ACTA DE LA
29/06/2010.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/06/2010, es reuneixen a la
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime Riudavets Moll
Gemma Fernández Bosch
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el Sr. Batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit
per la secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. Batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària tinguda el dia 27
de maig de 2010; se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- PROPOSTA MODIFICACIÓ BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
RETRIBUCIONS I IMDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

DEL

2010:

Es llegeix la proposta d’Alcaldia sobre l’assumpte de l’epígraf:
“Batle. (Dedicació exclusiva)
€/any

Anterior

27.132

€/any

Actual:

25.775

Regidors amb delegació de batles i sense dedicació:
-

Assistències a plens:
anterior: 100 €
Assistències a C. Informatives: anterior: 100 €
Assistències a Juntes de Govern: anterior: 100 €

Quantitat global anual màxima:

actual: 95 €
actual: 95 €
actual: 95 €

anterior: 3.060 €

actual: 2.900 €

- Assistències a plens:
- Assistències a C. Informatives:

anterior: 20,00 €
anterior: 10,00 €

actual: 19,00 €
actual: 9,50 €

Quantitat global anual màxima:

anterior: 320 €

actual: 305 €

Regidors sense delegació de Batlia:

Dotacions econòmiques als grups polítics:
Quota fixa per grup:
Quota per cada membre del grup:

anterior: 50 €
anterior: 40 €

actual: 15 €
actual: 10 €”
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S’obre el debat i demana la paraula el Sr. Sánchez, del grup socialista.
Diu que el Sr. Batle incompleix el que va dir durant el Ple anterior pel
que fa a la reducció de les seves retribucions, ja que, ni s’aplica la
mateixa reducció que la que correspon al funcionari amb nivell superior, ni
segueix el barem de la FEMP. Per altra banda, el Sr. Sánchez demana el
motiu pel qual la reducció aplicada a les dotacions econòmiques destinades
als grups polítics és molt superior al 5%.
El Sr. Batle contesta que les seves retribucions són el resultat d’una
subvenció finalista del Govern Balear i que per tant no té incidència en la
economia municipal; comenta que ja al començar el seu mandat, si bé podia
fixar el seu sou en 2700 € mensuals, va optar per fixar-lo en 1.900 €, per
la qual cosa troba justa la reducció proposta avui. Pel que fa als grups
polítics, el Sr. Batle indica que no té cap inconvenient en modificar la
proposta en els termes que vulgui el grup socialista.
El Sr. Sánchez indica que el que s’intenta és frenar el dèficit públic en
general, independentment d’on surti, per la qual cosa demana al Sr. Batle
un esforç amb la limitació del seu sou, ja que en el moment en que aquell
es va aprovar es vivien unes circumstàncies totalment diferents. En quant
als grups polítics, diu que només vol saber el motiu de la rebaixa i la
diferència en percentatge d’aquesta respecte de les altres retribucions.
El Sr. Batle manté la seva postura respecte a les retribucions destinades a
Batlia, que ja van ser molt assenyades quan va començar la legislatura, i
per açò ara el percentatge de reducció és inferior; respecte a les quotes
dels grups polítics, diu que simplement va pensar que podia suposar una
bona retallada i estalvi. Comenta que amb la proposta presentada, l’estalvi
anual serà de 6.645 € i de 3.709 € fins a final de 2010.
El Sr. Sánchez diu que durant el debat pressupostari –i abans de conèixer
les mesures extraordinàries del Govern central- el seu grup ja va demanar
contenció econòmica. Comenta que no entén la diferència de percentatges
aplicats a unes i altres retribucions i que l’estalvi resultant no suposa
un ingrés extraordinari. Diu que per legitimitat davant el personal
municipal, que sí veu minvats considerablement els seus ingressos, el seu
grup proposa suprimir totes les indemnitzacions per assistències a òrgans
col·legiats i les dotacions econòmiques dels grups polítics, deixant al
marge de la proposta les retribucions del Sr. Batle per la seva dedicació
exclusiva.
La portaveu d’Alternativa demana la paraula i indica que s’abstindrà en la
votació de la proposta d’alcaldia atesa la diferència entre uns i altres
percentatges de reducció prevists ja que no estan gens compensats.
A continuació i a petició del grup popular el Sr. Batle ordena la
interrupció del Ple durant dos minuts. Reiniciada la sessió, la portaveu
popular assumeix la paraula per indicar que el seu grup considera que les
indemnitzacions per assistències estan molt ajustades i que és just que els
regidors amb delegació cobrin per la feina que fan, per la qual cosa
votaran en contra de l’esmena socialista.
Sense més debat se sotmet a votació l’esmena socialista que contempla la
supressió de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats i les
dotacions econòmiques al grups polítics. Es computen quatre (4) vots a
favor, del grup socialista, quatre (4) vots en contra, del grup popular i
una (1) abstenció, del grup alternativa pes Migjorn; atès l’empat es
procedeix a una nova votació que dóna el mateix resultat, per la qual cosa
el Sr. Batle declara rebutjada l’esmena socialista.

