
ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

En el  Municipi  d’Estellencs,  el  dia 26 de juny del  2019 a les 12h i  sota la 

Presidència de Bartomeu Jover Sánchez, Alcalde de la Corporació, a fi d'acomplir el  

que es disposa en l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

en el qual es disposa que dins dels trenta dies següents a la celebració de la sessió 

constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió o les sessions extraordinàries del Ple a fi de 

fixar  el  funcionament  de  la  nova  Corporació  Local,  es  reuneixen  en  el  Saló  de 

Sessions de la Casa Consistorial els Senyors Regidors al marge a continuació:

Bartomeu Jover Sánchez

Catalina Moragues Calafell

Mateo Vallori Mas

Bernat Isern Bauzà

Teresa Vidal Balaguer

Bartomeu Sastre Moner

Giuseppe Sturniolo

La Corporació està assistida pel Secretari d'aquest Ajuntament que dóna fe de 

l'acte.

S'obre la sessió pel President i es van tractar els següents 

ASSUMPTES

PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Celebrades  les  eleccions  municipals  el  dia  26  de  maig  del  2019,  s'aprova 

l'Acta de l'anterior sessió del  Ple de data 15 de juny del  2019, per la qual  es va 

constituir aquest Ajuntament.

Es du a votació: s’aprova per unanimitat

SEGON. COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS

A la  vista  de  l'exposició  per  l'Alcaldia  en  relació  amb el  funcionament  de 

l'Ajuntament en aquesta Legislatura,  s'adona dels  escrits presentats  pels diferents 

grups  polítics,  de  conformitat  amb  l'article  24  del  Reglament  d'Organització, 
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Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals  aprovat  per  Reial  decret 

2568/1986, de 28 de novembre.

El  Partit  Popular  ha presentat la composició del  grup  polític.  El  partit  PER 

ESTELLENCS, no l’ha presentat.

La secretaria informa que la no presentació del la composició els determina 

com grup mix. PER ESTELLENCS presentarà la composició pròximament.

TERCER. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

La Secretaria explica que d’acord amb l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de 

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), el qual estableix 

que 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.

Disposa l'article 38 a del ROF, el ple de l'ajuntament ha d’acordar la periodicitat de 

les seves sessions.

L'Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tindran lloc el el 

primer dimecres de cada mes a les 11:00, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament. Si 

és festiu es celebrarà el dia hàbil immediat següent. El primer plenari serà en juliol.

Sotmès  a  votació  aquest  assumpte,  és  aprovat  per  5  vots  a  favor  i  2 

abstencions.

QUART. NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE

Adonar  del  Decret d'Alcaldia  de data 21 de juny del  2019,  pel  qual  es va 

adoptar la Resolució relativa al nomenament de Tinents d'Alcalde, amb el contingut 

següent: 

PRIMER. Designar com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament d’ Estellencs als  

següents Regidors:

1er- Catalina Moragues Calafell
2on- Mateo Vallori Mas

Als  Tinents  d'Alcalde  nomenats,  prèvia  acceptació  del  seu  càrrec,  els  

correspon quant a tals, substituir a l'Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per  
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l'ordre del  seu nomenament,  en els casos d'absència,  malaltia o impediment que  

impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions.

SEGON.  Notificar  personalment  la  present  resolució  als  designats,  que  es  

considerarà  acceptada  tàcitament,  excepte  manifestació  expressa;  i  remetre  la  

Resolució de nomenament al  BOIB per a la seva publicació en aquest,  igualment  

publicar la Resolució en el tauler d'anuncis  de l'Ajuntament,  sense perjudici  de la  

seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la Resolució per l'Alcalde.

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  
d'aquest Ajuntament www.ajestellencs.net

QUART. Donar trasllat a Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera  

sessió que celebri.

La Corporació es dóna per assabentada.

CINQUÈ. NOMENAMENT  DELS  MEMBRES  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN 

LOCAL

Adonar de la Resolució d'Alcaldia de data 21 de juny del 2019, pel qual es va 

adoptar la Resolució relativa al nomenament dels membres de la Junta de Govern 

Local, amb el contingut següent: 

PRIMER. Nomenar  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local  als  següents  

Regidors:

Catalina Moragues Calafell
Mateo Vallori Mas

SEGON.  Establir  les  sessions  ordinàries  de  la  Junta  de  Govern  Local,  que  

tindran lloc els dies  segon i el quart dimecres de cada mes a les 11:00h. La primera  

comissió serà el 10 de juliol del 2019, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament , si és  

festiu, es podrà avançar o retardar la data sense que excedeixi de 2 dies.

