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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 24/09/2015
Hora: de les 20:00 a les 21:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
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)
Olmo Heras Rodríguez (VOLEM SANT LLUIS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 17.09.15. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12 al
Pressupost de 2015 (crèdit extraordinari) per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 17.09.15. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de les Bases d'execució del Pressupost de l'exercici de
2015
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 17.09.15. Ratificació decrets
de Batlia amb relació a la designació de representants municipals a òrgans col·legiats
Cinquè. Proposta que presenta el regidor de Medi Ambient amb relació a instar al Govern
i al Parlament de l'Estat a adoptar les mesures necessàries per declarar el mediterrani
espanyol zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i dugui a terme les actuacions
necessàries per aturar les accions que en matèria de prospeccions d'hidrocarburs s'hagin
iniciat
Sisè. Proposta de Batlia amb relació a la modificació dels nomenaments dels
representants municipals a la FELIB
Setè. Proposta de Batlia amb relació a la imposició i ordenació de contribucions especials
pel finançament de les obres d'execució de voravies al Conjunt Social de Sa Talaia
Vuitè. Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació a la petició d'informació
econòmica
Novè. Moció conjunta que presenten els grups que formen el consistori amb relació a
l'actual crisi humanitària
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Desè. Expedient de modificació de crèdit núm. 11 (transferència entre partides) al
Pressupost de 2015. Donar-ne compte
Onzè. Aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost de 2016. Donar-ne compte
Dotzè. Resolució de Batlia núm. 2015/1179 amb relació a la delegació de competències.
Donar-ne compte
Tretzè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca. Donar compte
Sentència núm. 282 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Luis
Coronas Guinart contra aquest Ajuntament (PA 65/2015)
Catorzè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca. Donar compte
Sentència núm. 342 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Carlos
Mangado de la Torre contra aquest Ajuntament (PA 287/2014)
Quinzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Setzè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de la sessió de
dia 30.07.15.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció del Sr. Olmo Heras Rodríguez, pel fet que no va assitir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 17.09.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 AL PRESSUPOST DE 2015 (CRÈDIT
EXTRAORDINARI) PER A L'APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI AMB
CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l'assumpte indicat, que diu:--------------------------"Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins alternatius de la Disposició
Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
és necessària la modificació de crèdit núm. 12/2015 del pressupost en vigor, en la modalitat de
crèdit extraordinari amb càrrec al superàvit pressupostari (Romanent de Tresoreria per a despeses
generals). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la disponibilitat de Romanent de Tresoreria per a despeses generals de lliure disposició. -----Vist l’informe d’intervenció, que posa de manifest el compliment dels requisits de la DA 6ª de la
LOEPSF per a la part corresponent al superàvit pressupostari. -----------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ---------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2015, en la modalitat
de crèdits extraordinaris amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per
finançar inversions, 281.762.71 euros a càrrec del superàvit pressupostari i 433.237,29 euros del
Romanent de lliure disposició, per un import total de 715.000 euros. ----------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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A p l i c a c i ó Descripció
Pressupostària

Import

933
1532

169.470,00
112.292,71
281.762,71

63210
61917

MILLORA CEIP SANT LLUIS I ESCOLA INFANTIL
REHABILITACIÓ PEATONALS BINIBECA

Les inversions finançades amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició són les següents: --------------------------------------------------------------------------------------------A p l i c a c i ó Descripció
Pressupostària
1532
1532
161

61916
61917
61905

933
933

63202
63211

REHABILITACIÓ VORERA BARRANC CALA BINISSAFULLER
REHABILITACIÓ PEATONALS BINIBECA
MILLORA
SUBMINISTRAMENT
AIGUA
POTABLE
BINISSAFULLER ROTERS
REHABILITACIÓ POLIESPORTIU
MILLORES A LES CASES CONSISTORIALS

Import
62.000,00
7.707,29
A 232.000,00
123.310,00
8.220,00
433.237,29

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals,
una part a càrrec del superàvit pressupostari i una altra al romanent de lliure disposició: --------------Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic Descripció
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI)
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI)
TOTAL INGRESSOS

Import
281.762,71
433.237,29
715.000,00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." --Intervé el president. Demana disculpes pel retard en la presentació de la documentació, la qual
cosa és deguda al fet que fa pocs dies van saber sobre la possibilitat de disposar d'aquest
romanent. Demana si hi ha qualque intervenció. ------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Capó García. Demana una còpia dels projectes de les inversions que es preveuen
en aquesta modificació de crèdit. Així mateix, manifesta que a l’informe d’Intervenció s’indica que
s’ha previst que la liquidació de 2015 podria tenir un superàvit pressupostari d’uns 740.000 euros,
per la qual cosa voldria un informe per saber com s’han fet els càlculs per arribar a aquest import.
I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta 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 elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -----------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2015, en la modalitat de
crèdits extraordinaris amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per finançar
inversions, 281.762.71 euros a càrrec del superàvit pressupostari i 433.237,29 euros del Romanent
de lliure disposició, per un import total de 715.000 euros.-------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A p l i c a c i ó Descripció
Pressupostària

Import

933
1532

169.470,00
112.292,71
281.762,71

63210
61917

MILLORA CEIP SANT LLUIS I ESCOLA INFANTIL
REHABILITACIÓ PEATONALS BINIBECA

Les inversions finançades amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició són les següents: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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A p l i c a c i ó Descripció
Pressupostària
1532
1532
161

61916
61917
61905

933
933

63202
63211

Import

REHABILITACIÓ VORERA BARRANC CALA BINISSAFULLER
REHABILITACIÓ PEATONALS BINIBECA
MILLORA
SUBMINISTRAMENT
AIGUA
POTABLE
BINISSAFULLER ROTERS
REHABILITACIÓ POLIESPORTIU
MILLORES A LES CASES CONSISTORIALS

62.000,00
7.707,29
A 232.000,00
123.310,00
8.220,00
433.237,29

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals,
una part a càrrec del superàvit pressupostari i una altra al romanent de lliure disposició: --------------Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic Descripció
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI)
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI)
TOTAL INGRESSOS

Import
281.762,71
433.237,29
715.000,00

Segona.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

Intervé la Sra. Capó García. Anuncia que el Partit Popular
proposta presentada, sobre la base dels següents raonaments:

votarà en contra de la

En primer lloc, manifesta que la proposta de modificació de crèdits s’anomena: Crèdits
extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals. Com es
pot observar en el detall de la mateixa, hi ha una part destinada al finançament
d’inversions amb càrrec al superàvit pressupostari; la segona part de la modificació entén
que serien, per tant, crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria.
Demana al Sr. Pons que ens expliqui la motivació per la qual aquestes despeses tindrien
la consideració d’específiques i determinades i, per tant, no podrien demorar-se fins a
l’exercici següent, tot d’acord amb l’article 35 del RD 500/1990. Per altra banda, comenta
que no ens ha arribat la memòria justificativa que exigeix la normativa en aquests tipus
de modificació de crèdit.
Continua la Sra. Capó García. Pel que fa a l’aplicació del superàvit pressupostari per a
inversions financerament sostenibles, d’acord amb la disposició addicional sisena de la
LO 2/2012 LOEPSF, entén que el límit màxim a destinar a aquest tipus d’inversions, serà
l’import de la capacitat de finançament positiva prevista per a l’exercici 2015. Amb la
incorporació de 281.762,71 euros que es fa en aquesta modificació de crèdit, que
juntament amb els 509.432,62 euros incorporats de la modificació de crèdit núm. 8, fan
un total de 791.195,33 euros, resulta que se supera en 47.123,76 euros l’import permès
per incorporar d’acord amb el superàvit previst per destinar a inversions financerament
sostenibles deduït de l’informe d’Intervenció emès. Tot açò, sense tenir en compte la
incorporació de romanent que es proposa de 433.237,29 euros que s’ha de sumar a les
incorporacions ja fetes durant l’exercici. Demana al Sr. Pons que ens expliqui aquest fet,
ja que l’informe d’Intervenció que hem rebut no aclareix cap d’aquests punts, perquè és
sols una transcripció de part del punt onzè de l’ordre del dia d’avui corresponent a
l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2016.
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Finalment, la Sra. Capó García manifesta que voldria saber com és que no es planteja la
tramitació d’un expedient de contribucions especials en el cas d’una obra com la de la
Millora del subministrament d’aigua potable de Binissafúller Rotters, quan es tracta d’una
urbanització no recepcionada per l’Ajuntament. Creu que aquestes obres les hauria de
portar a terme l’empresa encarregada de l’aigua en aquesta urbanització i que hauria de
repercutir-se’n el cost a les tarifes de l’aigua, perquè si la inversió la fa l’Ajuntament, tal
com es proposa a la modificació de crèdit, seran tots els lluïsers qui la pagarem amb els
nostres imposts.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que no ha apuntat tot el que la Sra. Capó García ha
dit en un principi, però, atès que s’ha fet referència a diversos aspectes tècnics i de lleis,
demana la intervenció de la interventora municipal.
Pren la paraula la interventora, Sra. Sánchez Pons. Manifesta que la destinació del
superàvit pressupostari que s’havia calculat sobre la base de la liquidació de 791.000
euros, dels quals ja se n’havien disposat 509.000 euros, la diferència són els 281.000
euros... La Sra. Capó García manifesta que els 791.000 euros és el total del superàvit de
la liquidació de 2014 i entén que allò que es pot invertir en inversions financerament
sostenibles és el superàvit previst de la liquidació de 2015, és a dir, els 744.000 euros.
La interventora manifesta que la previsió del superàvit és una vegada fetes les previsions
fins a final d’exercici; en tota l’execució del que ja hi havia incorporat, la previsió és de
740.000 euros, sense comptar els 509.000 euros que ja estaven prevists dins l’execució.
La Sra. Capó García manifesta que si sumam els 509.000 euros més els 281.000 euros,
resulta un total de 791.000 euros, no 740.000 euros, per la qual cosa entén que la
diferència entre els 740.000 euros i els 791.000 euros, és a dir, 47.000 euros, s’hauria de
destinar a amortització de deute. La interventora manifesta que la qüestió de
l’amortització de deute està en estudi i que possiblement en el pròxim Ple es presentarà
qualque proposta d’amortització de préstec.
Intervé novament la Sra. Capó García. Manifesta que dins la modificació de crèdit hi ha
dues parts: una que s’aplica al superàvit pressupostari i l’altra que s’aplica a través d’un
crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria. Entén que, d’acord amb la llei
d’hisendes locals, els crèdits extraordinaris només es poden dur a terme per finançar
despeses que tenen un caràcter específic i determinat i que no es poden demorar a
l’exercici següent. Demana: Com és que aquestes despeses no es poden demorar a
l’exercici següent? Realment és així? Per açò, a la primera intervenció havia comentat
que hi faltava la memòria justificativa d’aquest fet.
La interventora manifesta que l’equip de govern ha considerat que aquestes obres eren
urgents.
Pren la paraula el Sr. Pons Sintes. Manifesta que la urgència ve considerada per aquest
equip de govern; que és un tema d’una objectivitat relativa del que és i no és urgent; i
que per nosaltres aquestes actuacions sí que eren urgents.
Finalment, la Sra. Capó García manifesta que no s’ha contestat a la qüestió de les
contribucions especials a què ha fet referència, per la qual cosa li agradaria una
explicació.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que és una opció d’aquest equip de govern, la
decisió de subministrar aigua a Binissafúller Roters; que és una de les prioritats que
tenien durant la campanya electoral, de comprometre’s a substituir una aigua que, avui
en dia, no és potable; i que s’ha optat a fer aquest tipus d’inversió. Uns aposten per
unes actuacions urbanístiques i uns altres apostam per açò. Afegeix que no s’ha
plantejat la qüestió de contribucions especials per aquestes inversions de perforació i que
en el moment que es posi damunt la taula el projecte d’urbanització, llavors ja
s’analitzarà la qüestió de contribucions especials.
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 sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2015, en la
modalitat de crèdits extraordinaris amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, per finançar inversions, 281.762.71 euros a càrrec del superàvit pressupostari i
433.237,29 euros del Romanent de lliure disposició, per un import total de 715.000 euros.
Altes al pressupost de despeses:
El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit
pressupostari serà el següent:
A p l i c a c i ó Descripció
Pressupostària

