Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 22/12/2016
Hora: de les 20:00 a les 20:55 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Regidor:
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 13.12.16. Proposta que
presenta el regidor de Medi Ambient amb relació al Conveni de col·laboració entre la
Conselleria del Territori, Energia i Mobilitat, el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments de l'Illa per al desenvolupament d'un projecte pilot per a la implantació de la
mobilitat elèctrica a les Illes Balears
Tercer. Dictamen Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 13.12.16. Moció que
presenta el grup del Partit Popular perquè la Conselleria d'Agricultura realitzi els
pagaments de la PAC als agricultors de Balears
Quart. Dictamen Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 13.12.16. Moció que presenta
el grup del PI-Proposta per les Illes amb relació a la Indústria Balear i recuperació del
teixit industrial perdut
Cinquè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 15.12.16. Proposta de Batlia
amb relació a l'aprovació inicial del Pressupost i de la Plantilla de 2017
Sisè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 15.12.16. Proposta del regidor de
Governació amb relació a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el CIM i els
Ajuntaments amb relació a la cartografia i la infraestructura de dades espacials de
Menorca
Setè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 15.12.16. Proposta del regidor
d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació d'un expedient d'anul·lació de drets
liquidats d'exercicis anteriors
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Vuitè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 15.12.16. Proposta del regidor
d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació d'un expedient d'anul·lació d'obligacions
reconegudes d'exercicis anteriors
Novè. Tribunal Suprem. Donar compte Auto de dia 03.11.16 amb relació al recurs de
casació interposat per Juan de Juan y Pi contra la sentència de la Sala de lo Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en el marc del
procediment 492/14
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del
24.11.16.

Ple té observacions a fer a l’acta de dia

No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per nou vots a favor i dues
abstencions, corresponents a la Sra. Ponsetí Pons (PSOE) i a la Sra. Capó García (PP),
pel fet que no van assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA 13.12.16.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT AMB RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DEL TERRITORI,
ENERGIA I MOBILITAT, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE PILOT
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA A LES ILLES BALEARS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Medi Ambient amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Per impulsar la implantació del vehicle elèctric a Illes Balears i amb l’objectiu d’aconseguir un
transport medioambiental sostenible, s’ha redactat un conveni que agrupa al Govern, Consell i
Ajuntaments de l’Illa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Les principals obligacions que s’estableixen en aquest conveni i que afecten a l’Ajuntament són: ---− Integrar els punts de recàrrega per a vehicle eèctric que s’instal·lin a la xarxa MELIB (xarxa
que agrupa tots els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i que, gestionada per la
Conselleria, permet la recàrrega del vehicle en qualsevol dels punts gràcies a una targeta
que s’obté amb els tràmits corresponents) per permetre la seva interoperabilitat. El
subministrament d’aquest vehicles ha de ser gratuït durant dos anys. ---------------------------− Treballar per tal que el subministrament dels vehicles es faci mitjançant fonts renovables
d’energia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------− Establir en el termini de 12 mesos des de la signatura del Conveni les següents mesures: 1.Estacionament gratuït en zones per vehicles elèctrics. ----------------------------------2.Bonificacions en aparcaments de gestió municipal ---------------------------------------3.Bonificacions fiscals en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. ---------------4.Informar i promocionar la xarxa MELIB i la tramitació per aconseguir la targeta.
A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa d’Atenció a la
Ciutadania la següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------2
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PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria del Territori, Energia i Mobilitat, el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’Illa per al desenvolupament d’un projecte pilot
per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.------------------------------------------------Segon.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí explica als membres de la comissió que l'objectiu d'aquest conveni és
aconseguir un transport mediambiental sostenible. Puntualitza que a la proposta, allà on diu: 3.Bonificacions fiscals en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, es refereix als vehicles
elèctrics. Explica que aquesta puntualització caldria traslladar-la també al document del conveni per
tal que no crei confusions. ----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que la ordenança fiscal municipal ja recull aquesta bonificació. ----------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada.--------------La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, per quatre vots a favor, corresponents als
membre de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als
membres del PP (3); acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents
propostes d'acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria del Territori, Energia i Mobilitat, el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’Illa per al desenvolupament d’un projecte pilot per
a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. ----------------------------------------------------Segona. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió informativa es va explicar
l’objectiu d’aquest conveni i que es tracta de lligar-ho per a futures actuacions en matèria
d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que el grup del Partit Popular hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria del Territori, Energia i
Mobilitat, el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’Illa per al desenvolupament
d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.
Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
TERCER. DICTAMEN COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA 13.12.16.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ LA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA REALITZI ELS PAGAMENTS DE LA PAC ALS
AGRICULTORS DE BALEARS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La presidenta informa que aquesta moció es va tractar a la sessió plenària de dia 24.11.16, si bé
finalment es va retirar de l'ordre del dia, per tal que fos analitzada a la comissió informativa, a
l'objecte d'intentar consensuar la mateixa. --------------------------------------------------------------------------3
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Tot seguit, el Sr. Coll Alcian fa una exposició de la moció presentada. --------------------------------------La presidenta diu que estan plenament d'acord amb el punt primer. -----------------------------------------El Sr. Carretero diu que pel que fa referència als punts 2 i 3 caldria modificar-los ja que no es
poden efectuar els pagaments abans del 31 de desembre del 2016, ja que les ajudes europees
tenen uns plaços de pagaments. El que sí sabem és que ja s'estan pagant les ajudes. ----------------Els membres de la comissió acorden fer un nou redactat del punt segon i eliminar el punt tercer,
quedant el redactat de la segúent manera: -------------------------------------------------------------------------1.- L'Ajuntament de Sant Lluís manifesta el seu suport a l'activitat agrícola que els seus pagesos
venen desenvolupant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2.- L'Ajuntament de Sant Lluís, insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern Balear a seguir fent els pagaments de la PAC als agricultors de les Illes Balears, i que es
respecti els terminis fixats. ----------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la moció presentada pel Grup del
Partit Popular, amb les modificacions acordades, indicades anteriorment.----------------------------------La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, per unanimitat, acorda elevar a la consideració
del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -----------------------------------------------------Primera. L'Ajuntament de Sant Lluís manifesta el seu suport a l'activitat agrícola que els seus
pagesos venen desenvolupant.----------------------------------------------------------------------------------------Segona. L'Ajuntament de Sant Lluís, insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern Balear a seguir fent els pagaments de la PAC als agricultors de les Illes Balears, i que es
respecti els terminis fixats." ----------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la comissió es van consensuar les propostes
d’acord i que poca cosa més hi pot afegir.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que espera que la Conselleria compleixi l’acord que
s’adopta avui.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. L'Ajuntament de Sant Lluís manifesta el seu suport a l'activitat agrícola que els
seus pagesos venen desenvolupant.
Segon. L'Ajuntament de Sant Lluís, insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern Balear a seguir fent els pagaments de la PAC als agricultors de les
Illes Balears, i que es respecti els terminis fixats.
