Expedient: EX281 / 2019 / 006777
Àrea: Alcaldia
Servei: Secretaria
Assumpte:Retribucions econòm.,drets concurrència efectiva a sessions òrgans col·legiats,indemnitz.membres
corporació i aport.a grups polítics(mandat 2019-2023)

CATERINA BARCELÓ MARTÍ, SECRETÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA,
CERTIFIC:
Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària telemàtica del 14 de maig de 2020, adoptà, sobre
l'assumpte que s'indica, l'acord que s'expressa:
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3. Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 27
de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament (expedient 2019/006777)
(https://vimeo.com/418850034#t=02m35s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 2 de març de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària
celebrada el 13 de març de 2020, amb 3 vots a favor (PSM i GxC); i 2 reserves de vots (PP i Cs), que
diu:
«Assumpte: proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28,
de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament
Atès que l’Alcaldia, mitjançant la Resolució número 28, de dia 27 de febrer de 2020, va aprovar en el
punt primer d’acord, arran de la presa de possessió de la regidora senyora Carla Gener Marquès, el
següent:
«PRIMER: Modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament en el sentit que els membres electes que
exerciran un 90 % de jornada sencera seran quatre regidors, els que exerciran un 75 % de jornada
sencera seran tres regidors i el que exercirà un 35 % de jornada sencera serà un regidor. S’elimina la
dedicació del 50 % de jornada sencera en un regidor i es manté la dedicació parcial d’un 40 % de
jornada sencera en dos regidors. Per la qual cosa les dedicacions parcials totals quedaran de la manera
següent:
Els membres electes que exerciran el càrrec un 90 % de jornada sencera seran quatre regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 75 % de jornada sencera seran tres regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 40 % de jornada sencera seran dos regidors.
El membre electe que exercirà el càrrec un 35 % de jornada sencera serà un regidor.»;
Vist que en el punt tercer de la resolució s’indicava que el primer punt d’acord s’havia de ratificar en la
primera sessió del Ple de l’Ajuntament que se celebrés;
Per tot l’exposat,
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PROPÒS:
Primer: Ratificar el punt primer d’acord de la Resolució de l’Alcaldia número 28, de dia 27 de febrer de
2020.
Segon: Publicar aquest acord de ratificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a la seu
electrònica de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a general coneixement.»
No hi ha intervencions.
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Acord
Se sotmet la proposta de ratificació a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM Més
per Menorca, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH
MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS; i vuit (8)
abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana
María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin, per ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa,
expedesc aquest certificat, amb els advertiments i les reserves previnguts a l'article 164è del Reglament
orgànic municipal.
Vist i plau
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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