Import

933
1532

169.470,00
112.292,71
281.762,71

63210
61917

MILLORA CEIP SANT LLUIS I ESCOLA INFANTIL
REHABILITACIÓ PEATONALS BINIBECA

Les inversions finançades amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de
lliure disposició són les següents:
A p l i c a c i ó Descripció
Pressupostària
1532
1532
161

61916
61917
61905

933
933

63202
63211

REHABILITACIÓ VORERA BARRANC CALA BINISSAFULLER
REHABILITACIÓ PEATONALS BINIBECA
MILLORA
SUBMINISTRAMENT
AIGUA
POTABLE
BINISSAFULLER ROTERS
REHABILITACIÓ POLIESPORTIU
MILLORES A LES CASES CONSISTORIALS

Import
62.000,00
7.707,29
A 232.000,00
123.310,00
8.220,00
433.237,29

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, una part a càrrec del superàvit pressupostari i una altra al romanent de lliure
disposició:
Altes al pressupost d’ingressos:
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Econòmic Descripció
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI)
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI)
TOTAL INGRESSOS

Import
281.762,71
433.237,29
715.000,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 17.09.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2015
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l'assumpte indicat, que diu:--------------------------"Atès que les Bases d’execució del pressupost regulen les subvencions a la Base 28ª. ---------------Atès l’informe d’Intervenció en relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir. ---------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent ---PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució
del Pressupost de 2015, per incloure unes subvencions nominatives: --------------------------------------Nº
23
24
33
34
35
36

Aplicació
2310.48902
341.48900
3340.48900
2310.48904
1532.48902
172.48900

Finalitat de la subvenció
Subvenció anual
Aportació ISLAND GAMES
Encliclopèdia de Menorca
Ajut excursions
Festes S’Algar
Anellament a s’Illa de l’Aire

Beneficiari
FUNDACIÓ DISCAPACITATS
FUNDACIÓ DESTÍ MENORCA
FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA
CLUB DE JUBILATS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE S’ALGAR
GOB

Quantia
9.750 euros
1.875 euros
3.000 euros
1.000 euros
300 euros
530 euros

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disporarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

I no havent-hi intervencions, es sotmet a votació la proposta 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 elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -----------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2015, per incloure unes subvencions nominatives: -------------------------------------------Nº
23
24
33
34
35
36

Aplicació
2310.48902
341.48900
3340.48900
2310.48904
1532.48902
172.48900

Finalitat de la subvenció
Subvenció anual
Aportació ISLAND GAMES
Encliclopèdia de Menorca
Ajut excursions
Festes S’Algar
Anellament a s’Illa de l’Aire

Beneficiari
FUNDACIÓ DISCAPACITATS
FUNDACIÓ DESTÍ MENORCA
FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA
CLUB DE JUBILATS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE S’ALGAR
GOB

Quantia
9.750 euros
1.875 euros
3.000 euros
1.000 euros
300 euros
530 euros

Segona. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disporarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." --7
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Tot seguit, la batlessa presenta una esmena de rectificació a la proposta de Batlia, que
diu:
"Atès que les Bases d'execució del pressupost regulen les subvencions a la Base 28ª ----------------Atesa la proposta d'Alcaldia de modificació de les Bases d'execució del pressupost de 2015. -------Atès que s'ha detectat un error en el beneficiari de la subvenció nominativa núm. 36, per import de
530 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 172.48900, la finalitat de la qual és l'anellament a
s'illa de l'Aire, que consta el GOB, quan l'entitat que va realitzar l'activitat va ser SOM (Societat
Ornitològica de Menorca). ----------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent ESMENA de rectificació. ----------Corregir l'error en el beneficiari de la subvenció nominativa núm. 36, per a l'anellament a s'illa de
l'Aire, que ha de dir SOM (Societat Ornitològica de Menorca)." ------------------------------------------------

En primer lloc, la batlessa sotmet a votació l’esmena presentada, la qual és aprovada per
set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el
PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6).
Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que el Partit Popular s’abstindrà en aquest punt.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes amb la incorporació de l’esmena aprovada
anteriorment.
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 sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2015, per incloure unes subvencions nominatives:
Nº
23
24
33
34
35
36

Aplicació
2310.48902
341.48900
3340.48900
2310.48904
1532.48902
172.48900

Finalitat de la subvenció
Subvenció anual
Aportació ISLAND GAMES
Encliclopèdia de Menorca
Ajut excursions
Festes S’Algar
Anellament a s’Illa de l’Aire

Beneficiari
FUNDACIÓ DISCAPACITATS
FUNDACIÓ DESTÍ MENORCA
FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA
CLUB DE JUBILATS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE S’ALGAR
SOM

Quantia
9.750 euros
1.875 euros
3.000 euros
1.000 euros
300 euros
530 euros

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disporarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 17.09.15.
RATIFICACIÓ DECRETS DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS A ÒRGANS COL·LEGIATS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Es dóna compte de les següents resolucions de Batlia: --------------------------------------------------------Resolució de Batlia núm. 2015/1059, de dia 11.08.15.--------------------------------------------------------"Atès l’escrit remès per la Gerència Regional del Cadastre en Illes Balears (RE núm. 4108, de
24.07.2015), pel qual comunica que s’ha iniciat el procés de renovació de representants locals en
els òrgans col·legiats del Cadastre, tal com correspon dins el termini de quatre mesos comptats
des de la celebració de les eleccions municipals; -----------------------------------------------------------------Atès que el Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel que es desenvolupa el Text refós de la Llei del
cadastre immobiliari, regula la composició i funcionament dels òrgans col·legiats del Cadastre i,
entre ells, el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, òrgan aquest format per representants
del Ministeri de Economia i Hisenda, de la comunitat autònoma i de les entitats locals; ----------------Atès que aquest mateix text legal estableix que serà només un vocal el que representi en el
Consejo Territorial al conjunt d’ajuntaments amb població igual o inferior a vint mil habitants; -------Atès que a Menorca el conjunt de municipis afectats ha resolt designar Alaior com a vocal, venc en
RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Proposar a la Gerència Regional del Cadastre en Illes Balears la designació de
l’Ajuntament d’Alaior com a vocal del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. -----------------Segon.- Ratificar aquest acord pel Ple municipal en la propera sessió que celebri. ----------------------Tercer.- Notificar aquest acord a la Gerència Regional del Cadastre i a l’Ajuntament d’Alaior." -------Resolució de Batlia núm. 2015/1061, de dia 12.08.15.--------------------------------------------------------"En compliment de l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, el 2 de juliol pasta el Ple de l’Ajuntament va acordar el nomenament dels
representants de la Corporació en el òrgans col·legiats. --------------------------------------------------------Des del departament de Benestar Social del Consell Insular demanen ara la designació –abans del
31 d’agost- d’un vocal i suplent que han de formar part del Ple del consell Assessor de la Gent
Gran de Menorca, òrgan de caràcter deliberant i consultiu que té les següents finalitats: --------------a) Institucionalitzar la col·laboració i la participació del moviment associatiu de les persones
majors en el camp de les competències atribuïdes al Consell Insular. ----------------------------b) Deliberar sobre les problemàtiques que afecten a les persones majors de Menorca, la
resolució de les quals representi una millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest
sector de la població. ------------------------------------------------------------------------------------------c) Propiciar una participació més plena de les persones majors en el desenvolupament social,
polític, econòmic i cultural de la societat. -----------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors i vist l’art. 15 del Reglament del Consell Assessor, venc en ---RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Designar representant titular en el Ple del Consell Assessor de la Gent Gran de Menorca a
la Sra. Teresa Borrás Atienza i representant suplent al Sr. Olmo Heras Rodríguez. ---------------------Segon.- Que el Ple ratifiqui aquest acord en la propera sessió que celebri. --------------------------------Tercer.- Notificar la present resolució al Consell Insular de Menorca." --------------------------------------I no havent-hi intervencions, es sotmet a votació la ratificació de les resolucions de Batlia
indicades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament la següent proposta d'acord:----------------Única. Ratificar en tots els seus termes les resolucions de Batlia núms. 2015/1059, de dia 11.08.15
i 2015/1090, de dia 28.08.15, transcrites anteriorment." --------------------------------------------------------