QUART. DICTAMEN COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA 13.12.16.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES AMB
RELACIÓ A LA INDÚSTRIA BALEAR I RECUPERACIÓ DEL TEIXIT INDUSTRIAL
PERDUT
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup PI-Proposta per les Illes, RE 6059, de dia
18.11.16, amb relació a l'assumpte indicat que diu: --------------------------------------------------------------"Exposició de motius -----------------------------------------------------------------------------------------------------4
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Mentre no tinguem un nou Règim Especial Fiscal a les Illes Balears que permeti desenvolupar de
manera global, polítiques proactives per a la millora i diversificació del nostre model productiu, cal
utilitzar de manera urgent, les eines actuals o les que tinguem en un futur pròxim.-----------------------El Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula el sistema per a l’atorgament de
compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears,
conseqüència del Règim Especial de les Illes Balears actualment en vigor, no s’ha mostrat efectiu.
S’ha incomplit una de les seves finalitats primordials, és a dir, fer realitat l’article 138.1 de la
Constitució en virtut del qual l’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, vetllant
per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori
espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.-----------------------------------------La prova més palpable, és la massiva destrucció del teixit industrial a la nostra comunitat, aquests
últims anys. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per al desenvolupament d’un model econòmic de creixement sostenible que ens permeti avançar
en competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, afavorint la innovació, el creixement
empresarial i la creació d’una ocupació de qualitat, és necessari arribar a un gran acord entre tots
els grups polítics i agents econòmic i socials implicats, a través d’un gran Pacte per la Indústria.
Aquest acord hauria de contemplar mesures i actuacions en l’àmbit a legislatiu i que impliquen les
diferents administracions. -----------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l’exposat anteriorment, es sol·licita al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Instar al Govern de les Illes Balears a treballar en un programa per combatre la
destrucció de més teixit industrial; un programa per recuperar part del teixit destruït per la
deslocalització (relocalització); un programa per atreure activitat industrial deslocalitzada per altres
regions i països i un programa per estimular la implantació d’entitats de control i mesura de
l’activitat industrial, certificades per l’ENAC (Entitat Nacional de Acreditación). ---------------------------SEGON.- Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat un augment en la partida
pressupostària destinada a l’atorgament de compensacions al transport marítim i aeri de
mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears, de tal manera que els percentatges resultants
s’acostin al 35% per les mercaderies amb origen i un 30% per les mercaderies en destí. -------------TERCER.- Instar al Govern de les Illes que demani als Senadors i Diputats balears a les Corts que
promoguin els canvis normatius necessaris per donar compliment al punt 2 d’aquesta moció. -------QUART.- Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat l’impuls en la construcció de
les infraestructures necessàries per concloure el corredor mediterrani, des d’Algeciras fins a
Portbou, oferint així una sortida eficient a les exportacions de tot el litoral mediterrani, incloent les
Illes Balears. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINQUÉ.- Notificar els presents acords al Govern de les Illes Balears." ------------------------------------Intrervé el Sr. Coll Alcina. Troba interessant la proposta però demana quins percentatges actuals
rebem per les mercaderies i quin percentatge per les mercaderies en destí. ------------------------------El Sr. Carretero diu que ho demanarà i que li farà saber al Sr. Coll. -----------------------------------------La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, per quatre vots a favor, corresponents als
membre de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als
membres del PP (3); acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents
propostes d'acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Instar al Govern de les Illes Balears a treballar en un programa per combatre la destrucció
de més teixit industrial; un programa per recuperar part del teixit destruït per la deslocalització
(relocalització); un programa per atreure activitat industrial deslocalitzada per altres regions i països
i un programa per estimular la implantació d’entitats de control i mesura de l’activitat industrial,
certificades per l’ENAC (Entitat Nacional de Acreditación). -----------------------------------------------------Segon. Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat un augment en la partida
pressupostària destinada a l’atorgament de compensacions al transport marítim i aeri de
mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears, de tal manera que els percentatges resultants
s’acostin al 35% per les mercaderies amb origen i un 30% per les mercaderies en destí. -------------Tercer. Instar al Govern de les Illes que demani als Senadors i Diputats balears a les Corts que
promoguin els canvis normatius necessaris per donar compliment al punt 2 d’aquesta moció. --------
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Quart. Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat l’impuls en la construcció de les
infraestructures necessàries per concloure el corredor mediterrani, des d’Algeciras fins a Portbou,
oferint així una sortida eficient a les exportacions de tot el litoral mediterrani, incloent les Illes
Balears. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè. Notificar els presents acords al Govern de les Illes Balears." ---------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió el portaveu del Partit Popular
va fer una pregunta respecte a quins percentatges actuals rebem per les mercaderies i
quin percentatge per les mercaderies en destinació, i assenyala que la mitjana dels
darrers anys ha estat entre un 3% i un 4% de les entrades i un 10% de les sortides.
Afegeix que s’ha de tenir en compte que açò és variable, ja que s’entén com una
subvenció. A més, cada any en els pressuposts s’aprova una quantitat que després es
reparteix entre aquells que ho sol·liciten. Conclou dient que allò que es demana amb
aquesta moció és que sigui el màxim que permet la llei i que s’adapti al volum real de les
mercaderies.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Grup del Partit Popular considera que es tracta
d’una moció molt positiva; ara bé, creu que aquesta moció podria quedar damunt la taula
per tal de quantificar realment tot açò, ja que tal vegada estam demanant una cosa que
llavors manllevarà pressupost a altres partides que també són necessàries... Fer una
anàlisi més en profunditat sobre aquest assumpte, açò és el que pensam, si bé és cert
que és una moció que com més prest s’aprovi, millor, però creu que no és d’una urgència
extrema i que es podria deixar per al proper Ple.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la qüestió és que en aquests moments
estam en pressuposts i que si es demora aquesta petició ja no tindria l’efecte que en
aquests moments pot tenir. Afegeix que quan es diu que es demana el màxim és perquè
probablement s’intentarà arribar a un entremig; és a dir, si estam en un 3% o 4%
d’entrades i demanam un 35%, i si llavors aconseguim que l’aportació arribi a un 20%, ja
estaria ben prou aconseguida la pretensió... Ben igual quan parlam de mercaderies que
surten. Conclou dient que com que es tracta d’un sector que ha patit molt i que no acaba
de llançar-se, creu important que es tiri endavant aquesta moció.
Tot seguit, el Sr. Coll Alcina retira la proposta que el present punt quedi damunt la taula i
anuncia que el grup del Partit Popular votarà a favor del dictamen presentat.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. Instar al Govern de les Illes Balears a treballar en un programa per combatre la
destrucció de més teixit industrial; un programa per recuperar part del teixit destruït per la
deslocalització (relocalització); un programa per atreure activitat industrial deslocalitzada
per altres regions i països i un programa per estimular la implantació d’entitats de control
i mesura de l’activitat industrial, certificades per l’ENAC (Entitat Nacional de
Acreditación).
