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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 18/12/2014 (Per avançament de la sessió de dia 24.12.14)
Hora: de les 20 a les 20.45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Alfredo Benosa Majos
Mª Dolores Tronch Folgado
Llorenç Carretero Tudurí
Juan Miguel Cubas Pons
Silvia Pérez de la Vega, que s’incorpora en el punt 2n.
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:
Interventora:

María Cristina Gascón Mir
Maria Soledad Sánchez Pons

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Vanesa Florit Blanco
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 12.12.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació inicial del Pressupost i de la Plantilla de 2015
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 12.12.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de baixa de drets liquidats d'exercicis
anteriors
Quart. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Cinquè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 27.11.14.
No havent-hi intervencions, l’acta és aprovada per deu vots a favor i l’abstenció del Sr.
Cubas Pons, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 12.12.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL
PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE 2015
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Intervé el batle. Manifesta que el dia 09.12.14 es va fer una primera comissió, en la qual es va

presentar i lliurar la documentació del Pressupost i de la Plantilla de 2015. Assenyala que en
aquella comissió es va efectuar una explicació respecte a la modificació, les variacions i els
aspectes més rellevants del pressupost. Per altra banda, manifesta que, en la documentació
lliurada a la primera comissió, faltava incloure-hi una sèrie de quadres comparatius per
programes, així com un informe d’Intervenció amb relació a la plantilla del personal. Tot seguit,
es lliura aquesta documentació. Demana si hi ha qualque intervenció. ---------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la partida 337.226.11, per import de 30.000
euros, en concepte de Concert Jove. Demana: S’arribarà a fer, aquest concert? El batle
informa que hi ha una partida d’ingrés i una de despesa per aquest concepte i que és una
previsió per si en un moment donat es decideix fer. El Sr. Carretero manifesta que diu açò
perquè és el tercer any que es posa aquesta partida, però, en canvi, no s’ha fet mai, aquest
concert. Afegeix que si no té efectes econòmics i el pressupost presentat fos seriós, no
s’inclouria aquesta partida, i més si és el tercer any que es posa sense que s’acabi executant.
El batle manifesta que sí que és un pressupost seriós, en el sentit que és previsor; i que si en
un moment donat es decidís fer aquest concert i es té un ingrés per aquest concepte, tindria la
despesa corresponent. -----------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que sembla que es planteja un conveni amb
el grup Deixem lo Dol. És així? El batle respon que sí. -----------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no ha tingut temps d’analitzar el pressupost; com
que es va presentar l’altre dia, diu que ja farà la seva intervenció en el Ple. A més, creu que
s’hauria de preveure que si hi ha poc temps per analitzar el pressupost, no s’haurien de
convocar comissions durant aquestes setmanes, més que més quan es tracta de comissions
que ja haurien d’estar fetes. El batle manifesta que entén perfectament el Sr. Melià i li demana
disculpes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS també farà la seva intervenció
en el Ple, perquè hi ha una sèrie de partides amb les quals no està gaire d’acord, com ara
sobre el projecte del museu francès. Creu que l’Ajuntament s’hauria de decantar d’aquest
projecte, i invertir aquests doblers d’una altra manera per dinamitzar el poble. ----------------------Per altra banda, i sobre l’informe d’Intervenció que s’ha lliurat avui, el Sr. Lora Buzón manifesta
que s’indica que les retribucions previstes per als funcionaris no superen els límits establerts
pel que fa a gratificacions i productivitat, però el límit del complement específic (75%) està
superat. Demana: Què vol dir amb açò? La interventora informa que a l’annex 2 de l’informe
queda explicat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. S’interessa per la paga extra de Nadal de l’any 2012, en el sentit si
segueix pendent de pagament. El batle informa que a final del mes passat es va abonar la
part corresponent. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que és una mica complicat poder comparar aquest
pressupost amb el de l’any passat, atès que el format és una mica diferent, i torna a dir que farà
la seva intervenció en el Ple. ---------------------------------------------------------------------------------------No havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ----La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a exercici 2015, que
puja a un estat de despeses d’onze milions seixanta-dos mil nou-cents trenta euros amb
trenta-dos cèntims (11.062.930,32€) i un estat d’ingressos igualment d’onze milions seixantados mil nou-cents trenta euros amb trenta-dos cèntims (11.062.930,32€), junt amb les seves
Bases d’execució; el resum del Pressupost per capítols és el següent: ---------------------------------
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ESTAT DE DESPESES
1 - DESPESES DE PERSONAL
2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
3 - DESPESES FINANCERES
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
6 - INVERSIONS REALS
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

