
ACTA     DE     LA     SESSIÓ     EXTRAORDINÀRIA     PER     URGÈNCIA     CELEBRADA   
PER     L'AJUNTAMENT     EN     PLE     DIA     25-06-2014.  

REGIDORS     ASSISTENTS:    Sra. Mª  Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
Sr. José Serra Matas.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Andrés Morcillo Sánchez.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

REGIDORS     QUE     HAN     JUSTI-  
FICAT     LA     SEVA     ABSÈNCIA:     Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 
a les catorze hores trenta minuts de dia vint-i-cinc de juny de dos mil catorze, 
es constitueix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Batlessa, Sra. Mª 
Rosa M. Vich Vich, per tal de celebrar sessió extraordinària per urgència i 
tractar-hi els assumptes relacionats a l'ordre del dia, degudament distribuït.

Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament, i hi 
actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas.

A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del 
dia.

1.-RATIFICACIÓ     URGÈNCIA     DE     LA     SESSIÓ.  

La Sra. Batlessa manifesta que ha convocat aquesta sessió per urgència 
pel fet de què els estatuts de la Mancomunitat des Raiguer s’han d’ajustar a la 
normativa vigent i que ja foren aprovats aquest mes de juny però que el Consell 
de Mallorca va presentar un recurs perquè la figura de tresorer era encarnada 
per un Batle de la Mancomunitat i ha de ser un funcionari d’habilitació nacional. 
Continua dient que es va fer un ple extraordinari de la Mancomunitat per ajustar 
aquest article dels seus estatuts a la normativa vigent i que abans de dia 30 de 
juny els estatuts han de ser aprovats per tots els pobles de la Mancomunitat del 
Raiguer.

El Sr. Andreu Jaume expressa que el seu grup hi està d’acord.

La Sra. Batlessa sotmet a votació la ratificació de la urgència de la 
sessió d’acord amb l’art. 81.4 de la Llei 20 /2006 de 15 de desembre, municipal 
i de règim Local de les Illes Balears i aquesta és aprovada per unanimitat dels 
membres presents del Consistori.



2.-RECTIFICACIÓ     ESTATUS     MANCOMUNITAT     ES     RAIGUER  

La Sra. Batlessa al.ludeix al contingut de la proposta i assenyala que en 
el sí de la mancomunitat, alguns municipis funcionen en relació al tema de la 
recollida dels fems, d’altres en quan al director de les escoletes municipals, 
alguns a nivel de serveis socials i de no aprovar-se la modificació del seus 
estatuts, podria suposar el desmantellament de la Mancomunitat.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, la Corporació, per 
unanimitat dels seus membres aprova les següents propostes:

“PROPOSTA D’ACORD

FETS: 

Atès que en data 21 d’agost de 1993 quedaren aprovats els Estatuts de la Mancomunitat 
Es Raiguer, constituïda a l’ objecte de gestionar serveis comuns i per a la coordinació 
d’actuacions de caràcter funcional o territorial.
Atès que en data 17 de febrer de 1994 els Estatuts de la Mancomunitat  des Raiguer 
varen esser modificats per a l’adhesió del municipi d’Inca.
Atès  que  es  considera  necessari  procedir  a  l’adaptació  dels  Estatuts  d’aquesta 
Mancomunitat de Municipis, conforme a l’establert a la Disposició Transitòria Onzena 
de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de 
l’Administració Local, i amb la finalitat de que es reculli en la mateixa el que es preveu 
en els articles  25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local.
Atès  la  necessitat  d’adaptar  els  Estatuts  d’aquesta  Mancomunitat  a  la  normativa  i 
terminologia  vigent, així com determinats preceptes que no s’ajusten a les condicions 
presents de l’entitat.

Atès l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i l’article 17 del  Estatuts de la Mancomunitat Es Raiguer,

Atès que el Ple de la Mancomunitat des Raiguer en sessió extraordinària de data 5 de 
juny del present, aprovà inicialment l’adaptació del text dels estatuts que regeixen la 
mancomunitat des Raiguer.

Atès que es va obrir un període d’informació pública d’un mes mitjançant un anunci al 
Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  (BOIB  núm.  63  de  8/05/2014),  i  als  taulons 
d’anuncis dels Ajuntaments afectats.
Atès que no s’han presentat al·legacions.

Atès que en data 2 de juny de 2014 es va rebre l’Informe favorable del Consell  de 
Mallorca sobre el projecte d’adaptació, tret del punt 8.1, del que en remetia a informar 
per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Atès  que  en  data  12  de  juny  de  2014  es  va  rebre  l’Informe  de  la  Conselleria 
d’Administracions Públiques, pronunciant-se sobre la redacció de l’esmentat article 8.1.



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

PRIMER. De  conformitat  amb  l’informe  de  la  Conselleria  d’Administracions 

Públiques de la CAIB, aprovar la modificació de l’article 8.1, que queda com segueix:

“8.1.  Pel desenvolupament de les funcions administratives de Secretaria, Intervenció i 

Tresoreria,  la  Mancomunitat  considerarà  si  el  seu  volum  de  serveis  o  recursos  és 

insuficient per al manteniment de llocs propis reservats a habilitats de caràcter nacional, 

l’article 4 de RD 1732/1994, de 29 de juliol,  preveu la possibilitat que se’n demani 

exempció. En aquest cas, les funcions reservades han de ser exercides per un funcionari 

o funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d’algún dels municipis que integren 

la  mancomunitat  o  per  algun  dels  sistemes  que  estableixen  els  articles  5  (servei 

d’assistència dels consells insulars) ò 31.2 (acumulació de funcions).”