TERCER.  Correspon a la Junta  de  Govern Local,  l'assistència  permanent  a  

l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

QUART. Notificar  personalment  la  present  resolució  als  designats,  que  es  

considerarà  acceptada  tàcitament,  excepte  manifestació  expressa;  i  remetre  el  
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Resolució del nomenament al BOIB per a la seva publicació en aquest, igualment  

publicar el Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  sense perjudici  de la  

seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde.

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  

d'aquest Ajuntament www.ajestellencs.net

CINQUÈ. Donar  trasllat  a  Ple  de  l'Ajuntament  d'aquesta  resolució  en  la  

primera sessió que se celebri.

La Corporació es dóna per assabentada.

SISÈ. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

L'Alcaldia  proposa crear  les  següents  Comissions  Informatives  permanents, 

integrades de manera que la seva composició s'acomodi a la proporcionalitat existent 

entre els diferents grups polítics representats en la Corporació:

A) Comissió Informativa de plenari que tindrà lloc el dilluns abans del plenari a 

les 11:00h.  La composició  segons l’article  123.1 del  Real  Decret 2568/1986 cada 

comissió esta integrada de forma que la seva composició segon la proporcionalitat 

existent de diferents grups politics, sempre sent un nombre imparell de membres. 

La composició serà la següent:

Sr.  Bartomeu  Jover  Sánchez,  Sr.  Bernat  Isern  Bauzà,  Teresa  Vidal 

Balaguer  i  Catalina  Moragues  Calafell,  essent  suplent  el  Sr.  Mateo 

Vallori  Mas del partit  popular.  Del partit  PER ESTELLENCS serà el Sr. 

Sturniolo i com a suplent el sr. Bartomeu Sastre Moner.

B)Comissió  Especial  de  Comptes  segons  l'article  127  del  Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i article 116 de la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, de Bases de Règim Local, la seva constitució, composició i integració 

i funcionament s'ajusta a les altres Comissions Informatives.

La composició serà la següent:

Sr.  Bartomeu  Jover  Sánchez,  Sr.  Mateo  Vallori  Mas,  Teresa  Vidal 

Balaguer i Catalina Moragues Calafell, essent suplent el Sr. Bernat Isern 
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Bauzà  del  partit  popular.  Del  partit  PER  ESTELLENCS  sera  el  Sr. 

Sturniolo i com a suplent el sr. Bartomeu Sastre Moner

En  aquest  sentit,  de  conformitat  amb  l'article  125  del  Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 

decret 2568/1986,  de 28 de novembre,  se sol·licitarà als  Portaveus dels  diferents 

grups  polític,  que  presenti  un  escrit  a  l'Alcalde,  per  donar  trasllat  a  Ple,  sobre 

l'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagin de 

formar part d'aquesta en representació de cada grup.

Correspon  a  les  Comissions  Informatives  l'estudi,  informe  o  consulta  dels 

assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern 

Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagin 

d'adoptar-se Acords declarats urgents.

Pel que fa a la presidència de les comissions informatives creades, el ple acorda que, 

de conformitat amb el que disposa l’article 125 a del ROF, el batle és el president nat 

de totes. 

No obstant això, el batle pot delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de 

la corporació, a proposta de la comissió, d’acord amb l’elecció que s’hagi fet en el si 

de la comissió.

El  Sr.  Sturniolo  no  està  d’acord  amb  la  composició  de  les  comissions 

informatives perquè no suposa la proporcionalitat del ple.

Es du a votació i s’aprova per 5 vots a favor i 2 en contra.

SETÈ. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

Per l'Alcaldia es proposa el nomenament dels següents representants en òrgans col·legiats 

Òrgan col·legiat Regidor Grup polític
Col·legi  públic  Estellencs 

Gabriel  Palmer  i  Consell 

escolar

Catalina  Moragues 

Calafell

PP

Associació  de  pares  i 

mares del col·legi públic

Catalina  Moragues 

Calafell

PP

FELIB Bartomeu Jove Sánchez PP
Associació menuts Catalina  Moragues 

Calafell

PP

Associació gent gran Mateo Vallori mas PP
Associació gastronòmica Teresa Vidal Balaguer PP
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Associació gent jove Barnet Isern Bauzà PP
Fons Mallorqui solidaritat Bartomeu Jover Sánchez PP

Així mateix, l'Alcaldia proposa la designació de representants municipals en 

els òrgans següents:

Òrgan Representant municipal
Mancomunitat de tramuntana  Bartomeu Jover Sánchez del partit 

popular 

Sotmès a votació s'aprova per 5 vots a favor i 2 abstencions.

VUITÈ.  RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ. 

D’acord  amb  l’establert  a  l’article  13  i  següent  del  ROF  ,  respecte  a  les 
indemnitzacions que podran percebre els membres d’aquesta Corporació, a partir de 
dia 26 de juny de 2019, per la present es proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- Per assistència a plenaris 80 euros per sessió.