Segon. Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat un augment en la
partida pressupostària destinada a l’atorgament de compensacions al transport marítim i
6
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aeri de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears, de tal manera que els
percentatges resultants s’acostin al 35% per les mercaderies amb origen i un 30% per les
mercaderies en destí.
Tercer. Instar al Govern de les Illes que demani als Senadors i Diputats balears a les
Corts que promoguin els canvis normatius necessaris per donar compliment al punt 2
d’aquesta moció.
Quart. Instar al Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat l’impuls en la
construcció de les infraestructures necessàries per concloure el corredor mediterrani, des
d’Algeciras fins a Portbou, oferint així una sortida eficient a les exportacions de tot el
litoral mediterrani, incloent les Illes Balears.
Cinquè. Notificar els presents acords al Govern de les Illes Balears.
CINQUÈ. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 15.12.16.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
I DE LA PLANTILLA DE 2017
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Intervé el president. Informa que divendres passat es va lliurar als membres de la comissió el
Pressupost i la Plantilla de 2017, que comprèn la següent documentació: --------------------------------PRESSUPOST 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------− Memòria de Batlia. ---------------------------------------------------------------------------------------------− Informe econòmico-financer. --------------------------------------------------------------------------------− Informe pressupost exercici 2017. -------------------------------------------------------------------------− Informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. -− Informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de la regla de despesa. ----------------------− Bases d’execució.-----------------------------------------------------------------------------------------------− Pressupost de despeses. Quadre resum per orgànic.-------------------------------------------------− Pressupost de despeses. Quadre resum d’ingressos per capítol i comparativa.----------------− Pressupost de despeses. Quadre resum per programes i comparativa amb l’any anterior.-− Pressupost de despeses.-------------------------------------------------------------------------------------− Pressuposts d’ingressos.--------------------------------------------------------------------------------------− Annex del deute a llarg termini.------------------------------------------------------------------------------− Annex Pla d’obres i serveis. Programa d’inversions i transferències de capital.-----------------− Informe de valoració dels Serveis Tècnics Municipals relatiu als immobles de propietat
municipal a la zona de Biniancollet.-------------------------------------------------------------------------− Informe de valoració dels Serveis Tècnics Municipals relatiu a tres solars de propietat
municipal al Polígon Industrial de Sant Lluís.------------------------------------------------------------− Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2015.--------------------------------------------------------− Avanç de la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2016.-----------------------------------------− Avanç resultat pressupostari exercici 2016.--------------------------------------------------------------− Annex d’informació sobre els convenis subscrits amb la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de despesa social.--------------------------------------------------------------------− Annex de beneficis fiscals en els tributs locals per a l’any 2017.------------------------------------PLANTILLA 2017---------------------------------------------------------------------------------------------------------− Memòria de Batlia.----------------------------------------------------------------------------------------------− Plantilla de Personal de 2017.-------------------------------------------------------------------------------− Informe de Secretaria.-----------------------------------------------------------------------------------------− Informe d’Intervenció.-----------------------------------------------------------------------------------------7
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Continua el president. Manifesta que allò que s’ha intentat amb el Pressupost de 2017 és donar
una continuïtat respecte al pressupost de 2016, si bé s’han hagut de fer una sèrie d’ajusts per
intentar incloure la qüestió del compliment de la sentència d’Orfila, SL. Pel que fa al capítol
d’ingressos, manifesta que es manté el tipus impositiu de l’IBI i s’ha augmentat l’impost de
plusvàlues tenint en compte la tendència d’aquests últims anys, com també els imposts indirectes
pel mateix motiu. Així mateix, hi ha hagut un increment important en el capítol 6, atès que es
proposa l’alienació dels solars de Biniancollet que no s’ha dut a terme durant el 2016, a més de tres
solars del Polígon Industrial. Pel que fa al capítol de despeses, manifesta que les inversions s’han
intentat mantenir, si bé quasi la totalitat d’aquestes van lligades a alienacions patrimonials, a
préstec o a diferents subvencions. Respecte a la resta de capítols de despeses assenyala que no
han sofert pràcticament modificacions, a excepció del capítol 3, que sí que s’ha incrementat per la
qüestió de la indemnització d’Orfila, SL., i que tot açò queda explicat a la memòria de Batlia. --------Intervé el Sr. Coll Alcina. Pel que fa a la qüestió d’Orfila, SL, manifesta que ha vist que s’ha posa
dins el quadre d’endeutament, com també en el capítol 9 de despeses i no en el capítol 2.
Demana: Per què? La interventora informa que ho va consultar amb l’interventor del Consell
Insular de Menorca; que l’esmentat organisme ho reflecteix d’aquesta manera; i que, en açò, la
Sindicatura de Comptes no els ha posat cap inconvenient. El Sr. Coll Alcina agraeix l’emissió d’un
informe de justificació d’aquest assumpte. Igualment, demana una còpia del quadre que s’hagi
realitzat respecte al pagament d’aquesta indemnització durant els 15 anys venidors. -------------------Continua el Sr. Coll Alcina. Respecte a les valoracions efectuades pels Serveis Tècnics Municipals
relatives als immobles de propietat municipal a la zona de Biniancollet, demana si són les mateixes
que l’any 2016. La interventora informa que l’arquitecte municipal ha actualitzat els preus i que les
diferències no són significatives. ------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, el Sr. Coll Alcina s’interessa per l’alienació del tres solars del Polígon Industrial. El
president informa que l’Ajuntament pretén recuperar aquests solars, atès l’incompliment de la
condició resolutòria establerta en l’adjudicació efectuada en el seu moment; i que, si es recuperen,
llavors es procedirà a una nova alienació. --------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, en termes generals i respecte als altres anys, ha vist
que els grups 226 i 227 no estan del tot desglossats, i que li agradaria disposar-ne de més
informació per poder comparar-los respecte al 2016. Així mateix, demana, si és possible, que se’ls
faciliti en format excel una comparativa, per programes, de 2016 – 2017. Recorda que l’any
passat ja ho van demanar, però no els ho van fer arribar... ----------------------------------------------------Finalment, el Sr. Coll Alcina s’interessa per la qüestió de l’IBI. El president informa que està previst
en el document pressupostari; que no hi ha hagut gaire variació respecte a l’any 2016; que hi ha
terrenys que han baixat de valor, altres que han pujat, però en el global hi ha molt poca diferència.