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 sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
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Única. Ratificar en tots els seus termes les resolucions de Batlia núms. 2015/1059, de
dia 11.08.15 i 2015/1090, de dia 28.08.15, transcrites anteriorment.
CINQUÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT AMB
RELACIÓ A INSTAR AL GOVERN I AL PARLAMENT DE L'ESTAT A ADOPTAR LES
MESURES NECESSÀRIES PER DECLARAR EL MEDITERRANI ESPANYOL ZONA
LLIURE DE PROSPECCIONS D'HIDROCARBURS I DUGUI A TERME LES
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER ATURAR LES ACCIONS QUE EN MATÈRIA DE
PROSPECCIONS D'HIDROCARBURS S'HAGIN INICIAT
En primer lloc, la batlessa manifesta que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la
comissió informativa corresponent, per la qual cosa anuncia que s’ha de ratificar la
inclusió d’aquest a l’ordre del dia.
Tot seguit, el Sr. Tudurí Mercadal demana la paraula. La batlessa li concedeix. El Sr.
Tudurí Mercadal sol·licita que el present punt no s’inclogui a l’ordre del dia d’avui, i és
que en el Ple de dia 28.02.14 ja es va debatre i es va aprovar una moció en aquest sentit,
amb la inclusió, fins i tot, d’una esmena presentada pel Sr. Carretero, perquè es
comunicàs l’acord al Consell Insular de Menorca, al Govern de les Illes Balears, al
Parlament de les Illes Balears, al Govern de l’Estat Espanyol i al Congrés dels Diputats,
la qual va ser aprovada per unanimitat. Per tant, entén que una vegada debatut no té
sentit tornar-lo a debatre.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que no estam debatent el mateix; allò era una
qüestió puntual que hi havia en aquell moment, i la proposta que es presenta avui va molt
més enllà: es demana que qualsevol actuació prevista s’aturi i s’elimini. Per tant, demana
que es mantengui el punt i es sotmeti a votació.
Tot seguit, en compliment del que preveu l’article 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, amb relació a l’article 97.2 del mateix text legal, la batlessa sotmet a
votació la ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia.
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 sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6); acorda incloure-l’hi.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Medi
Ambient amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
"A l’actualitat, diverses companyies tenen interès en extraure petroli i gas del subsòl marí, en
aigües profundes del nostre entorn, a la demarcació llevantina-balear. Son projectes perillosos com
el que va provocar el major abocament de cru de la història: és de la plataforma petrolífera
Deepwater Horizon de British Petroleum al golf de Mèxic, el 20 d’abril de 2010, un desastre
mediambiental els efectes del qual perduraran durant dècades. -----------------------------------------------
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La societat balear en el seu conjunt i totes les institucions elegides democràticament que la
representen han manifestat de manera unànime la seva preocupació i el seu rotund rebuig a
l’explotació d’hidrocarburs al Mediterrani ja que els projectes de prospeccions petrolíferes posen en
risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i els sectors econòmics que vertebren el territori de les Illes
Balears com turisme, pesca o la agricultura. -----------------------------------------------------------------------Perpetuar l’insostenible model energètic actual, basat fonamentalment al consum de combustibles
fòssils, explotant nous jaciments d’hidrocarburs al Mediterrani, agreujant així el problema del canvi
climàtic, no va aportar tampoc solucions significatives a la nostra dependència del petroli. En
canvi tenim sense aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de nostres latituds així com
en la millora de nostra eficiència energètica, pel que és imprescindible i urgent fer una aposta ferma
i progressiva cap a un nou model energètic eficient intel·ligent i 100% renovable com a solució
sostenible i definitiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Per aquestes raons, perquè considerem que la legal és la millor i més efectiva mesura que
permetria acabar definitivament amb el degoteig de projectes de prospeccions que cada poc temps
amenacen les aigües del Mediterrani que banyen les costes de les Illes Balears, els seus hàbitats,
la seva variada i rica fauna i sua economia. ------------------------------------------------------------------------PROPÒS al Ple de l’Ajuntament l’adopció de les següents propostes d’acord: ---------------------------Primera. Instar el Govern i el Parlament de l’Estat a promoure l’aprovació d’una llei que declari el
Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs. -----------------------------------Segona. Instar el Govern i el Parlament de l’Estat a l’aprovació d’una moratòria d’efecte immediat
que impedeixi la tramitació i aprovació de nous projectes d’investigació, exploració i explotació
d’hidrocarburs al Mediterrani espanyol. ------------------------------------------------------------------------------Tercera. Instar el Govern de l’Estat que dugui a terme la revocació dels permisos d’investigació
d’hidrocarburs actualment concedits al Mediterrani espanyol. -------------------------------------------------Quarta. Instar el Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions necessàries per la terminació i
arxivament definitiu dels expedients de permisos d’investigació d’hidrocarburs en tramitació al
Mediterrani espanyol. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquena. Instar el Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions necessàries per a la
paralització dels projectes d’exploració d’hidrocarburs actualment en tramitació al Mediterrani
espanyol." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, tal com ha comentat anteriorment,
aquesta proposta va molt més enllà, en el sentit que d’una forma definitiva en el
Mediterrani no s’hi pugui plantejar cap tipus d’actuació d’aquestes característiques. Per
açò, ja es va plantejar al Parlament i al CIM i que, si bé hi ha hagut altres indrets com
Eivissa o altres punts de les Illes Balears que han estat molt més contundents, açò és el
que es proposa des d’aquest ajuntament. Afegeix que, en cas que hi hagi qualque
previsió, la moratòria sigui immediata i que es deixi d’una vegada per totes aquestes
investigacions, permisos, etc. que hi pugui haver dins la zona del Mediterrani.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquest debat ja el van tenir l’any 2014 i
recorda que en el debat va manifestar que el dia 30 de gener de 2014 el Ple de la
Comissió Balear de Medi Ambient, que és l’òrgan ambiental substantiu de les Illes
Balears, es va oposar als projectes de prospeccions petrolíferes de diverses empreses
que volien dur a terme al Mediterrani; com també dins el mes de novembre de 2012 el
Conseller de Medi Ambient va remetre una carta al Ministeri en què es mantenia la
postura de rebuig del Govern sobre les prospeccions, que queda reflectida en les dues
PNL aprovades per unanimitat.
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Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal recorda, sobre aquestes prospeccions petrolíferes,
que va ser el grup socialista del PSOE, amb el Sr. Zapatero com a president, qui va
concedir les autoritzacions per realitzar-les, i en aquell temps el Sr. Carretero Tudurí era
batle d’aquest Ajuntament, representant el grup PSOE, i llavors no hi va haver cap rebuig
per la seva part. És cosa de veure com canvien les coses...
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és evident com canvien les coses: quan
un està al govern té una manera de veure-les i quan un està a l’oposició en té una altra. I
açò ho acabam de veure amb vostès, que a la ratificació de la inclusió del present punt a
l’ordre del dia hi han votat en contra... Açò demostra clarament el tarannà del seu partit.
Per altra banda, manifesta que si en un moment determinat hi va haver un president del
govern o hi va haver un equip de govern a l’Estat que es va errar o equivocar, aquesta
moció mira de corregir aquells errors. En aquesta proposta no només parlam de nous
projectes, sinó també d’investigació i d’exploració, anam més enllà, i açò no són vostès
que ho han proposat, sinó que som nosaltres que ho proposam. Conclou dient que anar
cercar si un govern nacional en un moment determinat va prendre una decisió... si
anàssim a retreure governs del Partit Popular estaríem igual, per la qual cosa entén que
no es tracta de retrets sinó que es tracta d’aprovar una mesura que sigui bona, no tan
sols per a Sant Lluís sinó per al Mediterrani, i aquesta és la voluntat de presentar aquesta
moció. Ara veurem si el Partit Popular hi vota a favor, s’absté o hi vota en contra.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
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 sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Instar el Govern i el Parlament de l’Estat a promoure l’aprovació d’una llei que
declari el Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs.
Segon. Instar el Govern i el Parlament de l’Estat a l’aprovació d’una moratòria d’efecte
immediat que impedeixi la tramitació i aprovació de nous projectes d’investigació,
exploració i explotació d’hidrocarburs al Mediterrani espanyol.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat que dugui a terme la revocació dels permisos
d’investigació d’hidrocarburs actualment concedits al Mediterrani espanyol.
Quart. Instar el Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions necessàries per a la
terminació i arxivament definitiu dels expedients de permisos d’investigació d’hidrocarburs
en tramitació al Mediterrani espanyol.
Cinquè. Instar el Govern de l’Estat que dugui a terme les actuacions necessàries per a la
paralització dels projectes d’exploració d’hidrocarburs actualment en tramitació al
Mediterrani espanyol.
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SISÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS
NOMENAMENTS DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA FELIB
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locasl, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"En sessió de data 2 de juliol de 2015 el Ple va aprovar el nomenament dels representants
municipals a diferents òrgans col·legiats, tot d’acord amb l’establert a l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. --------------------------------------------No obstant, s’ha considerat convenient —per motius d’agenda— modificar el nomenament efectuat
amb relació a la representació a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. --------------------Per açò, venc en elevar al Ple la següent ---------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Única. Modificar la designació del representant municipal i suplent a la Federació d’Entitats Locals
de les Illes Balears, quedant la mateixa de la següent manera: -----------------------------------------------− Titular: Llorenç Carretero Tudurí. ---------------------------------------------------------------------------− Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats." -------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
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 sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Únic. Modificar la designació del representant municipal i suplent a la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears, quedant la mateixa de la següent manera:
−
−