Segon.- Les indemnitzacions a percebre es fixen en les següents:

Per assistència a les Comissions a les quals es pertany: 60 Euros per Comissió.

Per assistència a les reunions de la Junta de Govern Local: 80 Euros per reunió.

Per assistència a reunions fora del terme municipal: 70 Euros per sessió.

Per quilometratge a reunions o feines per les quals no es rebi cap indemnització: 0,19 
€/km

El Sr. Sturniolo cometa que la junta de govern no ha de tenir el mateix import 

que les sessions de plenari ja que no tenen la mateixa rellevància.  

Sotmès a votació s'aprova per 5 vots a favor i 2 en contra.

El Sr. Batle li demana al sr. Sturniolo si vota en contra perquè no vol cobrar les 

sessions. 

Sr.  Sturniolo li  respon que aquest punt sempre s’ha abstingut i  ell  vota en 

contra de tot el punt en general.

NOVÈ. RELACIÓ DE CÀRRECS AMB DEDICACIONS PARCIALS I QUANTIES 

CORRESPONENTS.
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Tant l'art. 75 LRBRL, com l'art. 74.2 i l'art. 13 ROF estableixen i regulen la dedicació 
exclusiva i parcial dels membres del Consistori.

Degut a l'activitat municipal existent i amb l'objecte d'aconseguir una major eficàcia 
en la gestió pública municipal, es considera que hi ha càrrecs que s'han d'exercir amb 
dedicació parcial.

Per tot l’abans exposat es proposa l’adopció del següent acord:

"Primer.  Aprovar  els  càrrecs  de  la  Corporació  que  es  podran  dur  a  terme  amb 
dedicació parcial, que són els següents:

-  Sr.  Bartomeu Jover  Sánchez  com a  Batle-President  de  l’ajuntament  d’Estellencs 
amb dedicació parcial del 75%.

Segon. Aprovar les quanties que percebran segons aquesta responsabilitat:

Batle: 31.523,93 €/anuals  

 Quart. El nomenament d'un membre de la corporació per a un dels indicats càrrecs 
només suposarà l'aplicació de dedicació parcial si  aquest membre ho accepta. En 
aquest  cas,  aquesta  circumstància  serà  comunicada  al  Ple  en  la  propera  sessió 
plenària ordinària.

 Cinquè. Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social el membre de 

la corporació que exerceixi  tal  càrrec en règim de dedicació parcial  ,  assumint la 

corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin

Es duu a votació: 5 vots a favor i 2 abstencions

DESÈ. DELEGACIONS  ESPECÍFIQUES  ALS  REGIDORS  DE  LA 

CORPORACIÓ

Adonar de la Resolució d'Alcaldia de data 21 de juny del 2019, pel qual es va 

adoptar  la  Resolució  relativa  a  la  delegació  de  competències,  amb  el  contingut 

següent: 

PRIMER. Delegar les següents àrees/matèries:

Àrea/matèria Regidor
Bartomeu Jover Sánchez Urbanisme,  Territori,  Obres  públiques  i  

Medi Ambient
Catalina Moragues Calafell Educació,  Sanitat,  Serveis  socials,  

manteniment i personal
Mateo Vallori Mas Esports,  Administració,  Hisenda  i  Gent  

gran
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Teresa Vidal Balaguer Cultura i festes
Bernat Isern Bauzà Turisme, comerç i joventut

SEGON. Notificar  personalment  la  present  resolució  als  designats,  que  es 

considerarà  acceptada  tàcitament,  excepte  manifestació  expressa;  i  remetre  el  

Resolució del nomenament al BOIB per a la seva publicació en aquest, igualment  

publicar la Resolució en el tauler d'anuncis  de l'Ajuntament,  sense perjudici  de la  

seva  efectivitat  des  de  l'endemà  de  la  signatura  de  la  resolució  per  l'AlcaldeLa  

Corporació es dóna per assabentada.

5 vots a favor i 2 abstencions

No havent més temes a tractar, quan són les 12:30 hores el Sr. Batle aixeca la sessió, 

de la que s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretaria don fe amb el vist i  

plau del sr. Batle. 

Estellencs, 26 de juny del 2019
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C/ Sa Síquia, 4 - 07192 Estellencs - Telèfon: 971 618 521 - Fax: 971 618 670
E-mail: ajuntament@ajestellencs.net / Web: www.ajestellencs.net


	TERCER. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Estellencs
	2019-06-28T09:16:41+0200
	Estellencs
	JOVER SANCHEZ BARTOLOME - 42991567J
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Estellencs
	2019-06-28T09:17:58+0200
	Estellencs
	TORRENS CAÑELLAS, EUGENIA MARIA (FIRMA)
	Ho accepto