4.022.745,01 €
3.644.554,39 €
105.337,41 €
849.320,64 €
50.000,00 €
1.780.236,08 €
28.000,00 €
582.736,79 €
11.062.930,32 €

ESTAT D'INGRESSOS
1 - IMPOSTS DIRECTES
5.053.800,00 €
2 - IMPOSTS INDIRECTES
80.000,00 €
3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
1.999.154,47 €
INGRESSOS
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.844.636,56 €
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
358.518,76 €
6 - VENDA DE PATRIMONI
686.754,74 €
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
547.503,58 €
9 - PASSIUS FINANCERS
492.562,21 €
TOTAL INGRESSOS
11.062.930,32 €
Segona. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. ---------------------------------------------Tercera. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2015, les Bases d’execució i
la plantilla de personal durant un termini de 15 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, al tauler d’edictes municipal i a la seu electrònica per tal que les persones
interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. En el
cas de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés.” -------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que el dia 9 de desembre es va fer una comissió per lliurar
la documentació del Pressupost de 2015 i fer-ne una explicació; llavors dia 12 de
desembre es va fer una segona comissió, on es va dictaminar sobre l’assumpte; i avui
dia 18 de desembre, es du l’expedient al Ple per aprovar-lo. Afegeix que li hauria
agradat que aquest document pressupostari s’hagués pogut presentar amb més temps
als membres del consistori, però du molta feina administrativament la seva elaboració i
sempre a darrera hora apareixen qüestions. Com a coses a destacar del Pressupost
de 2015, assenyala que és el darrer pressupost del mandat i que es tracta d’un
pressupost continuista, que puja a 11.062.930,32 euros, la qual cosa significa un
increment d’uns 350.000 euros respecte al de 2014 (un 3’27% més). Una altra cosa
important és l’ordre HAP 419/2014, que canvia els programes de despesa i que fa
difícil comparar el pressupost de 2015 amb el de 2014.
Tot seguit, a les 20.06 hores s’incorpora a la sessió la regidora del PSOE, Silvia Pérez
de la Vega.
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Continua el batle. Manifesta que una altra qüestió a tenir en compte és la política que
s’ha fet sobre les ordenances fiscals en el darrer mandat, que l’únic impost que s’ha
actualitzat ha estat l’IBI —davallada del valor cadastral en un 22% amb motiu de la
regularització cadastral, i un ajust del percentatge del tipus impositiu—. Afegeix que
els ingressos són bastant realistes, fins i tot tendeixen a la baixa si els valoram amb els
que realment estam executant actualment avui, i denoten un augment de l’activitat
econòmica, sobretot en el sector de la construcció; i continuam amb les mesures del
govern central respecte a la qüestió del dèficit de les administracions locals, que per a
l’any que ve ha de ser objectiu zero.
Segueix el batle. Manifesta que les despeses fixes s’han incrementat bastant amb
motiu de noves infraestructures, com ara la posada en marxa de la sala polivalent,
l’escola nova, etc., així com també a causa de la mateixa pujada dels preus dels
subministraments, cosa que ha fet pujar el capítol 2. Així mateix, manifesta que una
altra qüestió a tenir en compte és la dotació de fons de contingència, ja que tenim una
sèrie d’expedients de responsabilitat patrimonial en marxa que no sabem com
acabaran i tenir aquesta previsió és una política de rigor i de responsabilitat, en el
sentit de pensar en un futur.
Continua el batle. Manifesta que aconseguim uns 96.000 euros d’estalvi net; uns
492.000 euros de superàvit financer; com també que s’aconsegueix una estabilitat
pressupostària, la qual cosa possibilita que a final d’any el volum total del capital viu de
l’endeutament sigui com a màxim un 43%, quan el límit és 110%. Així mateix,
manifesta que el capítol d’inversions es dota amb 1.808.236,08 euros. Per altra
banda, manifesta que també s’ha de destacar la partida de l’Àrea Social, que per a
l’any 2015 s’ha incrementat en 25.000 euros les bonificacions, així com la despesa de
personal amb motiu de la dotació de més efectius humans.
Pel que fa als ingressos, el batle manifesta que el capítol I ha augmentat en uns
70.000 euros amb relació a l’any 2014 i que açò és degut al procés de regularització
cadastral que ha suposat cadastrar correctament diversitat de finques que estaven mal
cadastrades; el capítol II s’ha incrementat en 20.000 euros, la qual cosa suposa un
33,33%, precisament pel lleuger increment de l’activitat econòmica en el sector de la
construcció; el capítol IV es veu reduït en un 1,95%, i que aquest fet és degut al fet
que en el 2014 hi havia una partida de 49.000 euros en concepte de direcció tècnica
de la sala polivalent, que l’Ajuntament havia pagat i que el CIM ens ha d’abonar, i que
per a l’any 2015 aquesta partida no hi és; el capítol V s’incrementa lleugerament en un
2,59%; el capítol VI augmenta en uns 143.000 euros, un 26,36% en comparació a l’any
2014, i que açò és degut que per a l’any 2015, a part de preveure la venda de la