El Sr. Coll Alcina demana si s’ha tingut en compte la qüestió que els veïns de Cap d’en Font podran
reclamar quatre anys d’endarreriments. El president manifesta que hi ha hagut gent que ha
demanat el d’enguany, però no té constància de gent que hagi demanat els quatre anys;
desconeix, però, si hi tenen dret, per la qual cosa se n’haurà d’informar. -----------------------------------Pel que fa a l’expedient de la plantilla, el president informa de l’existència d’un petit error en el
quadre del personal laboral temporal, en el sentit que la columna que diu “Salari 2017” hauria de dir
“Despesa 2017”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Demana informació de l’aplicació 333615100, “Gratificacions
extraordinàries”. La interventora informa que és per pagar el personal que va els capvespres a la
sala polivalent quan hi ha activitats, i que per a l’any 2017 s’ha incrementat la partida per la qüestió
de les jornades previstes d’Albert Camus. Afegeix que per a aquestes jornades també hi ha uns
ingressos (CAIB i CIM). --------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que a l’aplicació 3340648906 hi figura una subvenció al
Grup Deixem lo Dol per import de 1.500 euros. Demana si es tracta d’una subvenció nominativa
directa. La interventora informa que a les bases d’execució, a la base 28a, hi figuren totes les
subvencions nominatives. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Olives Salas. Pel que fa a la qüestió de Recursos Humans, manifesta que es volia
modificar la plaça de responsable de Recaptació, passant-la a responsable del SAC. Sobre aquest
aspecte, demana si hi ha hagut negociació sindical. El president respon que no hi ha hagut
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negociació sindical prèvia; que aquests dies n’hem parlat amb els sindicats; que vam quedar que
n’haurien d’haver parlat més, si bé van concloure que quedàs tal com consta aquí. La secretària
afegeix que la decisió de fer aquest canvi també ve fixada per la normativa, ja que amb motiu de
l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, parla de la necessitat de tenir
funcionaris habilitats en el SAC per la qüestió del registre de documents. ---------------------------------Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que a la plantilla de personal de la Policia Local de l’any
2016 hi havia dos oficials de Policia i dos policies en segona activitat; en canvi, per a l’any 2017 hi
figuren tres oficials de Policia i un policia. Demana si açò és correcte. El president manifesta que es
comprovarà. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta de Batlia presentada.---------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, que puja a
un estat de despeses de dotze milions tres-cents set mil vuit-cents vint euros (12.307.820 €) i un
estat d’ingressos igualment de dotze milions tres-cents set mil vuit-cents vint euros (12.307.820 €),
junt amb les seves Bases d’execució; el resum del Pressupost per capítols és el següent: -----------ESTAT DE DESPESES
1 DESPESA DE PERSONAL
4.752.785,00
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
4.003.610,00
3 DESPESES FINANCERES
242.100,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
876.355,00
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
0,00
5 IMPREVISTS
6 INVERSIONS REALS
1.598.970,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
25.100,00
9 PASSIUS FINANCERS
808.900,00
TOTAL DESPESES
12.307.820,00
1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTS DIRECTES
IMPOSTS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

5.197.800,00
300.000,00
2.419.400,00
2.428.600,00
373.000,00
803.650,00
338.370,00
447.000,00
12.307.820,00

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a l’expedient.------------Tercer. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2017, les Bases d’execució i la
plantilla de personal durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el 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, hi 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 la batlessa. Manifesta que, tenint en compte les tendències d'ingressos i les
necessitats de despesa, s’ha preparat el projecte de pressupost per al 2017, que es
resumeix i s’explica a la memòria de Batlia. Assenyala que l’aspecte més significatiu i
que marca en bona mesura aquest pressupost, és el fet de començar a donar
compliment a la sentència que ens obliga a indemnitzar Orfila S.L. durant els pròxims
quinze anys.
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Continua la batlessa. Pel que fa al capítol d’ingressos, manifesta, sobre el capítol 1,
corresponent als imposts directes, que hem fet el càlcul tenint en compte que es
mantenen els tipus impositius de l'IBI, i augmentant en un 10% l'impost sobre l'increment
del valor dels terrenys (plusvàlua), donada la tendència d'aquests últims anys; pel mateix
motiu, s'incrementa en 50.000 euros els imposts indirectes (capítol 2). Així mateix,
manifesta que s’augmenta lleugerament, concretament un 8%, els capítols 3, 4 i 5 en el
seu conjunt. Pel que fa al capítol 6, indica que tenim un increment important, atès que es
proposa l'alienació dels solars de Biniancollet, que no s'ha dut a terme durant el 2016, a
més de tres solars del Polígon Industrial que podem recuperar, atès l’incompliment de la
condició resolutòria establerta en l’adjudicació efectuada en el seu moment; aquest
incompliment permet la recuperació dels solars per poder procedir a una nova alienació.
Respecte al capítol 7, de transferències de capital, s'ha regulat a la baixa, passant de
409.335,00 euros a 338.370,00 euros; i es manté igual que en l'exercici anterior el capítol
9, corresponent a passius financers.
Segueix la batlessa. Pel que fa al capítol de despeses, manifesta que en aquest apartat
s'ha intentat mantenir la tendència iniciada durant el present any, per tal de seguir donant
suport al reforç en les àrees de caràcter social, cultural, esportiu i de cooperació. Tot
això, tenint en compte l'esforç que suposa haver d'integrar en el pressupost, per tal de
donar compliment a la resolució judicial dictada, una indemnització a favor d’Orfila, S.L. i
que suposa una despesa d'aproximadament 556.000 euros. Així mateix, manifesta que
es pressuposta un increment del 2,5% en el capítol 1, i que aquest ve donat pel
manteniment dels programes del SOIB, concretament per a aquest any es proposen els
programes "visibles", "majors de 30 anys", "joves qualificats" i AODL, així com per la
creació d'una plaça de tresorer i l'increment a l’Escoleta, Joventut i EMEA.
Continua la batlessa. Manifesta que en el pressupost de despeses corrents pràcticament
no hi ha hagut variacions, incrementant en un 1,4% el seu import; el capítol 3, de
despeses financeres, sí que s'ha vist incrementat substancialment, concretament per
l'augment de 195.000 euros corresponent als interessos de la indemnització d’Orfila S.L.
Així mateix, assenyala que s'ha incrementat pel mateix motiu, en 361.000 euros, el
capítol 9. Per altra banda, informa que el capítol 4 no ha sofert pràcticament
modificacions. En canvi, hem hagut de deixar sense import el capítol 5, corresponent a
fons de contingència. Si bé part de l'import, 47.000,00 euros, s'ha incorporat al mateix
programa, però al capítol 2, per poder tenir més marge d'utilització del mateix.
Finalment, la batlessa manifesta que les inversions s'han intentat mantenir; ara bé, hem
de fer constar que quasi la totalitat d'aquestes van lligades o bé a alienacions
patrimonials, a un préstec o a diferents subvencions, de manera que queda poc marge
per a les que es duran a terme amb recursos propis.
Intervé el regidor d’Hisenda, senyor Pons Sintes. Manifesta que a la comissió informativa
el Sr. Olives Salas va comentar que a la plantilla de 2017 hi figuraven tres oficials de
policia i un policia en segona activitat, i va demanar si açò era correcte. Diu que es tracta
d’un error, ja que ha de figurar que es tracta de dos oficials de Policia i dos policies en
segona activitat. Per altra banda, tal com va informar a la comissió, hi ha un altre petit
error en el quadre del personal laboral temporal, en el sentit que la columna que diu
“Salari 2017” hauria de dir “Despesa 20172.
