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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 28/01/2016
Hora: de les 20:00 a les 21:00 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:
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)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.01.16. Proposta d'acord
que presenta el grup del Partit Popular per la formalització d'una queixa davant el
defensor del poble per l'eliminació del repartiment domiciliari a les urbanitzacions i nuclis
disseminats de Sant Lluís
Tercer. Proposta de Batlia amb relació al Pressupost i Plantilla de l'exercici 2016.
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
Quart. Proposta de Batlia amb relació a les obres del nou centre d'educació infantil i
primària (6+12)
Cinquè. Proposta de Batlia amb relació a la designació i modificació de representants a
òrgans col·legiats
Sisè. Proposta del regidor de Participació Ciutadana per a la designació nominal de nous
membres del Consell de Participació Ciutadana
Setè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la dotació d'una adreça
electrònica corporativa i un espai per a l'atenció a la ciutadania
Vuitè. Expedient de modificació de crèdit núm. 14 (transferència entre partides) al
Pressupost de 2015. Donar-ne compte
Novè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1. Donar compte auto 384/2015 amb relació
al recurs contenciós administratiu interposat per Tecnola Invest, SL contra aquest
Ajuntament (PA 70/2015)
Desè. Resolució de Batlia núm. 2015/1414 amb relació a la delegació de competències.
Donar-ne compte
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Onzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dotzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
Intervé la batlessa. En primer lloc, demana fer un minut de silenci per condemnar
l’assassinat d’una dona a Calvià, na Lisa Jane Little, víctima de la violència de gènere,
així com per n’Alicia, una filleta de 17 mesos que també va morir fa poc a Vitòria per
aquest mateix motiu.
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 21.12.15.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que voldria fer un parell de comentaris sobre
l’acta anterior. Recorda que a Precs i suggeriments, desprès del seu torn de paraula, el
Sr. Carretero es va dirigir a ella com a Sra. Trol... va dubtar de com pronunciar el llinatge
d’ella, gràcies que els seus companys l’hi van rectificar. Per tant, espera que a partir
d’ara se’n recordi per a una propera vegada. Per altra banda, manifesta que a l’esmenta
acta, també a Precs i suggeriments, no hi figura una intervenció seva perquè no va tenir
el torn de paraula per al·lusions. Diu que l’únic que volia fer era agrair al Sr. Carretero el
fet que ell reconegués que cadascú és lliure de fer les intervencions quan un consideri... i
així ho va fer ella, va fer les intervencions sobre el pressupost allà on ella va trobar que
era el moment, a l’apartat de Precs i suggeriments.
La secretària manifesta que es tracta de comentaris sobre la sessió que ha fet la Sra.
Tronch, però no rectificacions al text de l’acta, per la qual cosa assenyala que se
sotmetrà a votació l’acta tal com està redactada.
Se sotmet a votació l’acta i s’aprova per onze vots a favor i l’abstenció del Sr. Tudurí
Mercadal, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.01.16.
PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER LA
FORMALITZACIÓ D'UNA QUEIXA DAVANT EL DEFENSOR DEL POBLE PER
L'ELIMINACIÓ DEL REPARTIMENT DOMICILIARI A LES URBANITZACIONS I
NUCLIS DISSEMINATS DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta d'acord presentada pel grup del Partit Popular, RE 325, de dia
20.01.16, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Des del passat dia quatre de gener Correos y Telégrafos ha deixat de repartir domiciliariament a
quasi be totes les urbanitzacions i nuclis disseminats de Sant Lluís. ----------------------------------------En el seu moment i davant el tràmit d’audiència que se li atorgà, l’Ajuntament de Sant Lluís ja va
recórrer aquesta decisió; però va esser desestimada per la Comissió Nacional de Mercats i la
Competència i efectivament s’ha deixat de prestar aquest servei. --------------------------------------------2
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A rel d’aquest fet, s’ha generat un gran malestar entre els veïns que viuen als nuclis afectats per
aquea mesura, inclús a altres pobles de Menorca han arribat a fer mobilitzacions en contra
d’aquesta mesura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------La Llei Orgànica 3/1981 de 6 d’abril, del Defensor del Poble estableix que “las atribuciones del
Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los Ministros, autoridades administrativas,
funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas”. ------------La «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», te condició de societat integrada
del sector públic i és l’operador designat per llei per prestar el servei postal universal a Espanya
d’acord amb els requisits de qualitat, regularitat, accessibilitat i equitat que fan efectiu el dret de tos
els ciutadans a les comunicacions postals. -------------------------------------------------------------------------L’Article 10.1 de la llei 3/1981 assenyala que: “Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona
natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna…” a l’article 28.1 confereix
al defensor del poble la facultat de “sugerir la modificación de los criterios utilizados” en els “actos y