Titular: Llorenç Carretero Tudurí.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats

SETÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES D'EXECUCIÓ
DE VORAVIES AL CONJUNT SOCIAL DE SA TALAIA
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locasl, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
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A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"En data 13 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el projecte denominat
“d’execució de voravies al conjunt social de Sa Talaia”, i redactat pels Serveis Tècnics Municipals
amb un pressupost total de 69.956,02€,IVA inclòs. --------------------------------------------------------------Al mateix temps, l’Ajuntament va demanar la inclusió del projecte en el Pla Insular de Cooperació
per a la redacció de projectes, execució d’obres i adquisició d’equipaments municipals d’enguany;
una vegada aprovat el Pla, el Consell Insular participa en el finançament aportant 44.202,11€. -----Posteriorment, l’Ajuntament ha incoat expedient per a la imposició i ordenació de contribucions
especials, atès que la realització de les obres atorgarà un benefici o augment de valor dels bens
inclosos en el seu àmbit. ------------------------------------------------------------------------------------------------Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, per la Intervenció o per Secretaria,
venc en elevar al Ple la següent ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- La imposició de contribucions especials per al finançament de les obres d’execució de
voravies al conjunt social Sa Talaia; el fet imposable està constituït per l’obtenció d’un benefici o
augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra. -------------------------------------------------Segon.- Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d’acord amb el següent: -------------El cost previst de l’obra es fixa en 69.956,02€ i el cost suportat per l’Ajuntament en 25.753,91€. ----Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 20.603,13€, equivalent al 80% del cost suportat.
El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o
menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents. ------------Aplicar com a mòdul de repartiment el de superfície. ------------------------------------------------------------Tercer.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de l’obra i
establir la quantitat que han d’abonar a l’Ajuntament i que es detalla a l’expedient com annexos II i
III. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Exposar i publicar l’acord provisional en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pàgina web
municipal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant un termini de trenta dies per tal que els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Durant
aquest termini els propietaris o titulars afectats es podran constituir en Associació administrativa de
contribuents d’acord amb el que disposa l’article 36.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals." ------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquest projecte és un dels que tenia l’anterior
equip de govern i que l’únic que es fa és dur-lo a terme aplicant el sistema de
contribucions especials, sobre la base del repartiment entre els subjectes passius tenint
en compte la naturalesa de les obres. Així mateix, manifesta que es publicarà l’anunci al
BOIB i a la pàgina web municipal i que una vegada conclòs el període d’al·legacions es
procedirà a la contractació de l’obra.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que és curiosa la diferència de criteri depenent
de la urbanització en què es pensen realitzar les obres de millora. Recorda que quan
l’anterior equip de govern va presentar aquest projecte el Sr. Carretero s'hi va oposar
argumentant que els veïns havien d’assumir les despeses d’aquestes obres i ara que
està en el govern predica el contrari; està disposat, fins i tot, a finançar amb doblers
públics obres que haurien de ser pagades en part pels veïns mitjançant contribucions
especials o finançades a través del sisè tram de la facturació de l’aigua potable
—referint-se a les obres que es volen fer a vials interiors de Binibèquer Nou i de
subministrament d’aigua a Binissafúller—. Conclou dient que el Partit Popular està
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d’acord amb la proposta presentada, encara que trobi una mica exagerat el termini
màxim de cinc anys per poder abonar aquestes quotes resultants de les contribucions
especials, ja que l’import d’aquestes serà entre 600 i 800 euros.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’actual equip de govern ha apostat per
subministrar aigua a Binissáfuller Roters, no per gust sinó per unes mancances molt
importants, i que era un compromís electoral i així ho duem endavant. Tots sabem que
quan es posi el projecte d’urbanització damunt aquesta zona urbanística es podrà
estudiar la qüestió de les contribucions especials, ja que hi ha molta cosa per fer i també
sabem que corren mals moments econòmicament i tot allò que l’Ajuntament pugui
aportar, amb els informes favorables pertinents, és bo.
Pren la paraula la secretària. Informa que el text refós de la Llei d'Hisendes Locals
estableix que l'Ajuntament, a petició de l'interessat, pot fraccionar o aplaçar el pagament
per un termini màxim de cinc anys. L'Ajuntament avui aprova l'expedient, però no fixa el
termini de pagament; serà quan es remetin les notificacions individualitzades quan els
afectats podran demanar, si ho consideren oportú, un aplaçament o fraccionament, que
no té perquè ser de cinc anys, i que haurà d'aprovar l'Ajuntament.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. La imposició de contribucions especials per al finançament de les obres
d’execució de voravies al conjunt social Sa Talaia; el fet imposable està constituït per
l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra.
Segon. Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d’acord amb el següent:
−

−

−

El cost previst de l’obra es fixa en 69.956,02 € i el cost suportat per l’Ajuntament
en 25.753,91€.
Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 20.603,13 €, equivalent al
80% del cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera
previsió. Si el cost real fos major o menor que del que s'ha previst, es prendrà
aquell a l'efecte del càlcul de les quotes corresponents.
Aplicar com a mòdul de repartiment el de superfície.

Tercer. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de
l’obra i establir la quantitat que han d’abonar a l’Ajuntament i que es detalla a l’expedient
com a annexos II i III.
Quart. Exposar i publicar l’acord provisional en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
pàgina web municipal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant un termini de trenta
dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. Durant aquest termini els propietaris o titulars afectats es podran
constituir en associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que disposa
l’article 36.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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VUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A
LA PETICIÓ D'INFORMACIÓ ECONÒMICA
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locasl, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"D'acord amb que estableix l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Intervenció de l'entitat local
remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i
auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi, per aquest motiu, --------------------------------------------------------------------------------------------El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís, acorda: ----------------------------------------------------------------------Primer. Que amb periodicitat bimensual es lliuri l'esmentada informació, seguint el procediment de
l'article 207 TRLTHL, consistent en els estats de liquidació del pressupost en els desglossaments
per capítol, per aplicació, per programes i per econòmics; tant del pressupost d'ingressos com de
despeses. Així com el llistat de moviments de la tresoreria amb la previsió de moviments des de la
data de l'estat fins a final d'exercici desglossat per conceptes. ------------------------------------------------Segon. Que en cada ocasió la informació s'acompanyi d'un informe de la intervenció municipal on
es posi de manifest el grau de compliment del principi d'estabilitat pressupostària i de la regla de la
despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Que la informació es lliuri els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre
corresponent als dos mesos anterior en cada cas." ---------------------------------------------------------------

Intervé la batlessa. Manifesta que l’equip de govern vol presentar una esmena, per la
qual cosa concedeix la paraula al regidor d’Economia i Hisenda.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que l’equip de govern està d’acord amb la moció
presentada pel Grup Popular, si bé per qüestions de practicitat i d’estalvi de feina
proposa que la periodicitat en el lliurament de la informació sol·licitada sigui trimestral, en
comptes de bimensual, tal com es justifica a l’informe que ha remès l’àrea d’Intervenció.
La batlessa demana si hi ha més intervencions.
Tot seguit, el Sr. Olmo Heras manifesta que en cas d’acceptar l’esmena presentada
també s’hauria de modificar el punt tercer.
La secretària manifesta que, efectivament, hauria de ser així i assenyala que l’esmena
quedaria de la següent manera:
−

En el punt primer, allà on diu: “...periodicitat bimensual...”, hauria de dir:
“...periodicitat trimestral...”.
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−

En el punt tercer, allà on diu: “Que la informació es lliuri als mesos de gener,
març, maig, juliol, setembre i novembre corresponent als dos mesos anteriors en
cada cas.”, hauria de dir: “Que la informació es lliuri als mesos de gener, abril,
juliol i octubre corresponent als tres mesos anteriors en cada cas.”.