SEGON. Aprovar  definitivament  l’adaptació  del  text  dels  Estatuts  que  regeixen  la 

Mancomunitat des Raiguer, i que afecta als articles 1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14 i 19, que 

queden redactats como segueix:

Article 1.1,

“1.-  Els  Municipis  d’Alaró,  Binissalem,  Búger,  Campanet,  Consell,  Inca,  Lloseta, 
Mancor  de  la  Vall,  Marratxí,  Santa  Maria  del  Camí  i  Selva  es  constitueixen  en 
Mancomunitat amb personalitat i capacitat jurídica plena pel compliment de les seves 
finalitats, que es regirà per allò que disposa la Llei 7/1985, de 2  d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, els presents Estatuts i la legislació que hi sigui aplicable. Els 
seus termes municipals constitueixen l’àmbit territorial de l’entitat.”

Article 8, 
 “1.  Pel desenvolupament de les funcions administratives de Secretaria, Intervenció i 
Tresoreria,  la  Mancomunitat  considerarà  si  el  seu  volum  de  serveis  o  recursos  és 
insuficient per al manteniment de llocs propis reservats a habilitats de caràcter nacional, 
l’article 4 de RD 1732/1994, de 29 de juliol,  preveu la possibilitat que se’n demani 
exempció. En aquest cas, les funcions reservades han de ser exercides per un funcionari 
o funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d’algún dels municipis que integren 
la  mancomunitat  o  per  algun  dels  sistemes  que  estableixen  els  articles  5  (servei 
d’assistència dels consells insulars) ò 31.2 (acumulació de funcions).
2.- El personal al servei de la Mancomunitat estarà integrat per funcionaris, contractats 
en règim administratiu, laboral fix o temporal i personal eventual, d’acord amb el que 
disposi la legislació aplicable i amb la corresponent plantilla orgànica. 
3.-  La  Mancomunitat  també  podrà  comptar  amb  personal  adscrit  dels  ajuntaments 
mancomunats.  La seva adscripció tendrà,  en tot  cas, caràcter  voluntari,  mantenint  la 
situació de servei actiu en el municipi de procedència.
4.- El personal designat sense la condició de funcionari  de carrera,  es regirà per les 
normes de dret laboral i per el Conveni Col·lectiu de personal laboral propi de l’entitat.



5.- La plaça de gerent de la Mancomunitat podrà esser coberta,com la resta del personal 
de l’entitat,  conforme al punt 2 d’aquest article.  Corresponen al  gerent  les  següents 
competències: 

a) Executar i fer executar les directrius i decisions  adoptades en els òrgans de govern.
b) Adoptar les mesures adients per el correcte funcionament, contractació de personal 
i de serveis que prèviament hagin estat acordats en els òrgans de govern
c) Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa.
d) Organització i coordinació de serveis i recursos humans municipals.
e) Elaborar la memòria anual, econòmica i d’activitats de la mancomunitat.
f) Preparar el resum, d’activitats, el pla anual d’actuacions i el pressupost i presentar-
los al òrgans competents.

6.- El gerent assistirà a les sessions del Ple, Junta de Govern local i altres Comissions 
amb veu i sense vot. ”

Article 9, 

“La Mancomunitat,  en el seu àmbit territorial,  exercirà competències orientades a la 
realització d’obres i prestació de serveis públics que siguin necessaris perquè els seus 
municipis  puguin exercir  les competències  o prestar els serveis bàsics enumerats als 
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Així mateix la Mancomunitat exercirà competències i prestarà els serveis públics en els 
termes i finalitats previstes per la delegació de competències d’acord amb les normes 
estatals i autonòmiques.”

Article 13, 
“Serà d’aplicació a la Mancomunitat el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  pel que s’aprova el  text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals referit als ingressos enumerats a l’article anterior.”

Article 14, 
“El  Ple  de  la  Mancomunitat,  aprovarà  anualment  un  pressupost  conforme  les 
disposicions del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals referit  als ingressos enumerats a 
l’article anterior.”

Article 19, 
“En dissoldre’s la Mancomunitat tornaran als Ajuntaments els seus béns, en proporció a 
les seves aportacions.
El personal que estigui al servei de la mancomunitat quedarà incorporat a les Entitats 
Locals que formin part de la mateixa, en la forma en que s’aprovi en el Ple de dissolució 
de l’entitat,  havent-se de respectar tots els drets de qualsevol ordre o naturalesa que 
aquest tengués a la mancomunitat.”

Arts. 3.1; 5.1, 5.2; 10.1,10.2, Allà on diu: “Comissió de Govern”, ha de dir: “Junta de 
Govern Local”.

TERCER. Remetre als Plens del Ajuntaments que integren la Mancomunitat a fi de que 

ratifiquin l’adaptació, per majoria absoluta del número legal de membres i en el termini 

d’un mes.



QUART. Rebuts  els  certificats  dels  Acords dels Plens dels Ajuntaments  interessats, 

elevar a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma el text definitiu de l’adaptació i 

les certificacions acreditatives dels acords municipals per a la seva publicació i anotació 

als registres corresponents”.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte 
per acabat i aixeca la sessió quan són les catorze hores quaranta minuts de dia 
vint-i-cinc de juny de dos mil catorze; de totes les quals coses, com a 
Secretària de la Corporació, don fe.

                                                         LA SECRETÀRIA

                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas.
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