resoluciones de la Administración Pública”. ------------------------------------------------------------------------Fins i tot l’article 28.2 regula que “Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al
convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o
perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la
Administración la modificación de la misma”. ----------------------------------------------------------------------En el cas que ens ocupa es evident que s’ha actuat completament en contra dels ciutadans
afectats, tant pel que fa amb l’esperit com amb el criteri concret de la norma aplicable que imposa
el càlcul objectiu de la mitja d’enviaments anuals, a l’extrapolació en els càlculs realitzats per
Correus a les dates on manco enviaments es fan, el que ha provocat que s’obtinguin unes xifres
més baixes que les normals als ser el nombre d’enviaments una de les variables que s’utilitza en la
fórmula per el càlcul del volum d’enviaments ordinaris mitjos per domicili. ---------------------------------Es evident també que la supressió del repartiment domiciliari a les urbanitzacions crearia una nova
situació perjudicial per els veïns, constituiria realment una discriminació per els ciutadans per el fet
de no residir al casc urbà i representaria una retrocés en els drets dels afectat per els que el
Defensor del Poble li toca intercedir, inclús suggerint davant els organismes pertinents la
modificació de criteris i normes quan siguin susceptibles de provocar situacions injustes o
perjudicials per els administrats. --------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament aquesta proposta
d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Que aquesta problemàtica pugui esser tractada a una reunió de Junta de Batlles de
Menorca i també a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears FELIB. -----------------------------Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís, en defensa dels drets dels veïns afectats presenti una
queixes davant el Defensor del Poble tenint e compte l’exposició de motius de la present proposta
d’acord." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que des del dia quatre de gener Correus i Telègrafs ha deixat
de repartir domiciliàriament a quasi be totes les urbanitzacions i nuclis disseminats de Sant Lluís;
que l’any passat se’ns va notificar que, arran del decret de 2007, deixarien de fer aquest
repartiment en funció de varis barems que s’emprava pel càlcul de si s’arribava a uns límits o no; i
que l’Ajuntament de Sant Lluís ja va recórrer aquesta decisió, però va ser desestimada. Així
mateix, manifesta que a l’exposició de motius de la proposta presentada es fa una explicació dels
motius pels quals es pot anar al defensor del poble i allò que demanam és que aquesta
problemàtica es tracti a una reunió de batles i a la FELIB, així com que l’Ajuntament, en defensa
dels drets dels veïns afectats, presenti una queixa davant el Defensor del Poble, en base a
l’exposició de motius presentada. Conclou dient que tan li fa si és una proposta del grup del PP o
si és una moció institucional o com se li vulgui dir, el fet és que de qualque manera es prengui un
acord, per unanimitat, sobre aquesta problemàtica, ja que es tracta d’una assumpte suficientment
important. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en el dia d’avui l’equip de govern s’abstindrà, ja que vol
tractar aquest assumpte amb la resta de membres. Per altra banda, assenyala que l’ajuntament ja
arrancat un procés amb motiu d’aquesta problemàtica i que hem tractat aquest assumpte amb
quasi totes les urbanitzacions i caserius. ----------------------------------------------------------------------------
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La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
tres abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); acorda
elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ---------------------Primer. Que aquesta problemàtica pugui esser tractada a una reunió de Junta de Batles de
Menorca i també a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears FELIB. -----------------------------Segon. Que l’Ajuntament de Sant Lluís, en defensa dels drets dels veïns afectats, presenti una
queixa davant el Defensor del Poble tenint en compte l’exposició de motius de la present proposta
d’acord." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la passada Junta de Portaveus el grup del
Partit Popular va anunciar que presentaria aquesta proposta, per urgència, a la comissió
informativa; que es tracta d’una qüestió que afecta molta gent; i que hi ha altres municipis
que han presentat propostes d’aquestes característiques. Afegeix que té constància que
l’Ajuntament està fent feina per solucionar aquesta problemàtica; que li agradaria que la
proposta fos aprovada per unanimitat; que aquesta va encaminada a l’interès general de
tots els ciutadans del municipi que han deixat de rebre aquest servei; i que el seu grup
està obert a qualsevol modificació que es vulgui fer. Conclou dient que és una normativa
que ve de l’any 2007, però ara s’ha posat en marxa, i creu oportú que aquesta
problemàtica es tracti en una reunió de batles, com també a la FELIB, i que es presenti
una queixa davant el Defensor del Poble, de manera que quedi així patent que
l’Ajuntament de Sant Lluís defensa els ciutadans de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que no tan sols a la legislatura anterior, sinó
que a la legislatura 2007/2011 ja es va mostrar el rebuig d’aquest ajuntament a la llei del
2007 del govern central.