A continuació, se sotmet a votació l’esmena presentada, la qual és aprovada per
unanimitat.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel Partit Popular amb la
incorporació de l’esmena aprovada anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Que amb periodicitat trimestral es lliuri l'esmentada informació, seguint el
procediment de l'article 207 TRLTHL, consistent en els estats de liquidació del
pressupost en els desglossaments per capítol, per aplicació, per programes i per
econòmics; tant del pressupost d'ingressos com de despeses. Així com el llistat de
moviments de la tresoreria amb la previsió de moviments des de la data de l'estat fins a
final d'exercici desglossat per conceptes.
Segon. Que en cada ocasió la informació s'acompanyi d'un informe de la intervenció
municipal on es posi de manifest el grau de compliment del principi d'estabilitat
pressupostària i de la regla de la despesa.
Tercer. Que la informació es lliuri als mesos de gener, abril, juliol i octubre corresponent
als tres mesos anteriros en cada cas.
NOVÈ. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS QUE FORMEN EL
CONSISTORI AMB RELACIÓ A L'ACTUAL CRISI HUMANITÀRIA
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locasl, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"L’Ajuntament de Sant Lluís manifesta la seva profunda preocupació per la situació en què es
troben ara mateix milers de persones que cerquen refugi a Europa mentre els Estats i les
Institucions responsables de protegir-los en virtut del Dret dels refugiats no són capaços de trobar
una resposta eficaç, digna i solidària a una crisi humanitària que dia a dia assoleix magnituds
dramàtiques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segons dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), prop de
300.000 migrants i refugiats ja han intentat arribar el 2015 a Europa a través de la Mediterrània.
Gairebé 3000 persones han mort en l'intent. Moltes d’elles són refugiats, incloent famílies senceres,
que fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror. ---------------------------------------------------------Davant aquesta situació d'emergència, l’Ajuntament de Sant Lluís constata que el sistema europeu
d’asil previst en el reglament de Dublín de 2003 ha quedat manifestament superat arran de la
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guerra a Síria, la situació de caos a Líbia i la impunitat amb què operen les màfies de persones: els
procediments de salvament, acollida i tramitació de l’asil en els països costers i fronterers han
quedat desbordats i a curt termini només una resposta solidària permetrà afrontar la situació actual
de crisi humanitària atenent el compromís de la Unió Europea i dels Estats membres amb els drets
humans, i, en especial, amb el dret al refugi. ----------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís considera que les Institucions europees haurien de donar un gir a les
polítiques d'asil i de cooperació amb els països empobrits del Mediterrani tenint en compte el nou
escenari global de conflictes i la problemàtica dels països costers i fronterers que no poden acollir
ni prestar assistència a l’allau de persones que estan arribant. En aquests moments, és necessari
que tots els Estats estiguin a l'alçada d'aquesta situació extrema i per a això han d’assumir que
aquesta és una crisi global i excepcional a la qual s’hi haurien d'enfrontar solidàriament amb
mesures excepcionals i sempre d’acord amb les normes i els principis de drets humans. -------------L’Ajuntament de Sant Lluís declara que l’assistència als refugiats és una qüestió de drets humans i
aquests són competència de totes les institucions a tots els nivells. L'Estatut de les Illes Balears, en
aquest sentit, assenyala a l’article 105 que els poders públics de les Illes Balears han de vetllar per
fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte dels drets humans i la cooperació per al
desenvolupament amb els països i les poblacions estructuralment menys desenvolupats, amb la
finalitat última d’eradicar la pobresa. ---------------------------------------------------------------------------------Per tot això, l’Ajuntament de Sant Lluís: -----------------------------------------------------------------------------1. Encoratja el Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears a demostrar el seu compromís i la
seva solidaritat arran d’aquesta emergència humanitària i a acollir de forma solidària i responsable
les persones refugiades que proposi la Comissió Europea.-----------------------------------------------------2. Oferir la col·laboració municipal per acollir refugiats de forma temporal, en funció de les nostres
capacitats, per tal d’atendre’ls de forma digna, professional i responsable." --------------------------------

Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la moció conjunta presentada pels grups que
formen el consistori amb relació a l’assumpte indicat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Encoratjar el Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears a demostrar el seu
compromís i la seva solidaritat arran d’aquesta emergència humanitària i a acollir de
forma solidària i responsable les persones refugiades que proposi la Comissió Europea.
Segon. Oferir la col·laboració municipal per acollir refugiats de forma temporal, en funció
de les nostres capacitats, per tal d’atendre’ls de forma digna, professional i responsable.
DESÈ. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 (TRANSFERÈNCIA
ENTRE PARTIDES) AL PRESSUPOST DE 2015. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/1085, de dia 27.08.15,
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial de les aplicacions d’algunes aplicacions de les àrees de
despesa 1, 2 i 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 27 d’agost de 2015. -----------------------------------------------------------En virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRIMER. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------Pr

Ec

Descripció

132
132
151
172

15100
16200
48900
48900

Gratificacions extraordinàries
Formació i perfeccionament
Ajut pla embelliment municipal
Ajut per anellament a l'Illa de l'Aire

3341
3341
3232
320
3421
3231
3231

13000
13100
13000
48904
62900
13000
13100

Retribucions bàsiques laboral fix
Retribucions laboral temporal
Retribucions bàsiques laboral fix
Institucions sense finalitat de lucre. Ajuts estudis reglats no obligatoris
Inversió equipaments
Retribucions bàsiques laboral fix
Retribucions laboral temporal

2310
2311

48001 Ajuts econòmics a famílies. Bonificacions en serveis. Ajuts individuals
62900 Inversió equipaments
TOTAL

BAIXES

ALTES
3.345,00

3.345,00
530,00
530,00
6.500,00
26.700,00
300,00
3.000,00
216,00
4.700,00
32.016,00
6.035,00
6.035,00
46.626,00 46.626,00

SEGON. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." -------------------------------------

Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que se suplementa en 6.500 euros i 26.700 euros
les retribucions del personal laboral fix i temporal de l’EMEA, respectivament. Voldria una
explicació d’aquest increment, que és important respecte al personal no fix, ja que la
modificació suposa un augment del 27% del pressupost inicial, tot açò tenint en compte
que sols resta un trimestre per acabar l’any. Per altra banda, manifesta que no es
suplementa l’aplicació corresponent a les quotes de la Seguretat Social corresponent a
aquest increment, per la qual cosa voldria saber a què és degut. Així mateix, manifesta
que una part important d’aquest augment es finança amb baixes des de les aplicacions
de personal assignat a l’escoleta. Voldria saber-ne la justificació i a quins conceptes
correspon el saldo de 32.016 euros que es dóna de baixa. Per acabar, manifesta que
s’incrementa l’import corresponent a gratificacions extraordinàries, per la qual cosa
voldria un informe sobre el total d’hores extres aprovades fins a data d’avui,
desglossades per persones, i un informe d’Intervenció que acrediti el compliment dels
màxims permesos, tant per persona com amb relació a la massa retributiva.
Intervé la Sra. Ponsetí Pons. Pel que fa a la qüestió de l’EMEA, manifesta que s’està fent
feina amb els nombres i el pressupost que va deixar l’anterior equip de govern. Resulta
que hi havia una persona que s’incorporava i açò no estava previst en el pressupost; i en
el moment de tornar a començar les classes es va veure que tampoc estava
pressupostada la despesa del professorat, per la qual cosa entén que no devien pensar
continuar amb la contractació d’aquest personal. Per altra banda, manifesta que hi havia
dues educadores que també s’havien de contractar i es veu que l’anterior equip de
govern es va oblidar de pressupostar-ho, ja que no hi havia pressupost per arribar a final
d’any. Com havia d’arrencar el curs de l’escola de música i de l’EMEA, per aquest motiu
s’han fet aquests moviments pressupostaris, per tal de saldar les mancances que va
deixar l’anterior equip de govern. Sobre les educadores infantils, troba que és totalment
imprescindible que hi siguin per mantenir la qualitat de l’ensenyament de l’escola.
Conclou dient que són maneres diferents de pensar què és urgent i què és important; en
cas contrari, no hauríem pogut continuar amb l’escola ni amb les dues educadores, és a
dir, unes setze persones se suposava que no tenien feina.
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Tot seguit, vol intervenir el Sr. Olives Salas. La batlessa considera que l’assumpte queda
contestat i diu que es passarà al següent punt. El Sr. Pons Sintes assenyala que tot just
es tengui l’informe sol·licitat se’ls remetrà.
El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2016.
DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/1139, de dia 14.09.15,
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atesa l’obligació de remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de 2016 abans del 15 de
setembre de cada any.
Vist l’informe d’intervenció de dia 14 de setembre de 2015.
En virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost elaborades per aquesta Entitat Local que
servirà de base per a l’elaboració del Pressupost de l’exercici 2016, segons el següent detall:
F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos económicos consolidados
INGRESOS
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS

Ingresos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
hechos imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

En euros
Año 2015

% Tasa de
variación
2016/2015
10.557.668,17
-10,66%
10.557.668,17
-10,66%

Año 2016

9.431.767,93
9.431.767,93

554.230,00
554.230,00

-9,78%
-9,78%

500.000,00
500.000,00

11.111.898,17
11.111.898,17

-10,62%
-10,62%

9.931.767,93
9.931.767,93

0,00
0,00

0,00%
0,00%

482.321,94
482.321,94

11.111.898,17
11.111.898,17
0,00

-6,28% 10.414.089,87
-6,28% 10.414.089,87
0,00
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A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre el Incremento de Valor Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en los tributos del Estado
Resto de transferencias corrientes (resto cap. 4)
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total ingresos corrientes

En euros
Año 2015

5.929.858,95
4.223.458,67
86.000,00
370.000,00
950.400,28
300.000,00
0,00
2.380.536,69
1.835.648,83
1.331.970,52
503.678,31
411.623,70
10.557.668,17

% Tasa de
variación
2016/2015
-13,02%
-3,94%
0,00%
-1,35%
-52,65%
-33,33%
0,00%
0,00%
-12,04%
-1,54%
-3,72%
4,23%
-9,55%
-10,66%

Año 2016

5.158.000,00
4.057.000,00
86.000,00
365.000,00
450.000,00
200.000,00
0,00
0,00
2.094.000,00
1.807.457,93
1.282.457,93
525.000,00
372.310,00
9.431.767,93

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total ingresos de capital

En euros
Año 2015

% Tasa de
variación
2016/2015
95.230,00
0,00%
459.000,00
8,93%
554.230,00
-9,78%

Año 2016

0,00
500.000,00
500.000,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS FINANCIEROS

Capítulo 8: Ingresos por activos financieros
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros
Total de ingresos financieros

En euros
Año 2015

% Tasa de
variación
2016/2015
0,00
0
0,00
0,00

Año 2016

0,00
482.321,94
482.321,94

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos económicos consolidados. Gastos
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS