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Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que, en primer lloc, i abans d’entrar en l’anàlisi
del pressupost —avui es proposa la seva aprovació inicial—, el grup del Partit Popular
voldria fer una breu reflexió. Assenyala que des de fa ja bastants d’anys, la tramitació
seguida en l’aprovació dels pressuposts, abans d’arribar al punt en què som avui aquí,
era la de convocar dues comissions de Comptes, la pròpia que preveu la normativa i una
altra, aproximadament una setmana abans, en la qual es lliurava el document
pressupostari; allà, el regidor d’Hisenda de torn feia les explicacions de les principals
novetats que s’hi contenien, i sobretot, i cosa més important, es donava un breu marge
de temps perquè l’oposició pogués analitzar els comptes i, a més, pogués aportar alguna
proposta abans de tancar definitivament el pressupost. Així mateix, manifesta que
l’oposició té el dret i el deure d’això mateix, de fer oposició, és a dir, de fer la tasca de
control al govern, però fer-la no és possible si no es disposa de la informació i del temps
necessari per analitzar-la. Pensam, així mateix, que la feina de l’equip de govern
consisteix a treballar per al poble del qual nosaltres en representem un percentatge prou
important. Per tant, creiem que hauria estat, si més no elegant, demanar si teníem
alguna aportació a fer, quan hi ha temes en aquest pressupost que no és que vinculin el
poble durant un exercici sinó durant molt més d’una legislatura i en què treballar junts
potser hauria estat una idea a tenir en compte.
Continua la Sra. Capó García. Manifesta que la proposta de pressupost per a l’exercici
2017 ascendeix a un total de 12.307.820,00 euros, la qual cosa representa un increment
d’uns set-cents mil euros si el comparam amb el pressupost de 2016. De l’anàlisi del
pressupost d’ingressos, creiem convenient posar el focus en diferents aspectes:
a) En primer lloc, el capítol 1 d’ingressos, és a dir, els imposts directes, no presenta
massa variació respecte de l’any anterior, encara que s’ha augmentat un 10% la
previsió d’ingressos en concepte d’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, fonamentat, d’acord amb la memòria de la Batlia, en la
tendència dels últims anys. Diu que la tendència dels últims anys és d’increment,
perquè hi ha hagut determinades liquidacions per aquest impost que han estat
excepcionals, i que el criteri que s’ha de seguir en l’estimació dels ingressos ha de
ser la prudència. El fet d’incrementar un 10% l’ingrés significa augmentar un 10%
la despesa; per tant, s’ha d’estar molt segur que les previsions inicials es
compliran per no haver d’incórrer en dèficits no desitjats.
b) El capítol 2, que són els imposts indirectes, s’augmenta un 20% respecte a l’any
anterior. Podríem tornar a repetir el mateix raonament anterior: és molt perillós
finançar la despesa sobre la base d’uns ingressos que són conjunturals.
c) Manifesta que, sense cap dubte, el capítol 6, venda de patrimoni, és l’apartat que
crida més l’atenció. Es preveuen uns ingressos per venda de patrimoni per import
de 803.650,00 euros. Els ingressos del capítol 6 sempre financen inversions, per
tant, del milió i mig previst en inversions, més de vuit-cents mil euros es financen
amb venda de patrimoni, que, si no es porta a terme, significa que no es podran
realitzar aquestes inversions, és a dir, són al pressupost però amb una probabilitat
considerable que no es duguin a terme. Recorda que fa anys que hi ha alguna
partida de venda de patrimoni als pressuposts i que no s’ha pogut realitzar les
vendes previstes per diversos motius. Així idò, inversions tan importants com la
segona planta del geriàtric, l’evacuació d’aigües pluvials a s’Algar, les inversions
previstes en equipaments a les urbanitzacions i, fins i tot, una part del pressupost
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assignat a la inversió derivada de la consulta dels pressuposts participatius... no
es podran fer si no es ven aquest patrimoni.
d) Per altra banda, manifesta que el capítol 7, que es correspon amb les
transferències de capital, baixa quasi un 18% respecte al 2016, quan és
precisament aquest capítol, i no el sisè, el que hauria d’incrementar-se. El capítol
7 es correspon amb el finançament que arriba a l’Ajuntament per part d’altres
administracions (CIME, CAIB, etc.) per a fer inversions. Cercar el finançament
necessari per a fer les inversions al nostre poble és precisament la feina que han
de fer els qui governen. D’aquesta manera, no és necessari vendre patrimoni, ni
endeutar-se més del necessari. Fer créixer el capítol 7 significaria fer una bona
gestió a favor de les necessitats del nostre poble; fer-lo baixar, per tant, significa
el contrari.
e) Per acabar amb el tema dels ingressos, comenta que crida poderosament
l’atenció que es prevegi exactament el mateix import en concepte de préstec que
l’any passat, és a dir 447.000,00 euros. Sembla que es tracti d’una xifra de
quadre del pressupost, més que una xifra sortida d’analitzar les necessitats
d’endeutament extern de cara al 2017. Si la idea és no fer el préstec i gastar del
romanent de tresoreria, no fa falta posar-la al pressupost, si no és que es vulgui
donar una impressió distorsionada de la realitat.
Segueix la Sra. Capó García. Pel que fa al pressupost de despeses, manifesta que dos
són els aspectes que el Grup del Partit Popular vol destacar: per una banda, la creació
d’una plaça de tresorer i la requalificació d’una plaça d’administratiu de recaptació cap a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà directament a la plantilla del pressupost; i per altra banda,
un capítol d’inversions per import total d’1.598.970 euros, dels quals només 9.950 euros
estan finançats amb recursos propis, és a dir, els recursos propis financen un 0,6% de
les inversions. Resumint, les inversions del pressupost es financen en un 78,22% amb
venda de patrimoni i préstec, cosa que significa que un 78,22% de les inversions no es
podran portar a terme si no es ven el patrimoni i/o es formalitza un préstec. Entre
aquestes inversions hi ha la que correspon als pressuposts participatius, que, dels
115.000 euros prevists, 15.000 estan finançats amb venda de patrimoni i 100.000 amb
préstec, quan després de tota la participació i el foment d’aquesta que s’ha fet entre els
ciutadans, sembla que el més lògic hauria estat que precisament aquest projecte
s’hagués finançat amb recursos propis per tal de poder-lo portar a terme.
Continua la Sra. Capó García. Manifesta que tenint un deute tan important com el
pagament derivat de la sentència d’Orfila, S.L., per al qual es destinen 556.000,00 euros
al pressupost, dels quals 195.000,00 són interessos, és sorprenent que en tost de fer
polítiques de baixada de la despesa corrent, es faci el contrari, és a dir, apujar-la en uns
55.000 euros... que és apujar un 35% la despesa per ús de telèfon a Administració
general; incrementar un 43% la despesa amb SILME —que, per cert, ens agradaria
saber el motiu d’aquesta pujada tan important— o apujar en més del doble, de 9.000
euros a 23.000 euros la despesa en hores extres de Festes, Joventut i Sala
Multifuncional.