A continuació se sotmet a votació la proposta d’alcaldia que fou
dictaminada per la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Intern i
Territori. Es computen quatre (4) vots a favor, del grup popular, quatre
(4) vots en contra, del grup socialista, i una (1) abstenció, del grup
alternativa pes Migjorn Gran; atès l’empat se sotmet novament a votació i
s’obté el mateix resultat, per la qual cosa el Sr. Batle declara aprovada
la proposta en els següents termes:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la base 23 de les d’execució
del pressupost de l’exercici 2010, que queda redactada de la següent
manera:
BASE 23ª. RETRIBUCIONS DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Quant a les retribucions dels membres de la Corporació:
1.- Membres amb dedicació:
-

Batle (dedicació exclusiva): 25.775 euros anuals, pagadors amb catorze
mensualitats.

2.- Els membres de la Corporació que no tenguin dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formin part en les quanties que
s’especifiquen:
Regidors amb delegació de Batlia i sense dedicació:
-

Assistències a Plens: 95 euros
Assistències a Comissions Informatives: 95 euros
Assistències a Juntes de Govern: 95 euros

Quantitat global anual màxima a percebre: 2.900 euros. Aquest import global
anual es pagarà mensualment per dotzenes parts, per assistència a sessions.
Regidors sense delegació de Batlia:
- Assistències a Plens:
19 euros
- Assistències a Comissions Informatives: 9,5euros
Quantitat global anual màxima a percebre per membre: 305 euros
3.- Dotacions econòmiques als grups polítics:
-

Quota fixa per grup polític: 15 euros mensuals
Quota variable per grup polític: 10 euros mensuals per cada membre del
grup

Segon.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, la modificació de les bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2010, pel que fa a les retribucions
dels regidors i alcaldia. L’aprovació serà definitiva si no s’hi presenten
al·legacions i no caldrà adoptar expressament cap nou acord.
Tercer.- L’aplicació de les noves retribucions tindrà efectes des de l’1 de
juny de 2010.
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TERCER.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2010 PER APLICACIÓ DEL REIAL-DECRET
LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER
A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
Es llegeix la proposta d’alcaldia:
“Atès que l’article 1 del Reial Decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic ha
donat una nova redacció a diversos articles en matèria de personal de la
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressuposts General de l’Estat per al
2010 per tal d’aconseguir una reducció del conjunt de les retribucions de
tot el sector públic del cinc per cent, de manera que, gràcies a la
disminució de les despeses corrents, es contribueixi a la sostenibilitat de
les
finances
públiques
mentre
persisteixin
les
circumstàncies
extraordinàries actuals.
Atès que l’anterior modificació comporta l’obligació d’alterar les
retribucions dels empleats públics, en els mateixos termes que es fa cada
any amb l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament, si bé la
complexitat de les modificacions introduïdes fa convenient de prendre un
acord més detallat del que es fa habitualment.
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 29.03.2010
el Pressupost General de l’entitat per al 2010, així com la plantilla, el
qual exposat al públic sense que es realitzés cap reclamació, fou publicat
en el BOIB núm. 73 de 15.05.2010.
Atès que l’article 21 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic (EBEP) indica que no es poden acordar increments
retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial
superior als límits fixats anualment en la Llei de Pressuposts Generals de
l’Estat.
Atès que l’art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim
local (LBRL), indica que correspon a cada Corporació aprovar anualment, a
través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Les
Corporacions Locals formaran així mateix la relació de tots els llocs de
treball existents en la seva organització, en els termes previstos en la
legislació bàsica sobre funció pública.
L’art. 93 de la LBRL indica que les Corporacions locals reflectiran
anualment en els seus pressuposts la quantia de les retribucions dels seus
funcionaris en els termes previstos en la legislació bàsica sobre funció
pública. Les retribucions bàsiques tindran la mateixa estructura i idèntica
quantia que les establertes amb caràcter general per a tota la funció
pública. La quantia global de les retribucions complementàries serà fixada
pel Ple de la Corporació dins els límits màxims i mínim que s’assenyalin
per l’Estat.
Atès que l’art. 3 de l’EBEP
indica que el personal funcionari de les
entitats locals es regeix per legislació estatal que resulti d’aplicació,
de la qual el propi EBEP, segons la disposició final primera n’és una
normativa bàsica, i per la legislació de les Comunitats Autònomes, amb
respecte per a l’autonomia local. L’article 7 de l’EBEP assenyala que el
personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a
més de per la legislació laboral i per les altres normes convencionalment
aplicables, pels preceptes de l’Estatut que així ho disposin.
L’art. 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears estableix que el personal funcionari i el