En euros
Año 2015

% Tasa de
variación
2016/2015
8.502.171,43
4,72%
8.502.171,43
4,72%

Gastos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio,
la percepción de fondos público
Medida 3: Limitaciones de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección con identificación
del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones
variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos

Año 2016

8.903.767,93
8.903.767,93
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Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas
del sector público
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual
Medida 8: Disolusión de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según
artículo 103.2 del TLDLVRL, no adminiéndose una ampliación de capital con cargo a la
entidad local
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio de todos los contratos de inversión
que vaya a realizar durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha
viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato.
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito de menor precio
de licitación
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la Entidad Local
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital
1.865.655,17
-44,90% 1.028.000,00
1.865.655,17
-44,90% 1.028.000,00
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Medida 16: No ejecución de inversion prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital
Gastos no financieros
10.367.826,60
-4,21% 9.931.767,93
-4,21% 9.931.767,93
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 10.367.826,60
- Derivados de modificaciones políticas
Gastos financieros
566.149,52
-14,81%
482.321,94
566.149,52
-14,81%
482.321,94
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Gastos totales
10.933.976,12
-4,75% 10.414.089,87
-4,75% 10.414.089,87
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 10.933.976,12
- Derivados de modificaciones políticas

A) DETALLE DE LOS GASTOS CORRIENTES
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS CORRIENTES

Capítulo 1: Gastos de personal
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Fondo de contingencia
Total gastos corrientes

En euros
Año 2015

3.975.052,71
3.625.432,67
82.589,77
819.096,28
0,00
8.502.171,43

% Tasa de
variación
2016/2015
5,58%
2,46%
-7,49%
3,77%
0,00%
4,72%

Año 2016

4.196.910,00
3.714.457,93
76.400,00
850.000,00
66.000,00
8.903.767,93

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS DE CAPITAL

Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total gastos de capital

En euros
Año 2015

1.838.595,17
27.060,00
1.865.655,17

% Tasa de
variación
2016/2015
-45,61%
3,47%
-44,90%

Año 2016

1.000.000,00
28.000,00
1.028.000,00
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C) DETALLE GASTOS FINANCIEROS
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS FINANCIEROS

En euros
Año 2015

Capítulo 8: Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9: Pasivos financieros
Total de gastos financieros

566.149,52
566.149,52

% Tasa de
variación
2016/2015
0
0
0
-14,81%
-14,81%

Año 2016

0,00
0,00
0,00
482.321,94
482.321,94

F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) Saldos y otras magnitudes
En euros
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

Saldo de operaciones corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones no financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas

% Tasa de
variación
2016/2015

Año 2016

por modificaciones políticas)

2.055.496,74
2.055.496,74

por modificaciones políticas)

-1.311.425,17
-1.311.425,17

por modificaciones políticas)

744.071,57
744.071,57

0,00
0,00

por modificaciones políticas)

566.149,52
566.149,52

0,00
0,00

744.071,57

0,00

Saldo de operaciones no financieras
(+/- Ajustes para el cáculo de la necesidad o capacidad de financiación SEC 95
Capacidad o necesidad de financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio deuda viva/Ingresos corrientes

Año 2015

528.000,00
528.000,00
-528.000,00
-528.000,00

744.071,57
2.489.302,00
0,00
2.489.302,00
23,58%

0,00
-19,38%

2.006.980,06

-19,38%

2.006.980,06
21,28%

SEGON. Remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte."