Finalment, la Sra. Capó García manifesta que, en definitiva, es tracta d’un pressupost
amb un increment total fictici, amb unes inversions que molt probablement no es podran
realitzar i amb una previsió de la despesa corrent que, en tost d’intentar abaixar-la per
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mor de la situació econòmica municipal derivada del pagament de la sentència d’Orfila
SL, s’ha incrementat.
Intervé el regidor d’Hisenda, Sr. Pons Sintes. Manifesta que sí que és ver que
habitualment es feia una comissió especial en què es lliurava el document pressupostari;
ara bé, el lliurament del document el van fer el mateix dia que tenien previst fer aquesta
comissió, per la qual cosa sí que és ver que no es va fer presencialment, però també és
ver que no van tenir ni un dia menys que havien de tenir per poder estudiar els
pressuposts. Pel que fa al comentari fet sobre els capítols 1 i 2 d’ingressos, manifesta
que la tendència dels darrers anys sí que és sòlida, és prou continguda aquesta previsió
d’ingrés, perquè no ve donat només per un pagament extraordinari any rere any, sinó
que hi ha una tendència real. Respecte al comentari fet sobre el capítol 6, de dir que
moltes inversions no es podran fer, manifesta que és cert, és una evidència, ja que si no
hi ha venda de patrimoni, o no hi ha préstec o no hi ha una possible incorporació de
romanents, les inversions es veurien afectades; però nosaltres tenim intenció real
d’alienar patrimoni. A més, recorda que quan nosaltres vam arribar a l’Ajuntament hi
havia un préstec previst de quasi sis-cents mil euros, que tampoc van dur a terme, és a
dir, es tracta d’un fet habitual que es posi açò als pressuposts. I, respecte al capítol 7,
assenyala que estaria molt bé poder posar una quantitat superior, però com que no la
tenim confirmada, no ho hem fet.
Finalment, el Sr. Pons Sintes manifesta que, respecte a les despeses, tota aquesta
dificultat roda amb el fet d’haver de pagar aquests 500.000 euros d’indemnització, i que
açò ha afectat les inversions. Sobre l’augment de la despesa corrent, indica que és un
1’39%, però no creu que açò sigui gaire significatiu. Conclou dient que es tracta d’uns
pressuposts prou ajustats i que nosaltres tenim clar que les inversions estan
condicionades, però la intenció de l’equip de govern és poder-les dur a terme, i es farà tot
el possible perquè sigui així.
Intervé novament la Sra. Capó García. Respecte al capítol 9 d’ingressos, manifesta que
no volem retreure que es prevegi exactament el mateix import, sinó que crida l’atenció i
que ho han volgut dir. Així mateix, voldria saber els motius pels quals hi ha hagut
aquesta pujada tan important respecte a la despesa amb SILME. Per altra banda,
recorda que a la comissió informativa va demanar un informe amb relació a la justificació
de posar la despesa d’Orfila, SL en el capítol 9, informe que no ha rebut, per la qual cosa
li agradaria que en pogués disposar a la major brevetat.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Demana disculpes si no s’ha lliurat l’informe que va demanar
el Grup del Partit Popular, ja que si no recorda malament aquest informe estava preparat
per a ser lliurat. Sobre la qüestió de SILME, manifesta que la partida que hi ha en el
pressupost no només és per a la despesa de SILME, sinó que també hi ha inclòs el cost
de l’empresa que farà la relació de llocs de feina.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres
del PP (4), acorda:
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Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2017,
que puja a un estat de despeses de dotze milions tres-cents set mil vuit-cents vint euros
(12.307.820 €) i un estat d’ingressos igualment de dotze milions tres-cents set mil
vuit-cents vint euros (12.307.820 €), junt amb les seves Bases d’execució; el resum del
Pressupost per capítols és el següent:
1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
IMPREVISTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

1.598.970,00
25.100,00
808.900,00
12.307.820,00

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTS DIRECTES
IMPOSTS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

5.197.800,00
300.000,00
2.419.400,00
2.428.600,00
373.000,00
803.650,00
338.370,00
447.000,00
12.307.820,00

4.752.785,00
4.003.610,00
242.100,00
876.355,00
0,00

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a
l’expedient.
Tercer. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2017, les Bases
d’execució i la plantilla de personal durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en
el 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, hi 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.
SISÈ. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 15.12.16. PROPOSTA
DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I ELS AJUNTAMENTS AMB RELACIÓ A LA
CARTOGRAFIA I LA INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS DE MENORCA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Governació amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Des de l’any 2001 el Consell Insular i els ajuntaments de l’Illa col·laboren per donar resposta a les
necessitats en relació a la cartografia i sistemes d’informació geogràfica i que ha permès la creació
de la Infrastructura de dades espacials de Menorca, activa des de 2008. ----------------------------------Al llarg dels anys s’ha donat continuïtat a la tasca anterior mitjançant nous convenis o pròrrogues
dels mateixos. El darrer acord finalitza l’1 de gener de 2017. --------------------------------------------------Fins a data d’avui i en virtut de la col·laboració esmentada, l’Ajuntament ha comptat amb un
operador SIG assignat al projecte durant un dia per setmana; ara, que correspon renovar l’acord de
col·laboració, l’Ajuntament ha plantejat la necessitat i conveniència de comptar amb aquest
operador dos dies a la setmana, a l’igual que succeeix des de fa temps amb els Ajuntaments des
Mercadal i Es Castell. L’aportació econòmica a càrrec de l’Ajuntament en aquest cas serà de
14.000€. El termini de vigència del nou conveni serà de quatre anys, de l’1 de gener de 2017 a 31
de desembre de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de
Comptes la següent proposta: -----------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els ajuntaments amb relació a
la cartografia i la infraestructura de dades espacials de Menorca (IDE Menorca), que estendrà els
seus efectes des de l’1 de gener de 2017 fins a l’1 de gener de 2021. --------------------------------------Segon. Adoptar el compromís d’incloure a l’estat de despeses dels pressuposts dels exercicis
2017 a 2020 la quantia suficient per atendre el conveni. --------------------------------------------------------Tercer. Habilitar la batlessa per signar-lo." -------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que fins avui l’Ajuntament ha comptat amb un operador SIG assignat
al projecte durant un dia per setmana; ara, que correspon renovar l’acord de col·laboració,
l’Ajuntament ha plantejat la necessitat i conveniència de comptar amb aquest operador dos dies a
la setmana, tal com fan as Mercadal i as Castell. Per açò és que es fa aquesta proposta de
conveni, duplicant l’aportació econòmica municipal. -------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la feina que fa aquest operador és extraordinària, si bé
considera una mica elevat l’import d’aquest conveni. Així mateix, s’interessa per les funcions
d’aquesta persona. El president informa que són les mateixes que feia fins ara, si bé demà si hi ha
prevista una reunió per veure fins on podríem arribar, com també per donar suport a Cadastre. ----I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada pel regidor de
Governació. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1), i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els ajuntaments amb relació a
la cartografia i la infraestructura de dades espacials de Menorca (IDE Menorca), que estendrà els
seus efectes des de l’1 de gener de 2017 fins a l’1 de gener de 2021.---------------------------------------Segon. Adoptar el compromís d’incloure a l’estat de despeses dels pressuposts dels exercicis
2017 a 2020 la quantia suficient per atendre el conveni.---------------------------------------------------------Tercer. Habilitar la batlessa per signar-lo." --------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i els ajuntaments
amb relació a la cartografia i la infraestructura de dades espacials de Menorca (IDE
Menorca), que estendrà els seus efectes des de l’1 de gener de 2017 fins a l’1 de gener
de 2021.
