina Sastre Torrens, del Grup PSIB-PSOE, manifesta així mateix el seu acord
respecte a la proposat del Batle.

El  regidor  Gabriel  Morro  Arrom,  portaveu  del  Grup  Arrelam,  també  expressa  el  seu  acord  i
manifesta  que  dita  dotació  econòmica  la dedicaran  a  fer  fulls  informatius  pels  habitants  del
municipi de Selva.

El Batle inicia la votació i s’obtenen onze vots a favor, per tant, unanimitat per  l’assignació de
dotacions als grups polítics municipals els quals s'hagin constituït, que comptarà amb els següents



components:
-Un component fix, idèntic per a tots els grups, de quantitat de 30,00 €/grup
-Un component variable, en un funció del nombre de membres de cada grup, 30,00 €/regido

8. Règim d’indemnitzacions i assistències pels membres de la corporació

El batle proposa les següents indemnitzacions i assistències:  
-Assistències  →  els  membres  de  la  corporació  que  no  tenguin  dedicacions  percebran  per
l'assistència  efectiva  a  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats  de  què  formin  part,  les  següents
quanties: a) per sessions ordinàries del ple, 75 €/sessió

    b) per sessions ordinàries de les comissions informatives, 40€/sessió
    c) per sessió ordinària de la junta de govern local, 90€/sessió

El  Batle  exposa  que els  representants  de  cada nucli  de  població  han de  tenir  una  retribució
superior per diferenciar la retribució que correspon per la gestió municipal respecte a la retribució
dels  regidors  que  formen  part  de  l’oposició.  La  retribució  ha  d’estar  equilibrada  amb  la
responsabilitat que implica la gestió que assumeix cada representant. Entén el Batle que es tracta
d’una proposta justa i equilibrada.

La regidora Joana Maria Coll Sampol, del Grup Pi, manifesta que la diferència és massa notòria.

La  regidora  Maria  Martina  Sastre  Torrens,  del  Grup  PSIB-PSOE,  demana  si  en  base  a  les
retribucions que s’han detallat juntament amb els augments exposats les mateixes no superen la
dedicació en exclusiva assignada al Batle.

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, diu que a legislatures passades els
regidors de l’oposició percebien les mateixes retribucions que les que percebien els regidors que
formaven part de l’equip de govern. Expressa que es tracta d’una incoherència si es tenen en
compte les justificacions donades pel batle en el passat mandat normatiu. Per tot això exposa que
el seu Grup votarà en contra.

El regidor Manuel José Barredo Enrique, del Grup PP, manifesta que s’ha de tenir en compte el que
cobra cada regidor amb les seves responsabilitats i no de forma genèrica.

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, diu que el senyor Antoni Frontera va
ser representant del nucli de Caimari cobrant 40 euros en concepte d’indemnització per assistència
a cada sessió de la Junta de Govern Local.

El regidor Cristòfol Barceló Mestre, del Grup PP, manifesta que durant any i mig va cobrar zero
euros sent representant del poble de Caimari, de juny 2015 a oct 2016. Així mateix, expressa que
la Junta de Govern és una eina molt bona de cara a la gestió que duu a terme cada representant
de cada nucli de població.

El  regidor Gabriel  Morro Arrom, portaveu del  Grup Arrelam, manifesta que el seu Grup estan
d’acord amb l’existència de la Junta de Govern Local però que no estan d’acord amb la pujada de



40 a 90 € en concepte d’indemnització per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local.

El Batle demana si l’oposició està d’acord amb què els regidors amb responsabilitats executives
hagin de cobrar igual que els regidors que no tenen dites responsabilitats. 

El regidor Gabriel Morro Arrom, portaveu del Grup Arrelam, respon que no hi estan d’acord, que
entenen la finalitat de la Junta de Govern Local, la recolzen però que es mantenen en la postura
de no augmentar aquest concepte per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local.

El Batle diu que es respecte l’opinió dels altres regidors però manifesta que l’Ajuntament requereix
de l’existència d’una Junta de Govern Local i que el municipi, amb la gestió que es dur a terme
amb aquest òrgan col·legiat, en sortirà beneficiat, ja que s’han de programar activitats, preparar
projectes i que per demés raons l’existència de la Junta de Govern Local és necessari.

El Batle inicia la votació i s’obtenen set vots a favor (sis per part dels regidors del Grup PP i un per
part de la regidora del Grup PSIB-PSOE), tres vots en contra per part dels regidors del Grup Arre-
lam i una abstenció per part de la regidora del Grup Pi per aprovar el règim d’indemnitzacions i as-
sistències pels membres de la corporació:
-Assistències  →  els  membres  de  la  corporació  que  no  tenguin  dedicacions  percebran  per
l'assistència  efectiva  a  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats  de  què  formin  part,  les  següents
quanties: a) per sessions ordinàries del ple, 75 €/sessió

    b) per sessions ordinàries de les comissions informatives, 40€/sessió
    c) per sessió ordinària de la junta de govern local, 90€/sessió

9. Coneixement de les resolucions del batle en matèria de nomenaments de tinents de
batle,  membres  de  la  junta  de  govern  local, i  presidents  de  les  comissions
informatives, com també de les delegacions que la batlia consideri oportú conferir

Es dóna compte dels següents Decrets de batlia:

- Decret 75/2019 de nomenament de tinents de batlia
- Decret 76/2019 de nomenament de membres de la Junta de Govern Local
- Decret 77/2019 de designació de regidories
- Decret 78/2019 de nomenament de representants de batlia als nuclis
- Decret 79/2019 de delegació de competències a la Junta de Govern Local

10. Coneixement de la constitució dels Grups Polítics, els seus components i portaveus

El  batle  informa  que  s’han constituït  quatre  grups  polítics,  atès  les  sol·licituds  de  constitució
presentades dins el  termini  legal corresponent.  Exposa que els Grups constituïts  són: el  Grup
Arrelam amb el portaveu Gabriel Morro, el Grup PP amb el portaveu Manuel José Barredo, el Grup
Agrupació Socialista de Selva (PSIB/PSOE) amb la portaveu Maria Martina Sastre i el Grup El Pi
(Proposta per les Illes) amb la portaveu Joana Maria Coll Sampol.