El Ple en resta assabentat.
DOTZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2015/1179 AMB RELACIÓ A LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/1085, de dia 27.08.15,
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Atès a l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 25 de setembre de 2015 pel matí fins el dia 3
d'octubre de 2015 pel capvespre, ambdós inclosos; i atesa la normativa vigent sobre absències de
la Sra. Batlessa en el terme municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei
de Règim Local, vinc a --------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.-Delegar en la 1era Tinència de Batlia d'aquest Ajuntament, Teresa Borras Atienza, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 25 de setembre de 2015 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel
dia 3 d'octubre de 2015 pel capvespre. ------------------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." -----------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
TRETZÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE PALMA DE
MALLORCA. DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 282 AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LUIS CORONAS GUINART
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA 65/2015)
La secretària informa que, incoat expedient sancionador —el 75-MA/2014— contra un
menor d’edat per la comissió d’una infracció de l’Ordenança municipal reguladora d’ús i
aprofitament de platges i zones de bany de l’Ajuntament (concretament per fer foc a la
platja), i presentades al·legacions per l’interessat, l’Ajuntament, mitjançant Resolució
2015/21, de data 12 de gener, va desestimar-les i va imposar una multa a l’infractor per
import de 751€. En representació del menor, el seu pare va interposar recurs contenciós
administratiu fonamentat, per una banda, en la manca de responsabilitat del seu fill pel
fet de ser menor d’edat; i per altra, en la disconformitat amb els fets de la denúncia. El
Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Palma estima que la minoria d’edat, a
diferència del que succeeix en Dret Penal, no constitueix una circumstància d’exclusió de
la culpabilitat o inimputabilitat en l’àmbit administratiu; per altra banda, no obstant açò,
considera que el butlletí de denúncia de la Policia Local no constitueix prova de càrrec
suficient per desvirtuar el principi de presumpció d’innocència, atesa la manca de
concreció en la seva elaboració. Per aquest darrer motiu, el Jutjat núm. 1 estima el
recurs interposat i considera que la sanció i el seu import no són ajustats a dret. Contra la
Sentència no és procedent interposar-hi recurs ordinari i l’Ajuntament l’haurà d’executar i
anul·lar la sanció imposada.
El Ple en resta assabentat.
CATORZÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE PALMA DE
MALLORCA. DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 342 AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER CARLOS MANGADO DE LA
TORRE CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA 287/2014)
La secretària informa que s’interposa recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
núm. 3 de Palma contra la Resolució de Batlia de 20 d’agost de 2014, que aprovà la llista
definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria per a la constitució d’unes borses de
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treball temporal amb destinació a l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics. El recurs
es fonamenta en la prohibició legal de la “reformatio in peius” i en la incorrecta apreciació
per part de l’Ajuntament de l’habilitació presentada per l’interessat. El Jutjat considera,
respecte a la primera qüestió, que la modificació de la llista provisional no ho és per les
al·legacions del recurrent sinó per la revisió administrativa de l’aplicació correcta de les
Bases, tenint en compte totes les al·legacions efectuades a la llista provisional, efectuant
una segona valoració de les sol·licituds; respecte a la segona qüestió, el Jutjat pren en
consideració l’Informe del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial del Govern balear
sobre les denominacions de les habilitacions específiques per impartir docència, i en vista
del dit informe conclou que l’interessat podria haver obtingut l’habilitació per a guitarra
moderna i acompanyament si ho hagués sol·licitat o si hagués complit amb els requisits
exigits; considera, doncs, que l’Ajuntament, dins el marge de les seves facultats legals,
ha actuat conforme a les bases de la convocatòria i que no ha fet un ús indegut del
marge de discrecionalitat del qual gaudeix en la seva actuació. En virtut de les
consideracions anteriors, el Jutjat desestima el recurs contenciós administratiu i confirma
l’actuació administrativa com a ajustada a Dret. Així mateix imposa les costes al
recurrent. Contra la Sentència es pot interposar recurs d’apel·lació.
El Ple en resta assabentat.
QUINZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
SETZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que no sap si havia passat mai en aquest ajuntament,
però resulta que davant un segon torn de rèplica s’ha negat la paraula a un regidor...
Entén que aquest fet no hauria de tornar a succeir, i més quan l'actual equip de govern
defensava aquesta participació ciutadana, que brilla per la seva absència, tal com s’ha
vist amb la modificació de crèdit núm. 12, mitjançant la qual s’han aprovat una sèrie de
projectes que ni tan sols hem vist ni ens han explicat. Assenyala que es tracta de
715.000 euros que teníem estalviats i que, si bé encara hi ha una situació bona, és molt
fàcil gastar i és molt fàcil que si no es prenen mesures que aquesta situació bona se’n
vagi ràpidament i malament. Suggereix a l’equip de govern que vagin amb peus de
plom. Així mateix, manifesta que els projectes triats són prioritaris per l’equip de govern,
però resulta que aquesta prioritat s’ha de justificar damunt paper, ja que hi ha una
normativa a complir, i si aquesta prioritat en els projectes no està justificada pot caure pel
seu propi pes. Recomana a la batlessa i a l’equip de govern que prediquin amb el que
fan, està molt bé fer enquestes per la web, però la vertadera participació ciutadana és
poder triar aquests projectes, que ningú ha vist. Per altra banda, manifesta que sorprèn
també la intervenció de la regidora de Cultura, ja que ella parlava que a l’escoleta no hi
havia prou doblers, però resulta que allò que fan és restar doblers de l’escoleta per
posar-los a una altra banda... Conclou dient que prediquin amb el que fan i si volen
participació ciutadana, aquí hi ha el Ple i és on tots podem parlar.
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que fa uns mesos es van substituir els equips
d’il·luminació dels fanals de Binibèquer Vell. Amb les pluges que hi ha hagut en el mes
de setembre aquests llums es van omplir d’aigua i voldria saber: Quin ha estat el motiu?
Quina ha estat la solució? S’ha exigit a l’empresa adjudicatària d’aquesta obra una
extensió de la garantia pel defecte del muntatge d’aquests equips?
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que es tracta d’un projecte que el Sr. Tudurí coneix, ja
que va ser adjudicar per l’anterior equip de govern, i que s’ha demanat un informe per
saber el que ha succeït; quan el tinguem, li'n farem arribar una còpia.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que som a finals del mes de setembre i
suposa que l’equip de govern ja deu estar fent feina en l’elaboració del Pressupost de
2016. En el seu programa electoral prometien uns pressuposts participatius, per la qual
cosa li agradaria que explicassin com hi podran participar els veïns de Sant Lluís, en
quines partides i en quines àrees.
Intervé el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que hi ha una sèrie de despeses que són fixes
i no es poden tocar i n’hi ha d’altres que sí, que depenen de la voluntat política de l’equip
de govern. Assenyala que la legislatura són quatre anys; que nosaltres fa poc que hi
som; que el mes d’agost es pot considerar inhàbil, ja que molts de treballadors estan de
vacances i alguns de nosaltres també; i que, sent honest, no sap fins a quin punt els
pressuposts participatius es podran aplicar per a l’any 2016. Ara bé, sí que intentaran
que els pressuposts de l’any 2017, 2018 i 2019 siguin el màxim de participatius. Conclou
dient que estam treballant en un pla de participació ciutadana a quatre anys vista i que,
evidentment, inclourà la part de pressupost a través de les vies que es determinin.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, doncs, podem donar per suposat que el
Pressupost de 2016 no serà un pressupost participatiu.
El Sr. Heras Rodríguez
manifesta que no podem donar per suposat açò, i que allò que ha dit és que no podem
assegurar que aquest punt del programa es pugui aplicar de cara al 2016.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el motiu pel qual ha fet aquest prec és perquè a la
convocatòria del proper taller de l’Agenda Local 21, que es farà dilluns, no apareix cap
punt relacionat amb els pressuposts participatius. Assenyala que amb el ritme normal,
que generalment es convoquen els tallers cada dos mesos, el següent seria en el mes
de desembre. Per tant, si en el mes de desembre es fes qualque tipus de consulta
sobre els pressuposts, l’equip de govern acabaria aprovant els pressuposts en el mes
d’abril... Açò vol dir que no seran a temps que la gent participi en l’elaboració del
Pressupost de 2016.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que l’anterior equip de govern tenia
projectat fer la segona fase de la millora del Cós. Voldria saber si pensen tirar endavant
el projecte; si pensen modificar-lo; i si tenen qualque data prevista d’inici d’obres. El
Sr. Lora Buzón respon que el projecte és el mateix, que no es modificarà i que
possiblement el mes que ve s’iniciarà l’expedient de contractació de l’obra.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que en el punt 10è s’ha donat compte de la
modificació de crèdit núm. 11, però resulta que hi ha una partida que es traspassa i no
sap si es tracta d’una errada o no, perquè el nombre de la partida no es correspon amb el
text. És a dir, els 6.035 euros que es destinen per a un envelat del geriàtric, el nombre de
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partida que es posa corresponen a la partida de bonificacions per al geriàtric i centre de
dia, però, en canvi, al text escrit s'hi diu que surt de la partida d’ajuts individuals... Per
altra banda, voldria saber quina és la urgència d’aquest envelat de cara a l’hivern, ja que
si no es una cosa tan urgent, creu que ho podrien haver inclòs dins els pressuposts tan
participatius de 2016...
La Sra. Borrás Atienza manifesta que va ser una actuació urgent per poder-los emprar
durant l’estiu, tenint en compte que aquest envelat feia cinc anys que s’estava demanant
però no s’havia pressupostat anteriorment. Per altra banda, assenyala que si dividim els
6.035 euros entre els 36 usuaris que en fan ús, és com si haguessin concedit una ajuda
individual de quasi 168 euros...
La Sra. Tronch Folgado manifesta que, igualment, hi ha un error en el document, perquè
el nombre de la partida no es correspon amb el text. A més, si es treu de la partida
d’ajuts creu que és una mica greu, quan es deia que hi havia tanta necessitat en aquest
poble...
Personalment, considera que aquesta actuació es podria fer dins el mes de
gener... Però, vaja, són prioritats de cada equip de govern.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Demana informació de l’escrit rebut de la Conselleria
de Serveis Socials del Govern balear, RE 4798, en el qual es posa de manifest la
possibilitat de signar un conveni de col·laboració per gestionar el servei d’ajuda a domicili
per a persones amb grau reconegut de dependència.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que es tracta de signar un conveni amb el Govern
balear perquè el servei a domicili també sigui ampliat a alta intensitat, és a dir, a
persones de dependència greu. La Sra. Tronch Folgado demana si en el document
s'estableix qui gestionarà aquest servei d’alta intensitat. La Sra. Borrás Atienza
manifesta que es tracta d’un conveni entre les dues parts.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado recorda que en el darrer Ple va interessar-se pel
conveni aprovat en el mes de maig de 2015, de col·laboració entre la Conselleria de
Família i Serveis Socials i l’Ajuntament de Sant lluís per a la reserva i l’ocupació de
places d’estada diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència de
l’exercici de 2015. Com que se li va contestar que no s’havia rebut cap resposta, voldria
saber si hi ha qualque novetat.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que hi havia una clàusula que va incloure l’anterior
equip de govern, que era en cas que s’executàs la segona planta. Com que encara no
s’ha executat la segona planta, les places queden com estaven. La Sra. Tronch Folgado
demana si aquesta resposta l’han rebuda per escrit. La Sra. Borrás Atienza respon que
sí. La Sra. Tronch Folgado manifesta que no li consta que hi hagi un registre d’entrada.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que a la passada Comissió Informativa
General es va tractar la qüestió del bar del poliesportiu, i es va posar de manifest que
estava a punt de signar-se l’acord. Com que no se li ha fet arribar cap notícia, voldria
saber si l’acord està signat.
La batlessa manifesta que no ha estat possible dur aquest expedient al Ple d’avui, ja que
entre l’àrea d’Intervenció i els Serveis Tècnics ho havien d‘acabar de fermar i que la
intenció es dur-lo en el pròxim Ple.
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Per altra banda, el Sr. Mecadal Stevenson manifesta que per les festes es van col·locar
les banderes d’Espanya, de Balears, de Menorca i de Sant Lluís. Llavors, casualment es
van llevar les banderes d’Espanya i de Balears. Assenyala que no sap quina justificació li
donen a aquest fet. Si és que va ser una decisió purament ideològica, perquè a vostès
no els agrada tot allò que estigui relacionat amb Espanya... Per altra banda, el regidor de
Participació Ciutadana va dir per les xarxes socials que eren massa feixugues pel pal que
tenien... En definitiva, demana una explicació.
La batlessa manifesta que l’explicació va sortir publicada en el diari Menorca, perquè es
veu que hi havia una preocupació molt evident i la mateixa explicació que ella va fer al
periodista i que va sortir l'endemà al diari Menorca, la farà ara. Assenyala que per inèrcia
dels treballadors de la brigada es van col·locar les quatre banderes i la qüestió va ser
que hi va haver un error de comunicació, ja que nosaltres, en principi, ja havíem decidit
posar únicament les banderes de Sant Lluís i de Menorca. Simplement van corregir
aquest fet. No hi ha cap més argumentació.
El Sr. Mercadal Stevenson manifesta que vostès defensen unes coses i nosaltres unes
altres i que, si bé no es tracta d’un tema molt important, si que és ver que cada any
s’havien posat les quatre banderes i ningú havia dit res, i el fet de llevar-ne dues pot ferir.
Per al·lusions, el Sr. Olmo Heras manifesta que no sap si va emprar la paraula "feixuga",
creu que va dir per "alleugerar", però si la va emprar es referia a aspecte, no a pes, que
el pal no ho pugui resistir... Per altra banda, manifesta que Facebook és una via de
comunicació informal i que, si bé sempre intenten contestar, insisteix que si hi ha una
queixa o reclamació que es vulgui fer de forma formal, que ho facin a través dels tràmits
que tothom coneix, per registre d’entrada o a través de la pàgina web.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que en data 04.09.15 van tenir entrada en aquest
ajuntament dos escrits del Govern de les Illes Balears, RE 4874 i 4875, amb relació a les
autoritzacions per a la realització de focs artificials i de focs artificials en forma de traca
amb motiu de les festes de Sant Lluís. Com que les festes de Sant Lluís van ser els dies
30 i 31 d’agost i les autoritzacions van entrar a l’Ajuntament dia 4 de setembre, demana:
Van tirar els focs i la traca sense les autoritzacions?
El Sr. Pons Sintes manifesta que no sap quin dia van entrar les autoritzacions, però el
sorprèn que hagin entrat dia 4 de setembre, quan les festes del poble eren dia 30 i 31 de
setembre. Diu que ho mirarà i n’informarà. El Sr. Olives Salas manifesta que, sobretot,
saber si hi havia constància fefaent que es poguessin tirar els focs sense problemes. El
Sr. Pons Sintes manifesta que va venir la inspectora de Medi Ambient del CIM i que el pla
de seguretat per tirar aquests focs es va complir, sota el nostre criteri, al 100%.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que en data 15 de setembre, RE 5059, s’ha
presentat una factura en aquest ajuntament amb motiu de l’adquisició de 50 llibres.
Voldria saber quina destinació tindran aquests llibres, ja que normalment es compraven
dos o tres llibres per a la Biblioteca, però no 50.
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Intervé la Sra. Ponsetí Pons. Manifesta que l’adquisició d’aquests llibres és amb motiu de
l’acte que es celebrarà aquest dissabte a la sala Albert Camus; que es tracta d’una
aportació que s’ha fet; que en tindrem a la biblioteca i es donarà difusió a través de les
escoles i dels instituts; i que en tindrem per regalar.
El Sr. Olives Salas es demana: Als instituts també? Creu que no hi ha cap institut en el
terme municipal...
La Sra. Ponsetí manifesta que és igual, que és un llibre que tindrem per regalar, com
moltíssimes coses que s’han regalat en aquest Ajuntament, i que així s’evitaran altres
despeses. Afegeix que Joan López Casasnoves és una persona que col·labora
moltíssim amb nosaltres, hem fet un equip i dissabte es fa l’acte de presentació d’aquest
llibre. La persona que és protagonista d’aquest llibre és una persona que ha tingut molt a
veure amb el fet que nosaltres estiguem avui aquí i pensam que d’alguna manera li hem
de donar difusió i en el seu moment prendrem les decisions oportunes de quin és l’ús que
hem de fer d’aquest llibre. Evidentment, no en traurem doblers, d’aquests llibres.
El Sr. Olives Salas manifesta que la Sr. Ponsetí ha dit que hi havia molta col·laboració
amb el Sr. Lopez Casasnoves. Demana: Que és que s’ha creat algun equip de feina que
tengui a veure amb l’Ajuntament?
La Sra. Ponsetí Pons manifesta que no, és igual, és la nostra manera de fer feina, si es
crea un equip de feina... La nostra manera de gestionar és diferent de la que feien
vostès. Creu que no hem de donar explicacions de com es duen a terme les nostres
gestions en segons quins aspectes, és una decisió que ha pres aquesta regidoria i creu
que s’ha de respectar.
El Sr. Olives Salas manifesta que és clar que s’ha de respectar, però els qui parlen de
transparència són vostès... Tot seguit, la batlessa demana al Sr. Olives Salas que, per
favor, passi a una altra pregunta.
Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa a l’EMEA, manifesta que en el trasllat que hi ha
hagut del departament de música al CEIP Sant Lluís, creu que hi falta una mica de
senyalització de com estan distribuïdes les aules. A títol personal, assenyala que hi ha
anat dos o tres dies i, òbviament, de la mateixa manera que a l’antiga ubicació hi havia
una senyalització, ara no n’hi ha, i mentre no saps on vas, has d’anar cercant. És un
suggeriment que fa.
Finalment, el Sr. Olives Salas, com a suggeriment, ja que no se l’ha deixat intervenir en
el seu moment, i com a antic regidor de Governació i de Cultura d’aquest Ajuntament,
manifesta que quan s’ha fet referència a l’acomiadament de dues persones de l’escoleta,
pot dir, en nom de l’anterior equip de govern, que en quatre anys no es va pensar mai a
treure ningú. Així mateix, i sobre el comentari de l’actual regidora de Cultura, que ha dit
que 15 persones de l’EMEA estaven per anar al carrer perquè no les tenien en compte...
açò és una calúmnia total, perquè la Sra. Ponsetí sap —segons converses particulars
que van tenir abans de ser ella regidora, però es veu que deu haver canviat de
pensament—
la problemàtica que hi havia a l’EMEA, el merder que es va trobar
l’anterior equip de govern quan va entrar a governar i allò que es va fer per aclarir-lo. Si
s’hagués volgut acomiadar qualcú, en aquell moment era molt més fàcil que no tot el que
es va arribar a fer per mantenir aquesta estructura. Òbviament, aquesta gent en cap
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moment es pensava que aquest curs haguessin d’acabar, com ha volgut vostè entendre.
Parlar d’aquesta manera és molt fàcil i li suggereix que en les següents intervencions
digui veritats.
La Sra. Ponsetí Pons manifesta que ella no ha dit en cap moment que l’anterior equip de
govern pensàs d'acomiadar ningú, sinó que l’únic que ha dit és que l’equip de govern
anterior s’havia oblidat de pressupostar totes aquestes despeses fins a final d’any.
Assenyala que el curs no s’acaba en el mes de maig, el curs s’acaba al mes de
desembre. Per tant, no hi havia una previsió de com començaria l’escola, ja que no
estaven pressuposats aquests doblers, açò és l’únic que ha dit, no ha dit cap mentida, ha
dit allò amb què s’ha trobat.
El Sr. Olives Salas manifesta que el curs no s’acaba al desembre, s’acaba al juny i es
comença al setembre... Tot seguit, la batlessa dóna per contestat el suggeriment.
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, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 30.07.15. Tot
seguit, la secretària en fa la lectura:
AL SR. CRISTÓBAL COLL ALCINA
Li remet, adjunt, una còpia de la proposta d’acord entre l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís, el
PSOE i el PI.
Remigio Lora Buzón
Portaveu del grup Volem Sant Lluís
AL SR. PEDRO TUDURÍ MERCADAL
1. Pel que fa a les cartelleries de les zones de bany, l’inform que l’actuació de col·locar els nous
cartells no es va dur a terme atès que ja ens trobàvem dins el mes d’agost. Ara bé, actualment
estam actualitzant els nous cartells, adaptar-los al Decret 27/2015, publicat en el BOIB de dia 30
d’abril de 2015. Per altra banda, l'inform que s’ha demanat un nou pressupost per a la dita
cartelleria, esperant que la temporada que ve puguem tenir normalitzades totes les zones de bany.
2. Li remet, adjunta, una còpia de les analítiques efectuades el dia 29.07.15 a l’aigua de la mar de
cala Biniancolla. Igualment, li remet una còpia de l’escrit rebut de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, RE 4799, de dia 01.09.15, mitjançant el qual
ens remeten una còpia de l’informe emès per la cap d’àrea de gestió de Sanejament amb relació a
l’assumpte.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
Amb relació a les preguntes sobre l’Associació Diver-Aprèn, s’indica:
−