Recorda que vam començar a fer al·legacions de no
acceptació dels tres requisits que Correus deia que no es complien. Afegeix que tant de
bo es tregui el fruit que es pretén amb aquesta moció, però hem de ser realistes i tenir
els peus en terra, ja que hi ha sentències del Suprem que diuen totalment al revés; però
creu que val la pena intentar-ho.
Intervé la batlessa anunciant que l’equip de govern està totalment d’acord amb aquesta
proposta i que hi donaran suport.
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 unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Que aquesta problemàtica pugui esser tractada a una reunió de Junta de Batles
de Menorca i també a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears FELIB.
Segon. Que l’Ajuntament de Sant Lluís, en defensa dels drets dels veïns afectats,
presenti una queixa davant el Defensor del Poble tenint en compte l’exposició de motius
de la present proposta d’acord.
TERCER. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PRESSUPOST I PLANTILLA DE
L'EXERCICI 2016. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
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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 locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
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:
"El Ple en sessió ordinària de 21/12/2015 va aprovar inicialment el pressupost de 2016, així com
les bases d’execució i la plantilla de personal per al mateix exercici. ----------------------------------------En el BOIB núm. 186, de 24/12/2015, es va publicar l’anunci de les esmentades parovacions per
tal que els interessats presentessin al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període de
15 dies hàbils. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durant el període habilitat a l’efecte s’ha presentat el document denominat: ------------------------------“Reclamacions a l’aprovació inicial del pressupost de 2016” pel Grup Municipal del Partit Popular de
Sant Lluís, registre d’entrada núm. 220 de 14/01/2016. ---------------------------------------------------------Detectat un error material a la Base 40ª de les Bases d’execució del Pressupost en l’aplicació
d’imputació de la despesa plurianual del PGOU. ------------------------------------------------------------------Amb data 22 de gener de 2016 s’emet informe d’intervenció en el que es conclou les reclamacions
que es poden estimar i les que no, d’acord amb l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Atès les circumstàncies exposades, ELEV al Ple la següent --------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Estimar les reclamacions designades com a A i B de les presentades pel grup municipal
del PP, amb registre d’entrada núm. 220 de 14/01/2016, incorporant a l’expedient del Pressupost
els documents següents: ------------------------------------------------------------------------------------------------− Annex d’informació sobre els convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de despesa social. -------------------------------------------------------------------------− Annex de beneficis fiscals en els tributs locals per a l’any 2016. ----------------------------------------− Resultat pressupostari a 30/09/2015. --------------------------------------------------------------------------− Previsió de liquidació del pressupost de 2015 a 31/12/2015 .--------------------------------------------SEGON. Desestimar en tots els seus termes les reclamacions designades com a C, D, E, F, G i H
de les presentades pel grup municipal del PP, amb registre d’entrada núm. 220 de 14/01/2016, per
no estar incloses en cap dels motius establerts a l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals. ---------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER. Procedir a la correcció dels següents errors materials i de transcripció: ----------------------- A la Base 40ª de les Bases d’execució del pressupost de 2016 en l’aplicació pressupostària, en el
següent sentit: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------on diu
“1532.22799” -------------------------------------------------------------------------------------------------ha de dir “4.151.22706” --------------------------------------------------------------------------------------------------- S’incorporen nous llistats de l’estat d’execució de despeses del pressupost a 30 de setembre
resumit per capítols i per aplicacions pressupostàries, una vegada esmenats diversos errors
detectats. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUART. Aprovar definitivament el Pressupost de 2016, el qual puja a un estat de despeses de
11.602.804,82 euros i un estat d’ingressos de 11.602.804,82 euros, així com les bases d’execució.
El resum del pressupost per capítols és el següent: -------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

2016
4.632.301,07
3.948.812,46
55.910,00
872.975,00
200.000,00
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6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

1
2
3
4
5
6
7
9

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

1.418.446,29
27.060,00
447.300,00
11.602.804,82
2016
5.224.800,00
250.000,00
2.273.436,00
2.162.233,82
382.500,00
452.900,00
409.935,00
447.000,00
11.602.804,82

CINQUÈ. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2016 en
els termes que consten en el seu expedient. -----------------------------------------------------------------------SISÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitivament dels esmentats
expedients." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Pons Sintes. Assenyala que hi ha un error de transcripció en el punt segon,
ja que quan es desestimen les reclamacions designades com a C, D, E, F, G i H, també
s’hi hauria d’afegir la reclamació I, tal com s’indica a l’informe d’Intervenció.