personal eventual al servei de les entitats locals es regeix per la Llei de
funció pública de les Illes Balears, en les matèries no reservades a la
legislació bàsica de l’Estat i per la normativa que dictin les entitats
locals. El personal laboral al servei de les entitats locals es regeix pel
conveni col·lectiu que correspongui, per la resta de la normativa laboral i
pels preceptes de la legislació autonòmica de funció pública que li són
aplicables.
Atès que la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears indica que aquesta llei també és
d’aplicació, amb les especificades pròpies de la seva organització al
personal de les entitats locals radicades en la comunitat autònoma de les
Illes Balears en les matèries no reservades a la legislació bàsica de
l’Esta.
Atès que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha aprovat la Llei
6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a la
reducció del dèficit públic, amb les disposicions aplicables al sector
públic autonòmic.
Atès que l’article 126 del RDL 781/1986, que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local indica que les
plantilles s’aprovaran anualment amb ocasió de l’aprovació del pressupost i
la seva modificació durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquest.
Atès que l’art. 3 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el
règim de les retribucions del funcionaris de l’Administració local
estableix que el Ple de la Corporació assignarà a cada lloc de treball el
nivell de complement de destí, dins dels límits que en cada moment
s’estableixin per als funcionaris de l’Administració de l’Estat. L’art. 4
indica així mateix que el Ple de la Corporació, en aprovar la relació de
llocs de treball, determinarà la quantia de cadascun dels complements
específics de cada lloc de treball. La quantia global destinada a
l’assignació de complements específics figurarà en el pressupost. L’art. 5
indica que correspon al Ple de cada corporació determinar en el pressupost
la
quantitat
global
destinada
a
l’assignació
del
complement
de
productivitats als funcionaris.
En base a les anteriors consideracions, es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- D’acord al disposat al Reial Decret Llei 8/2010, amb efecte d’1 de
juny de 2010, les retribucions bàsiques i, les quanties de sous i triennis
aplicables a la paga extraordinària de desembre del personal al servei de
l’Ajuntament queden fixades segons allò previst en la nova redacció que es
dóna a l’article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupost
Generals de l’Estat pel 2010.
Segon.- Sobre la resta de les retribucions, tal com estableix el mateix
RDL, es practicarà una reducció de manera que resulti, en termes anuals,
una minoració del 5 per cent del conjunt global de retribucions respecte a
les vigents a 31 de maig de 2010.
Per aplicar la reducció anterior i amb efectes 1 de juny:

a) s’adaptaran les quanties del complement de destí a aquelles que
siguin aplicables a partir de l’1 de juny de 2010, segons la nova
redacció de l’art. 28 de la LGPE.
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b) Es modifiquen els complements específics aprovats en la relació de llocs
de treball del pressupost de 2010 amb una nova relació de llocs de
treball segons els criteris del RDL i la resta de normativa aplicable.
c) Les quanties dels complements de productivitat experimentaran una
reducció del cinc per cent.
d) Les
quanties
de
les
gratificacions
per
serveis
extraordinaris
experimentaran una reducció del cinc per cent.
Tercer.La
massa
salarial
del
personal
laboral
de
l’Ajuntament
experimentarà, amb efectes 1 de juny de 2010, una minoració del 5 per cent
de les quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren la
nòmina i que li correspongui percebre a aquest tipus de personal, segons
les normes convencionals d’aplicació. La paga extraordinària del mes de
juny de 2010 serà d’un import equivalent a una mensualitat de les
retribucions ordinàries vigents a 31 de maig de 2010. La paga
extraordinària del mes de desembre de 2010 serà d’un import equivalent a
una mensualitat de les retribucions ordinàries vigents a 1 de juny de 2010.
La reducció no serà d’aplicació al personal laboral si les seves
retribucions per jornada completa no arriben 1,5 vegades al salari mínim
interprofessional.
Quart.- Exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils el present
acord, mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d’edictes, el qual
s’elevarà a definitiu en cas que no s’hi presentin reclamacions en contra.”
El Sr. Batle indica que la proposta ha comptat amb la participació de la
representació de personal i que queda oberta de totes maneres a negociació,
tal com estableix el Reial Decret.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per vuit (8) vots a favor, dels
grups popular i socialista, i una (1) abstenció, del grup alternativa pes
Migjorn Gran.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:25 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