L’escrit amb registre d’entrada 3378 no sol·licita res, només comunica una actuació, per la
qual cosa no s’ha remès cap resposta a l’interessat.
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−
−

No consta l’associació Diver-Aprèn al registre municipal d’associacions, per la qual cosa
no es pot informar sobre el seu caràcter.
Segons dades facilitades per la policia tutor, es desprèn que hi ha una directora titulada, 2
monitors titulats i 3 monitors no titulats. L’entitat disposa de pòlissa de responsabilitat civil i
mèdica contractada amb la Fundació Pere Tarrés.

Remigio Lora Buzón
Regidor d’Urbanisme
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1. Amb relació a quants ajuts o bonificacions ha atorgat el nou equip de govern, he d'indicar-li que
s’han atorgat cinc ajuts individuals per import total de 1.777,23 €, s’ha denegat un ajut, i s’han
atorgat bonificacions per serveis municipals a sis expedients; tot pot ser consultat a les actes de la
Junta de Govern Local tingudes el13 i 28 de juliol i de les quals se li ha remès còpia. Per altra
banda, cal assenyalar:
−

−
−

−
−

S’ha donat resposta immediata a les situacions que han requerit ajuda econòmica urgent i
immediata mitjançant el sistema d’ajudes d’urgència per a primera necessitat (bestretes de
caixa fixa).
Abans del canvi d’equip de govern, i segons informa el servei corresponent, es van
avançar ajuts i bonificacions per tal d’evitar un retard innecessari,
Les més de 100 famílies a les quals es refereix la Sra. Tronch són les que estan en
situació d’atur i en favor de les quals l’Ajuntament està emprenent una sèrie de polítiques
actives.
En època estival la demanda d’ajuts és menor, atès que moltes famílies tenen feina de
temporada.
Finalment, convé destacar que són els tècnics els encarregats de valorar la situació de
necessitat de cada família que acudeix als Serveis Socials per demanar un ajut econòmic;
la tasca del responsable polític de l’àrea és escoltar i recollir les propostes del tècnics, i
aprovar els expedients que aquests proposen.

2. S’adjunta còpia de l’escrit amb registre d’entrada 3355, de data 19.06.2015 i documentació
annexa presentada per la gerent de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia. Les titulacions del
personal, no obstant, poden ser consultades al departament de Serveis Socials.
Teresa Borràs Atienza
Regidora de Serveis Socials
AL SR. FRANCISCO OLIVES SALAS
1. S’adjunta còpia de l’expedient tramitat amb relació a l’assignació temporal de funcions de
Tresoreria a un funcionari municipal. La indemnització aprovada per a les funcions assignades va
ser fixada de mutu acord entre l’Ajuntament i el treballador una vegada efectuades diverses
consultes telefòniques amb alguns ajuntaments que es troben en una situació similar.
2. La data d’alta a la Seguretat Social dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva és la
de 3 de juliol; les retribucions ho són des del dia de la Constitució del nou Ajuntament, en
adoptar-se el mateix criteri de mandats anteriors.
Joan Miquel Pons Sintes
Regidor d’Hisenda i Governació
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AL SR. FRANCISCO OLIVES SALAS
1. Li remet, adjunta, la documentació sol·licitada tant del muntatge de l’escenari del concert de la
Banda des Migjorn Gran de dia 23.07.2014, així com del muntatge del concert “Era en clau de sol”
de dia 11.07.15.
Els càlculs aproximats del cost s'han fet a partir dels 18 €/hora d'operari de brigada. Per tant, 496,5
hores pel muntatge del concert de dia 23/07/2014 fan un total de 8.937€.
Per al muntatge del concert “Era en clau de Sol” de dia 11/07/2015 es van necessitar un total 129
hores, la qual cosa fa un total de 2.322 €. També s’ha de tenir en compte que totes les despeses
de la part tècnica i d’organització van ser assumides per ells i que a l’Ajuntament no li va suposar
cap cost addicional. A més, faran una actuació sense cap cost per a aquest Ajuntament el dia 2 de
gener de 2016, a les 20 h.
2. Respecte a la programació del mes d'agost de les Vetllades d'Estiu, li comunic que tots els
esdeveniments estaven publicats tant a la web com al Facebook de l'Ajuntament. Com que
s'estaven fent diversos treballs de manteniment de la pàgina, potser no estava visible en el
moment en què el Sr. Olives Salas ho va consultar.
Adelaida Ponsetí Pons
Regidora de Cultura i Educació

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, 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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