propietat municipal de les Bateries de Biniancolla, també s’ha previst la venda de
diverses parcel·les del Polígon Industrial; el capítol VII s’incrementa bastant, en un
59%, motivat pel fet que el CIM torna a posar en marxa el Pla insular de cooperació,
que l’any passat no n’hi va haver, així com d’una partida del programa Leader; i el
capítol IX baixa uns 67.000 euros, un 12,01%, i gràcies a açò s’amortitzaran durant
l’any uns 582.000 euros enfront del nou endeutament màxim per import de 492.000
euros, cosa que farà que com a mínim minvi en uns 90.000 euros l’endeutament
acumulat.
Segueix el batle. Pel que fa a les despeses, manifesta que el capítol I s’incrementa en
un 1,77% i que aquest increment es deu a diversos factors, com pot ser l’adequació de
l’estructura del cos de la Policia Local, la creació de la plaça d’enginyeria, etc.; el
capítol II s’incrementa en un 1,81% i que els motius són: l’increment de la partida
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d’arrendament de maquinària, per import d’11.500 euros; l’increment de la partida de
manteniment d’edificis, per import de 22.250 euros; l’increment del subministrament
elèctric, per import de 22.830,52 euros. Continua manifestant que el capítol II davalla
en 26,35% gràcies a la disminució i eixugament del dèficit; el capítol IV puja uns
65.000 euros i que els motius d’aquest increment són: l’increment en alguns dels
serveis prestats a través del Consell Insular de Menorca; l’augment de la partida de
bonificacions del geriàtric per import de 25.000 euros; i la incorporació d’una nova
partida de 15.000 euros per dur a terme un pla d’embelliment de façanes en el
municipi. Segueix manifestant que el capítol V s’ha dotat amb 50.000 euros en tost
dels 180.000 euros amb què es va dotar l’any passat i que, com ha dit abans, es dota
a l’efecte de poder contenir possibles eventualitats que vagin sorgint durant l’any.
Respecte al capítol VI, manifesta que les inversions reals augmenten per import de
341.662,83 euros, gràcies a les transferències que rebrem d’altres administracions,
com és el PIC i el programa Leader. El capítol VII davalla en un 47,91% —uns 25.000
euros— amb motiu de la finalització de l’amortització de la reforma del CCE Sant Lluís.
I el capítol IX s’incrementa lleugerament en un 0,26% per import de 1.522,72 euros.
Finalment, el batle manifesta que, com ha comentat abans, es tracta d’un pressupost
continuista, en el sentit que els pressuposts que ha fet aquest equip de govern en el
temps que ha tingut la responsabilitat de governar en aquest municipi han donat bons
resultats. Per tant, demana als grups de l’oposició el vot favorable al document
pressupostari de 2015, així com els demana que si tenen qualsevol consideració,
aportació, idea o suggeriment a fer-hi, que la presentin.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE votarà en contra del
Pressupost de 2015, ja que no es tracta d’un pressupost seriós, ni tampoc continuista,
sinó que és un pressupost electoralista; electoralista per una senzilla raó, ja que en el
mes de novembre no s’ha aplicat cap puja de taxa ni preu públic, cosa que en els
anys anteriors sí que es va fer, van masacrar el poble. Per açò és que hi votaran en
contra i presentaran al·legacions per intentar millorar allò que proposen, perquè creu
que la situació econòmica de l’Ajuntament és ben prou bona i es pot fer més per
aquest municipi.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el batle ha dit que es tracta d’un pressupost
continuista i en aquest cas l’oposició del grup del PSM-ELS VERDS també serà
continuista, perquè repetirà moltes de les coses que el seu grup ja va dir quan es va
presentar el pressupost de 2014. En primer lloc, manifesta que li hauria agradat que el
Pressupost de 2015 s’hagués mostrar a qualque Consell de Participació Ciutadana
—encara hi són a temps— ja que és de bon governant mostrar-los, els pressuposts; i
recorda que l’anterior equip de govern sí que els mostrava a totes les entitats
ciutadanes del poble.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que quan es va presentar el Pressupost de
2014, el PSM-ELS VERDS va posar de manifest que el document presentat no
complia amb el Reial decret 861/1996, i així ho manifestava l’informe de Secretaria
que es va elaborar en el seu moment, i va dir que el capítol I es disparava. Per a l’any
2015 quasi ens atracam al 40% del pressupost, augmenta aquest capítol en
69.784,67 euros. Continua manifestant que amb un pressupost d’11 milions d’euros
troba que hi ha partides que es mereixien més assignació econòmica, com ara
assumptes socials, fons de cooperació, Creu Roja, Càritas, aportació a l’escola i
escoleta, ajuts individuals, bonificacions en serveis, menjars a domicili, servei d’ajuda a
domicili i, sobretot, en joventut. Considera molt important ajudar les persones que a
causa d’aquesta crisi ho estan passant bastant malament.
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Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que gastar en aquests moments 200.000 euros
en un museu francès és no tenir clar quin ha de ser el motor que dinamitzi aquest
poble de Sant Lluís. I recorda que l’any 2014 ja li van dir que la cosa més important era