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Segon. Adoptar el compromís d’incloure a l’estat de despeses dels pressuposts dels
exercicis 2017 a 2020 la quantia suficient per atendre el conveni.
Tercer. Habilitar la batlessa per signar-lo.
SETÈ. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 15.12.16. PROPOSTA
DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UN
EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS LIQUIDATS D'EXERCICIS ANTERIORS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------"Atès l'informe elaborat per Intervenció, a l'expedient instruït per a determinar la imatge fidel de la
situació patrimonial, financera i pressupostària d'aquest ajuntament en relació a determinats drets
liquidats pendents de cobrament. -------------------------------------------------------------------------------------PROPÓS AL PLE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
anteriors per un import de 189.208,56 euros, el desglossament individual dels quals es troba a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets indicats. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Demana un quadre actualitzat dels drets de pagaments que quedin de la
resta d’aquest anys, així com, si és possible, una comparativa per CIF o DNI, per veure si són
sempre les mateixes persones, així com si es pot fer un filtre per saber tots els que són per
prescripció, per insolvències, etc. El president manifesta que es mirarà si informàticament es fàcil
o no poder elaborar aquesta informació. ----------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Economia i Hisenda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1), i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d’exercicis
anteriors per un import de 189.208,56 euros, el desglossament individual dels quals es troba a
l’expedient.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets indicats. " -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que a la comissió informativa el Sr. Coll Alcina va
demanar si es podia fer una comparativa dels darrers anys; si bé no s’ha fet encara, es
farà i ja es remetrà la informació.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4), 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 189.208,56 euros, el desglossament individual dels
quals es troba a l’expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions dels drets indicats.
VUITÈ. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 15.12.16.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ D'UN EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ D'OBLIGACIONS RECONEGUDES
D'EXERCICIS ANTERIORS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès l'informe elaborat per Intervenció, a l'expedient per a determinar la imatge fidel de la situació
patrimonial, financera i pressupostària d'aquest Ajuntament en relació a determinades obligacions
pendents de pagament. -------------------------------------------------------------------------------------------------PROPÒS AL PLE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació d’obligacions reconegudes pendents de pagament
d’exercicis anteriors per un import de 1.825 euros, que consta a l’expedient. -----------------------------Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions de les
obligacions indicades." --------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que en aquest cas només es tracta d’un expedient que l’any 2012 es
va comptabilitzar per duplicat, i que ara es proposa d’anul·lar aquesta obligació reconeguda. --------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Economia i Hisenda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació d’obligacions reconegudes pendents de pagament
d’exercicis anteriors per un import de 1.825 euros, que consta a l’expedient.-------------------------------

Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions de les obligacions indicades." ------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4), acorda:
Primer. Aprovar l’expedient d’anul·lació d’obligacions reconegudes pendents de
pagament d’exercicis anteriors per un import de 1.825 euros, que consta a l’expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions de les obligacions indicades.
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NOVÈ. TRIBUNAL SUPREM. DONAR COMPTE AUTO DE DIA 03.11.16 AMB
RELACIÓ AL RECURS DE CASACIÓ INTERPOSAT PER JUAN DE JUAN Y PI
CONTRA LA SENTÈNCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS EN EL MARC DEL
PROCEDIMENT 492/14
La secretària informa que el Sr. Juan de Juan y Pi va interposar un recurs contenciós
administratiu (PO 492/2014) contra el Consell Insular de Menorca per l’aprovació
definitiva del Text refós de les Normes subsidiàries de planejament de Sant Lluís; com a
part interessada, l’Ajuntament es va personar, essent part codemandada en el
procediment. Mitjançant la Sentència núm. 222, la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va desestimar el recurs, i confirmava així
l’acord del Consell Insular pel qual s’aproven definitivament les Normes subsidiàries de
Sant Lluís. Contra la desestimació, el recurrent va interposar recurs de cassació davant el
Tribunal Suprem, que mitjançant la interlocutòria de data 3 de novembre de 2016 acorda
declarar la inadmissió del recurs i imposar les costes al recurrent.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, segons la Junta de Govern Local de dia 7
de desembre de 2016, punt cinquè, s’aproven les factures corresponents al mes de
novembre de 2016. Voldria una còpia de la factura presentada per Juan Mora, SA,
relativa a la neteja de diversos camins del terme municipal, així com un informe respecte
de quins han estat aquests camins i de quants de quilòmetres s’han fet net.
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que per la premsa va sortir informació sobre el
nou concurs de gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca, on sembla que el cost es
triplicava. Per tant, voldria saber quina és la postura de l’Ajuntament i si ens poden
avançar alguna cosa respecte com està el procés.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el mes de febrer d’enguany es va fer
una reunió específica respecte a la qüestió de les deixalleries, ja que teòricament dia 31
de desembre acabava el contracte, però com que no s’ha conclòs la redacció dels nous
plecs de clàusules, el Consorci va decidir prorrogar un any més aquest servei. A partir
d’açò, es van posar tot una sèrie de qüestions damunt la taula, com ara l’augment
d’horaris d’obertura, l’augment de productes que puguin ser recollits a les deixalleries... i
aquest fruit du a unes quantitats importants. Així mateix, manifesta que una altra de les
coses que recull aquest document —cosa que creu que és important— és el fet que si
les deixalleries estan en xarxa, encara que l’ajuntament des Castell no tengui deixalleria,
que hi participàs econòmicament; açò és un element que es recull dins aquest esborrany.
Conclou dient que en principi l’augment venia donat per hores i productes que poguessin
ser recollits a les deixalleries i que en aquests moments no s’admeten.
Pren la paraula la batlessa. Afegeix que un altre component que feia incrementar la
gestió de la xarxa de deixalleries és la posada en marxa de la deixalleria mòbil. A més,
diu que a una reunió extraordinària de batles es va tractar aquest tema, i es va fer
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entendre que es tractava d’un esborrany i que damunt aquest esborrany encara s’hi
havia de treballar. És clar que totes les aportacions de tots els ajuntaments van fer que
el càlcul augmentàs considerablement i que ara els tècnics ho tornaran a estudiar, mirant
de retallar qualque cosa; llavors es redactarà un altre esborrany, el qual s’haurà
d’estudiar.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que amb el servei que hi ha ara cada ajuntament era
un poc lliure de triar l’horari de servei que donava al ciutadà, per la qual cosa demana:
En un futur, açò seria diferent? L’Ajuntament de Sant Lluís té intenció d’ampliar l’horari o
té intenció de mantenir l’horari existent?
