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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE DIA 1 
DE SETEMBRE DE 2015. 

 
 
Lloc de la reunió:  Seu de la Mancomunitat des Raiguer 
    (Ajuntament de Binissalem) 
Data:    1 de setembre de 2015 
Hora de començament: 9,10 hores 
Hora d’acabament:  9,25 hores 
 
Membres presents:  Catalina Siquier Capó, BUGER 

Aina Maria Munar Isern, ALARÓ 
Andreu Isern Pol, CONSELL 
Jeroni Salom Munar, BINISSALEM  

    Nicolau Canyelles Parets, SANTA MARIA DEL CAMÍ 
    Joan Francesc Canyelles Garau, MARRATXÍ 

Magdalena Solivellas Mairata , CAMPANET  
    Guillem Villalonga Ramonell, MANCOR DE LA VALL  
    Bartolomé Moya Ferragut, LLOSETA 
    Virgilio Moreno Sarrió, INCA 
     
 
Secretària:   Nieves Rodríguez Verdú  
Gerent:   Joana I. Alba Grau 
 
Caràcter de la sessió: Extraordinària 
Convocatòria:   Primera 
 
 
Oberta vàlidament la sessió per la presidència i comprovat per la Secretària, 
l’existència del "quòrum" necessari, s’entra a la deliberació dels punts de l’ordre del 
dia, i es prenen els següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Per unanimitat 
s’aprova l’acta de la sessió anterior de data 16 de juliol de 2015. 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ DEDICACIÓ PARCIAL DE LA PRESIDENTA DE LA 
MANCOMUNITAT. La Sra. Presidenta sotmet a consideració del Ple, la següent 
proposta d’acord: 

“FETS:  

Atès el Cap. II, l’art. 4 dels Estatuts de la Mancomunitat de Raiguer:  

“art. 4. El President, que serà elegit d’entre els Batles de la Mancomunitat per 
majoria absoluta del Ple a proposta d’algun membre d’aquest, ostenta la seva 
representació, dirigeix l’administració i te la superior direcció, inspecció i impuls 



 

Ple ordinari 
1/09/2015 

2/3 
 

dels serveis i les obres que es duguin a terme, tot exercint les facultats de caràcter 
econòmic i sancionador, i en general, aquelles respecte de la Mancomunitat que, 
analògicament, corresponguin als Batles respecte dels Ajuntaments.” 

Atès l’establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, l’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, i l’article 13 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals, que preveu la 
possibilitat de la creació de càrrecs amb dedicació parcial, 

Atès que per a l’exercici de les funcions esmentades s’estima una dedicació parcial 
mínima de 10 hores mensuals. 

Es sotmet a consideració del Plenari la següent proposta d’acord: 

1.- Crear el càrrec amb dedicació parcial de la Presidència de la Mancomunitat, amb 
les funcions assenyalades anteriorment. 

2.- Fixar una retribució bruta anual de 3.956,52 €, corresponent al previst al 
Pressupost i donar-lo d’alta al Règim General de la Seguretat Social, tal i com 
preveu la Llei”. 

Exposa la Gerent, Sra. Joana Alba,que legalment per poder tenir una retribució 
fitxa, és necessari tenir una dedicació parcial o exclusiva i la Mancomunitat 
requereix unes hores mensuals per part de la Presidència. 

Entra el Batle de Selva, Sr. Joan Rotger. 

A continuació la Sra. Presidenta sotmet a votació l’acord “aprovació de la dedicació 
parcial de la Presidenta de la Mancomunitat” que és aprovada per UNANIMITAT de 
tots els seus membres. 

 

TERCER.- APROVACIÓ, CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE COMISSIONS 
DELEGADES. La Sra. Presidenta sotmet a consideració del Ple, el següent acord: 

“FETS: 
 D’acord amb el que disposa l’article 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), i els articles 3 i 6 dels 
Estatuts de la Mancomunitat des Raiguer, aquesta Presidència proposa l’adopció del 
següent acord:  
 
Primer.-  Crear la COMISSIÓ DELEGADA DE RESIDUS  i composar la mateixa de la 
següent forma: 
- Presidenta: La Presidenta, Catalina Siquier Capó. 
Els representants dels ajuntaments membres de la Mancomunitat  amb els servei 
de residus mancomunat, amb el vot ponderat. Podran assistir amb veu i sense vot, 
tots els regidors, presidents o delegats d’àrea sectorial de cada corporació. 
 
Segon.- Crear la COMISSIÓ DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS i composar la 
mateixa de la següent forma: 
- Presidenta: La Presidenta, Catalina Siquier Capó. 
Els representants dels ajuntaments membres de la Mancomunitat  amb serveis de 
caràcter social mancomunat, amb el vot ponderat. Podran assistir amb veu i sense 
vot, tots els regidors, presidents o delegats d’àrea sectorial de cada corporació”. 
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A continuació la Sra. Presidenta sotmet a votació l'acord “aprovació, creació i 
composició de les comissions delegades” que es aprovada per UNANIMITAT de tots 
els membres de la Mancomunitat. 
 
 
QUART.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA MANCOMUNITAT A 
TOTA CLASSE D'ÒRGANS COL·LEGIATS EN QUE HI HAGI D'ESTAR 
REPRESENTADA: FELIB, TIC MALLORCA I FONS MALLORQUÍ DE 
SOLIDARITAT. La Sra. Presidenta sotmet a consideració del Ple, el següent acord: 
Aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació que, en relació als 
representants de la Corporació a tota classe d’òrgans col·legiats, s'adopti el següent 
acord: 
 
• CONSORCI D’INFORMÀTICA:  
- Titular: Andreu Isern Pol, 
- Suplent: Guillem Villalonga Ramonell. 
 
• FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT 
- Titular: Joan Rotger Seguí, 
- Suplent: Bartolomé Moyá Ferragut”. 
 
Es retira de l'ordre del dia el nomenament del representant a la FELIB atès que no 
tenim representació. 
 
La Sra. Presidenta sotmet a votació l'acord “nomenament dels representants de la 
Mancomunitat a tota classe d' òrgans col·legiats en que hi hagi d'estar 
representada: TIC MALLORCA I FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT” que és 
aprovada per UNANIMITAT de tots els membres de la Mancomunitat.  
 
 
CINQUÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
No hi ha. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la que 
s’estén la present acta, i jo com a Secretària, en don fe. 
 
 
 
La Secretària,      La Presidenta,  
 
 
 
 
 
 
 