potenciar el turisme, el comerç i la vida cultural a través de la sala polivalent Albert
Camus. Aquesta sala en el Cós, a part de ser una sala cultural, és una sala
multifuncional hi ha de servir per poder activar la vida econòmica i cultural en el poble.
Per altra banda, recorda que l’any 2014 el PSM-ELS VERDS també va dir que moltes
partides no es podien executar, sobretot les que feien referència a inversions a costa
de patrimoni municipal, i per a l’any 2015 ho tornen a posar. Afegeix que la major part
de les inversions es fan sobre la base de poder vendre patrimoni, per recursos propis i
per endeutament; per a l’any 2015, almenys, el CIM aporta part de la inversió —el
PIC—. Ara bé, el Govern balear, a part dels convenis escrits, no aporta ni un euro i
de l’Estat... no arriba la seva aportació ni a 120 o 130 euros per habitant.
Finalment, i sobre la venda de patrimoni, el Sr. Lora Buzón manifesta que quan es va
presentar el pressupost de 2014 el PSM-ELS VERDS ja va manifestar la seva posició;
considera que la venda de patrimoni municipal hauria de servir per fer millores socials
destinades a regular, fomentar i promoure l’accés a l’habitatge públic; i creu que si es
venen els terrenys de la Bateria de Biniancolla es vulneraran uns quants decrets llei
estatals i autonòmics. Conclou dient que en cas d’aprovar-se el Pressupost de 2015 el
PSM-ELS VERDS presentarà les oportunes al·legacions.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també creu que els pressuposts
són més electoralistes que continuistes i el seu grup polític també serà continuista amb
l’oposició a la política pressupostària del Partit Popular. Considera que hi ha aspectes
que demostren poca serietat a l’hora d’elaborar els pressuposts, com és la partida que
cada any es repeteix per import de 30.000 euros per fer un concert jove, un concert
que mai es fa; creu que aquesta partida es podria retirar del pressupost. Així mateix,
manifesta que és ver que pugen les bonificacions per al geriàtric i centre de dia i també
és ver que el seu grup repetidament cada any va demanant que troba que les partides
de bonificacions són baixes. Per tant, li sembla bé que s’hagi apujat i açò demostra
que ell [el Sr. Melià] tenia certa part de raó quan trobava que eren massa baixes.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la valoració més discrepant que fa dels
pressuposts és en l’aspecte d’inversions. Assenyala que després d’uns quants anys
que el CIM no aportava res, l’any 2015 torna a crear el PIC amb una aportació
important, comparada amb altres anys. Açò demostra l’electoralisme que fa el Partit
Popular des del Consell Insular de Menorca. Afegeix que les institucions han de
governar per als ciutadans durant tota la legislatura i no governar pensant si vénen o
no eleccions. Fa la impressió que recuperar l’aportació del CIM amb el PIC, açò és
electoralisme. Per altra banda, manifesta que el projecte de la segona fase del Cós
està vinculat a la venda de la parcel·la de la Bateria de Biniancolla; aquesta parcel·la
està valorada en 509.000 euros i qualificada com a sòl rústic protegit. Si es ven a
aquest preu la intenció és fer-hi un hotel i canviar el PTI. No es poden fer uns
pressuposts en contra de les normes que hi ha actualment, com és el PTI. En tot cas,
hi ha una promesa incomplida del president del CIM, en el sentit que canviaria el PTI,
cosa que no ha fet, i fer uns pressuposts preveient que es canviarà el PTI, açò no és
seriós. Ara tenim una partida de 509.000 euros per uns terrenys valorats com a sòl
rústic; si llavors el CIM canvia el PTI per permetre la construcció d’un hotel, els
terrenys tindrien un cost molt més elevat... Per tant, açò es pot anomenar el pelotazo
del segle. Anunciar inversions que no es faran o si es fan seran a costa d’aquesta
possible compravenda a un preu que llavors, si es fa un hotel, els terrenys tindran un
preu molt més alt, açò no és seriós.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que les inversions previstes no serien les
prioritats d’EM-EU i que, a part de la segona fase de les obres del Cós, que com ha dit
abans està vinculada a la venda de patrimoni municipal, en el nucli urbà del poble no
hi ha prevista cap inversió. En aquest exercici sí que s’han fet inversions, però
inversions que no estaven previstes en el pressuposts aprovats inicialment, ja que
llavors es van fer modificacions de crèdit per permetre aquestes inversions. Per tant,
EM-EU no està d’acord amb la prioritat que s’estableix per preveure inversions i, a
més, pot ser que no serveixin per a res, perquè llavors l’equip de govern barata el
pressupost per fer inversions sense que s’hagin debatut en el debat de pressupost.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que una de les altres partides amb la qual
no està d’acord és la construcció d’un museu francès. Recorda que l’any passat ho va
qualificar com una broma de mal gust, atesa la situació de crisi que hi havia en aquell
moment, que encara estam patint, i que el CIM aportàs uns doblers per a un museu
francès i que l’Ajuntament apostàs per aquella inversió. Afegeix que resulta que
enguany se segueix apostant per aquest museu, si bé està vinculat a la compra del