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, en principi, la proposta era d’augmentar horari i
d’una forma important, fins i tot tenir obert cada dia de la setmana, a excepció del
diumenge; però tot açò està en estudi. Afegeix que té molt clar quina és la funció que ha
de tenir la deixalleria mòbil, però l’hi han de tenir tots, ben clar, i creu que és un element
importantíssim, perquè, a més, fa feina a peu de carrer. Conclou dient que quan hi hagi
un nou esborrany, se’n passarà una còpia als grups polítics.
Intervé el Sr. Olives Salas. Pel que fa al Pressupost de 2017, voldria una explicació de
l’aplicació pressupostària 333 6 22609, relativa a: “Jornades literàries mediterrànies”.
La Sra. Ponsetí Pons manifesta que és un fòrum de debat que tindrà lloc els dies 29 i 30
d’abril i 1 de maig; que es fa amb motiu del 60è aniversari del lliurament del Premi Nobel
a Albert Camus; i que és un projecte que no només serà per enguany, ja que es tracta
d’una aposta de futur per crear un fòrum de debat de diferents temes d’actualitat, amb
una participació activa de la Universitat de les Illes Balears i altres estaments.
Continua el Sr. Olives Salas. Igualment, demana informació de l’aplicació pressupostària
3340 6 23100 relativa a: “Dels membres dels òrgans de govern – fires, reunions, etc.”.
La Sra. Ponsetí Pons manifesta que és fonamental anar a les fires i a les activitats tant
de teatre com de música, per tal de saber, sobretot amb referència als espectacles
infantils, què és el que programam per a la sala. A més, es tracta d’una o dues fires que
hi sol haver i normalment només pagam una part de les despeses. En definitiva,
apostam primer per veure l’actuació, abans de contractar-la, per tal de veure si és
adequada a allò que la gent del nostre poble demana.
Segueix el Sr. Olives Salas. Manifesta que en els pressuposts també hi figura que la
plaça que fins ara era una plaça de funcionari com a encarregat del servei de
Recaptació, passa a plaça d’encarregat del Servei d’Atenció al Ciutadà. Voldria saber
quina serà la forma de cobriment d’aquesta plaça.
El Sr. Pons Sintes respon que, en principi, es farà un concurs públic.
Tot seguit, pren la paraula la secretària de la corporació. Manifesta que s’ha d’esperar a
veure què diu la llei de pressuposts de l’Estat. Si continua en la mateixa línia que els
darrers anys, la plaça no es cobrirà en propietat, per la qual cosa es cobrirà de forma
interina i serà en aquest moment que es determinarà si es fa un concurs oposició o
només oposició.
El Sr. Olives Salas demana, faci el que es faci, si el procés serà lliure o restringit.
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La secretària manifesta que no tenim funcionaris per fer una promoció interna, ja que
pràcticament tot el personal d’aquest ajuntament és personal laboral.
Finalment, el Sr. Olives Salas demana l’emissió d’un informe jurídic que fonamentàs la
decisió que s’ha pres en aquest ajuntament de donar dos dies més de permís a tot el
personal, en base als dies 24 i 31 de desembre (que aquest any era dissabte). Així
mateix, en cas que hi hagi hagut qualque tipus d’acord sindical, també en demana una
còpia.
Pren la paraula la secretària. Manifesta que la normativa per al personal funcionari açò
ho preveu, no que es donaran dos dies, sinó que diu que les oficines romandran
tancades els dies 24 i 31 de desembre, a excepció del Servei d’Atenció al Ciutadà; i si
aquests dies són festius, s’han de cercar altres dies. Així mateix, manifesta que per al
personal laboral també ho recull el conveni de l’any 2004 en els mateixos termes que la
normativa dels funcionaris.
El Sr. Olives Salas manifesta que, doncs, es segueix aplicant el conveni del personal
laboral de l’any 2004. El Sr. Pons Sintes respon que sí, ja que el nou conveni encara no
està aprovat, i és que es van esmenar una sèrie de deficiències, però llavors va tornar a
venir el document amb unes altres deficiències i s’estan fent gestions per tancar
l’expedient.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 24.11.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
AL SR. COLL ALCINA
1.- Li remet, adjunt, còpia de l’informe d’Intervenció respecte a l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 8 (transferència entre partides) al Pressupost de 2016.
Joan Pons Sintes
Regidor d’Economia i HIsenda
AL SR. TUDURÍ MERCADAL
1.- Li remet, adjunt, còpia de les analítiques d’aigua preses a l’aixeta del menjador del CEIP Sant
Lluís de dia 30.05.16 i 11.10. 16.
2.- Pel que fa a la plaga del becut vermell que afecta a les palmeres, li pos de manifest el següent:
“En primer lloc dir-li que la responsabilitat d’aquesta qüestió és del Consell Insular de Menorca, ara
bé, açò no vol dir que I’ajuntament o aquesta regidoria faci la feina que considera oportuna per
intentar paliar amb la màxima mesura aquesta plaga que de cada vegada comença a ser més
preocupant. Aquesta consideració ve refrendada perquè en el 2016 es va trobar oportú encomenar
dita feina a una empresa externa de l’Ajuntament ja que la brigada municipal, pel volum de feina
que té, Ii era impossible dur a terme dita actuació en tot el seu programa d’intervenció.
A continuació, Ii contest, una a una, les preguntes que va fer en el passat Ple.
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Quan es detecta una palmera que estiguin afectades pel bacut vermell:
1. Informe fotogràfic
2. Localitzar la propietat
3. Aixecar acta (s’adjunta còpia)
4. Informar al propietari de les passes a donar
5. Se Ii facilita un llistat de jardiners que estiguin donats d’alta al ROPO
6. S’envia l’acta a la Conselleria d’Agricultura del CIM
Palmeres municipals possiblement afectades: 2,
− Biniarroca
− Possible “no segur” a Barraques
− Una a s’Uestra encara que l’Ajuntament hi ha actuat per la dubte de si és pública o és
privada, se Ii ha fet una actuació de xoc
L’empresa que fa els tractaments a les palmeres considerades municipals és ECOPLAGUES.
Es fan tres tipus de tractament diferents: es fa un tractament per dutxa a la corona amb
CLORPIRIFOS, un tractament per dutxa a la corona amb IMIDACOPRID i un tractament amb
enderoterapia que són injeccions dirigies a I’estipide de la palmera amb TIAMETOXAN.
S’han fet 5 actuacions que van començar:
- Març/abril
- Maig/juny
- JulioI/agost
- Setembre/octubre
- Novembre
Els productes que s’utilitzem ja s’ha contestat amb el punt anterior.
Si es fa algun tipus de feina informativa al veïns del l’extrarradi, directament no es fa, encara que
s’intenta si es localitza l’afectació.”
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:55, 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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