Acords



1. Aprovar  per onze vots a favor,  per  tant  unanimitat, celebrar  una sessió  plenària  ordinària
mensual, concretament el segon dimarts de cada mes.

2. Aprovar  per  onze  vots  a  favor,  per  tant  unanimitat,  crear  la  Junta  de  Govern  Local  i  la
celebració de sessions ordinàries setmanals, concretament, cada divendres a les 9.00 h.

3. Aprovar per onze vots a favor, per tant unanimitat, crear la Comissió Informativa permanent pel
dictamen dels assumptes a elevar a Ple i la Comissió Especial de Comptes pel dictamen del compte
general anual; i que ambdues Comissions estiguin compostes pels onze regidors que conformen la
corporació.

4. Aprovar per onze vots a favor, per tant unanimitat, el nomenament dels representants de la
corporació en els òrgans col·legiats:

-Representant davant l'entitat Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears: titular Joan  
Rotger Seguí, suplent Rafel Gelabert Tortella 
-Representant davant l'entitat Mancomunitat del Raiguer: titular Joan Rotger Seguí, suplent 
Manuel José Barredo Enrique
-Representant davant Consells Escolars:
Col·legi públic «Es Putxet» → Joan Rotger Seguí
Col·legi públic «Ses Roques» → Cristòfol Barceló Mestre
Col·legi públic «S'Olivar» → Rafel Gelabert Tortella
Col·legi públic «Es Torrentet» → Beatriz Lechuga Tortella
- Representant davant l'entitat Consorci d'Informàtica de Mallorca: titular Manuel José Barredo
Enrique, suplent Rafel Gelabert Tortella
-Representant  davant  l'entitat  Consorci  d'Aigües  de les  Illes  Balears:  titular  Joan Rotger  
Seguí, suplent Rafel Gelabert Tortella 
-Representant davant l'entitat Associació de Mallorca Rural: titular Joan Rotger Seguí, suplent 
Rafel Gelabert Tortella 
-Representant del Fons Mallorquí de Solidaritat: titular Joan Rotger Seguí, suplent Beatriz  
Lechuga Tortella

5. Aprovar per vuit vots a favor (sis per part dels regidors del Grup PP, un per part de la regidora
del Grup Pi i una per part de la regidora del Grup PSIB-PSOE) i tres vots en contra per part dels
regidors del Grup Arrelam la dedicació exclusiva a favor de Joan Rotger Seguí, del cent per cent de
dedicació amb la retribució corresponent de 39.432,25 €; la dedicació parcial a favor de Manuel
José Barredo Enrique del setanta-cinc per cert de dedicació amb la retribució de 20.992 € incloent
la despesa de la seguretat social; i que dites dedicacions tenguin efectes retributius des de la data
de 7/07/2019 respecte a l’exclusiva i des de la data de 16/06/2019 respecte a la parcial.

6.  Aprovar per  onze vots a favor, per tant unanimitat, sol·licitar la compensació econòmica a la
Conselleria d'Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, de 39.432,25 € per retribuir
la  dedicació  exclusiva  amb  dedicació  del  cent  per  cent  del  batle  Joan  Rotger  Seguí,
corresponentment amb el Decret 37/2014, de 8 d’agost (BOIB núm. 107, de 9 d’agost de 2014)
per la qual s’estableix els requisits i condicions per sol·licitar la compensació econòmica destinada



als ajuntaments i les entitats locals menors que abonin als seus membres electes retribucions per
exercir els càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial al serveis de la gestió pública local.

7. Aprovar per onze vots a favor, per tant, unanimitat  l’assignació de dotacions als grups polítics
municipals els quals s'hagin constituït, que comptarà amb els següents components:

-Un component fix, idèntic per a tots els grups, de quantitat de 30,00 €/grup
-Un component variable, en un funció del nombre de membres de cada grup, 30,00 €/regidor

8. Aprovar per set vots a favor (sis per part dels regidors del Grup PP i un per part de la regidora
del Grup PSIB-PSOE), tres vots en contra per part dels regidors del Grup Arrelam i una abstenció
per part de la regidora del Grup Pi el règim d’indemnitzacions i assistències pels membres de la
corporació:
-Assistències  →  els  membres  de  la  corporació  que  no  tenguin  dedicacions  percebran  per
l'assistència  efectiva  a  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats  de  què  formin  part,  les  següents
quanties: a) per sessions ordinàries del ple, 75 €/sessió

    b) per sessions ordinàries de les comissions informatives, 40€/sessió
    c) per sessió ordinària de la junta de govern local, 90€/sessió

I, sense cap altre assumpte per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.

La secretària                   Vist i plau
El batle
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