local. En aquest cas, no li semblaria malament que no es fes, perquè no està d’acord
amb la necessitat d’aquest museu. Conclou dient que es tracta d’una inversió que no
s’inclou en el pressupost de forma seriosa, pel fet que està vinculada a la compra del
local.
Intervé el batle. Pel que fa a la intervenció del portaveu del PSOE, manifesta que
l’equip de govern estarà agraït que facin la feina de presentació d’al·legacions, si bé a
vegades és una feina desagraïda el fet de fer aquestes al·legacions, però benvingudes
seran. Respecte a la intervenció del portaveu d’EM-EU sobre la plantilla de personal,
manifesta que el complement específic està excedit en un 4%, però està excedit
perquè nosaltres hem fet un informe i ho hem fet constar. Si analitzassin plantilles
d’altres anys, resulta que no hi havia informe i igualment estava excedit... Per tant, no
és una qüestió nova en aquest Ajuntament i és una qüestió que s’ha de vigilar i
controlar. Afegeix que a l’informe sobre la plantilla queda clarificat quins són els
motius d’aquest increment.
Continua el batle. Pel que fa a la qüestió de les inversions vinculades, manifesta que,
respecte a la parcel·la de la Bateria de Biniancolla, si es posa un import en el
pressupost s’ha de posar l’import a dia d’avui, no es poden fer valoracions futures.
Està clar que aquesta propietat no es vendrà mentre la parcel·la sigui rústica; a més, el
PTI, a dia d’avui, no és necessari canviar-lo, hi ha altres ordenaments urbanístics que
possibilitarien inversions d’aquestes característiques, com és la llei turística. També
està clar que no es vendrà a una única persona, sinó que s’haurà de treure a
concurrència pública. Afegeix que la cosa clara és que si no es posa aquest ingrés i
aquesta despesa en el pressupost, no es podrà fer res. Possiblement passarà aquest
mig any que hi falta per a les properes eleccions i no s’haurà fet res i serà el pròxim
equip de govern que haurà de decidir si realment vol optar cap aquí o cap a una altra
banda.
Pel que fa a la intervenció del portaveu d’EM-EU sobre les prioritats de les inversions,
manifesta que dins un grup polític cada persona té les seves prioritats i un tira més cap
una banda i uns altres tiren més cap a altres bandes, però la realitat és que es podrien
fer moltíssimes inversions i es decideix un poc i es miren unes certes vies. Respecte a
l’opció de fer modificacions de crèdit durant l’any, manifesta que, si surten eventualitats
que així ho demanen, és una opció que queda recollida i que tots els equips de govern
hi recorren i és molt habitual.
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Finalment, el batle reitera que és un pressupost continuista, i és continuista perquè els
pressuposts que s’han fet anteriorment han donat bons resultats econòmics en aquest
ajuntament, ja que s’ha millorat la situació econòmica-financera. Només per aquest fet,
considera que tots els membres del consistori hi haurien de donar un vot de confiança.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que al PSM-ELS VERDS li agradaria donar
suport, no només a aquest pressupost, sinó a tots els pressuposts que ha presentat el
Partit Popular des que va entrar a governar, però resulta que hi ha qüestions que
políticament el seu partit no pot aprovar, i açò el batle ho ha d’entendre. Pel que fa a
la parcel·la de la Bateria de Biniancolla, manifesta que el batle ha dit que amb la llei de
turisme es podria fer, però resulta que amb aquesta llei el sòl no barata... Allò que ha
passat amb el parc aquàtic de Biniancolla, que s’ha donat l’interès general a través
de la llei turística, manifesta que resulta que el sòl encara és rústic. Per tant, si es fa
igual a la Bateria de Biniancolla, els terrenys continuarien catalogats de rústic i no
alteraria el preu de les coses. Per alterar el preu de les coses s’hauria de modificar el
PTI i passar de sòl rústic a sòl hoteler, així sí que l’increment del preu seria diferent.
Respecte a la qüestió del personal, manifesta que ell no s’ha ficat amb si la puja és
deguda a la reestructuració del cos de la Policia Local o amb motiu de la contractació
d’un enginyer, sinó que es referia que cada any anam creixent i li fa por
sobredimensionar el personal, ja que, en poques paraules, una vegada el tens, te l’has
de menjar... I considera que cada vegada hi ha més personal en aquest Ajuntament.
Conclou dient que el PSM-ELS VERDS farà al·legacions al Pressupost de 2015, i si
aquestes són acceptades, llavors el seu partit valorarà si aprova el document
pressupostari.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a exercici 2015,
que puja a un estat de despeses d’onze milions seixanta-dos mil nou-cents trenta
euros amb trenta-dos cèntims (11.062.930,32€) i un estat d’ingressos igualment d’onze
milions seixanta-dos mil
nou-cents trenta euros amb trenta-dos cèntims
(11.062.930,32€), junt amb les seves Bases d’execució; el resum del Pressupost per
capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES
1 - DESPESES DE PERSONAL
2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
3 - DESPESES FINANCERES
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
6 - INVERSIONS REALS
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

4.022.745,01 €
3.644.554,39 €
105.337,41 €
849.320,64 €
50.000,00 €
1.780.236,08 €
28.000,00 €
582.736,79 €
11.062.930,32 €
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ESTAT D'INGRESSOS
1 - IMPOSTS DIRECTES
2 - IMPOSTS INDIRECTES
3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
6 - VENDA DE PATRIMONI
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

5.053.800,00 €
80.000,00 €
1.999.154,47 €
1.844.636,56 €
358.518,76 €
686.754,74 €
547.503,58 €
492.562,21 €
11.062.930,32 €

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2015, les Bases
d’execució i la plantilla de personal durant un termini de 15 dies mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’edictes municipal i a la seu electrònica
per tal que les persones interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període
establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord
exprés.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
12.12.14. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS LIQUIDATS D'EXERCICIS ANTERIORS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’informe d’Intervenció amb
relació a l’assumpte indicat, així com la proposta de Batlia. -----------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que la baixa de rebuts és per diferents motius, o bé per
prescripcions, rebuts erronis, duplicats, etc. Demana si hi ha intervencions. ------------------------No havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. -----------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
anteriors per un import de 78.554,41 euros, el desglossament individual dels quals figura a
l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions
dels drets indicats. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Publicar al BOIB l’acord adoptat.” ---------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
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Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament
d’exercicis anteriors per un import de 78.554,41 euros, el desglossament individual
dels quals figura a l’expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions dels drets indicats.
Tercer. Publicar al BOIB l’acord adoptat.
QUART. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el darrer Ple va demanar una còpia
de dos projectes; se li ha contestat que es tracta de documents objecte de propietat
intel·lectual, que no es facilita la còpia íntegra del projecte, que pot venir a veure’ls a
l’Ajuntament... Però llavors es conclou dient que: “...podeu contactar amb l’àrea
d’Urbanisme, que el tindrà a la vostra disposició i us podrà facilitar, si és el cas, còpia
d’algun document concret...”. Per tant, demana: Es pot facilitar còpia o no?
El batle manifesta que els expedients consten de diferent documentació i li reitera el fet
que pot venir a veure’ls a l’Ajuntament i llavors se li podrà facilitar la còpia de qualque
document en concret. El Sr. Carretero manifesta que si l’equip de govern té l’opció i la
facilitat de poder veure el document, el qui parla també està en la mateixa condició. El
batle manifesta que així com nosaltres ho veim i no en fem còpia, vostè pot venir a
veure el projecte i llavors es pot analitzar la possibilitat de fer-ne qualque còpia
concreta. Aquesta és la qüestió.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 17.10.14
-

Punt 2n, apartat 2. Demana una còpia de la llicència que es va atorgar, així
com una còpia dels informes tècnics i jurídics de la mateixa llicència.

Junta de Govern Local de dia 21.11.14
-

Punt 3r, apartat 14. Demana una còpia de les actes del tribunal avaluador amb
relació a la convocatòria d’una plaça d’encarregat de la brigada municipal.

-

Punt 13è. Pel que fa a la ratificació de les bonificacions/exempcions per la
utilització de diversos edificis o dependències municipals, així com pel lloguer
d’útils i efectes de propietat municipal, demana un informe respecte a les
quantitats recaptades durant l’any.

CINQUÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Tot seguit, i en qualitat de portaveu del Partit Popular, el Sr. Tudurí Mercadal llegeix
les contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària del dia 27.11.14:
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AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Amb relació al desig manifestat per vostè de poder observar el projecte de millora de la
carretera de Punta Prima, i atès que no es tracta d’un projecte municipal, haureu de dirigir la
petició als representants del seu Partit a la institució insular.
2. Amb relació a la petició d’informe jurídic sobre la titularitat dels carrers i vials de la
urbanització de Binissafúller, li remet, adjunt, l’informe elaborat pels Serveis Jurídics, així com
l’informe elaborat pels Serveis Tècnics Municipals.
3. Amb relació a la petició d’informe sobre l’escrit de la companyia d’assegurances (registre
d’entrada núm. 5764, de 19.11.2014), adjunt es remet l’escrit de contestació municipal (registre
de sortida núm. 5623, de 26.11.2014) on l’Ajuntament manifesta que el sinistre queda cobert
per la pòlissa i no accepta la negativa de la companyia, no essent precisa l’emissió d’informe al
respecte; indicar-li que s’ha de resoldre primer l’expedient administratiu de responsabilitat
patrimonial i, en cas d’incompliment de contracte per part de la companyia, l’Ajuntament
actuarà en conseqüència.

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió i ordena que se
n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que certific.
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