Intervé la Sra. Capó García. Anuncia que el Grup del Partit Popular votarà en contra de
l’aprovació definitiva del document pressupostari proposat per a l’exercici 2016. Diu que
el motiu és prou simple. Per una banda, en el Ple passat se’ns va confirmar el que ens
semblava evident, és a dir, que el pressupost s’havia fet en dos dies; per altra banda, ens
crida l’atenció que per fer el pressupost es tardin dos dies... i per contestar “unes simples
reclamacions”, se’n necessitin quinze i que el resultat sigui una contesta pobra i poc
justificada que defuig fonamentar les raons en la legislació vigent i que opta per no
facilitar els càlculs realitzats d’acord amb la normativa.
Continua la Sra. Capó García. Manifesta que, malauradament, tot i els pocs mesos que
fa que és regidora, ja s’ha acostumat que no se li faciliti la informació que demana. Troba
que va ser al mes de setembre que es va sol·licitar una relació de les hores extres totals
desglossades per persona i un informe d’Intervenció on es fes constar si es complien els
límits establerts per la llei en aquest sentit i també amb relació al total de les hores extres
concedides i pagades. Petició que ha reiterat alguna vegada més. Així mateix, a la
Comissió Informativa que dictaminava sobre l’aprovació inicial del pressupost va sol·licitar
una sèrie d’informes, uns informes que no li van lliurar al Ple passat “per manca de
temps” —segons paraules del regidor d’Hisenda— i que esperava que, almenys, li fossin
lliurats a la comissió de dijous passat. Afegeix que no creu que aquest sigui un bon
costum, per la qual cosa demana, per favor, que es revisin les actes dels plens i de les
comissions informatives d’Hisenda des de setembre i que la informació que no s’hagi
lliurat ens la facin arribar.
Segueix la Sra. Capó García. Manifesta que, entrant en la qüestió de la resposta a les
reclamacions, només farà esment d’allò que més li ha cridat l’atenció:
a) A l’apartat C, el nostre grup transcrivia allò que diu la Llei; concretament, els
articles 165 i 168 del TRLRHL. A l’article 165 s’estableix l’obligació que a l’estat de
despeses s’hi incloguin, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per
6
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atendre el compliment de les obligacions. Per altra banda, a l’article 168
s’estableix, en relació amb l’annex de Personal, que hi han de figurar i s’hi han de
valorar els llocs de treball existents a l’entitat, de manera que es doni l’oportuna
correlació amb els crèdits per a personal inclosos al pressupost.
Manifesta que, doncs, en el document pressupostari per a l’exercici 2016, no hi
consta l’oportuna correlació de l’annex de Personal amb els crèdits existents al
pressupost, ja que ni el personal interí ni el laboral indefinit s’inclouen en l’estat de
despeses del pressupost amb la deguda especificació. A l’informe d’Intervenció es
justifica aquesta incidència dient que en el moment de la comptabilització de la
nòmina s’imputaran les despeses a les aplicacions corresponents. Assenyala que
d’açò no en tenia cap dubte, només faltaria... La qüestió és, però, que les
aplicacions corresponents al personal interí i laboral indefinit sí que han d’estar
dotades inicialment, perquè sí que tenen un crèdit assignat, que no es reflecteix al
document pressupostari. Per la mateixa regla de tres, emprada en la confecció del
capítol de Personal i a l’informe d’Intervenció lliurat, es “podria optar” —cosa
clarament impensable— per posar una sola aplicació del capítol 2 a cada
programa de despeses amb el total del crèdit, per atendre els diferents tipus de
despeses que estan previstes durant l’exercici, amb la justificació que les
aplicacions corresponents estan vinculades. D’aquesta manera amb set o vuit
aplicacions el Pressupost estaria enllestit.
b) A la lletra D de les reclamacions, s’hi indica que el càlcul de la regla de la
despesa, en el moment de l’aprovació del pressupost, s’ha de fer sobre la base de
l’estimació de la liquidació de l’exercici de l’any anterior al pressupost que
s’aprova, en aquest cas 2015.
Manifesta que no s’ha de tenir cap dubte que estam al corrent que a partir de la
modificació de l’Ordre ministerial HAP 2105/2012 es va eliminar l’obligació de
remissió de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de la regla de despesa en
la fase d’elaboració del pressupost. Ara bé, el que no va eliminar aquesta
modificació va ser l’obligació de calcular-la. És per això que vam sol·licitar com
s’havia fet el càlcul, i se’ns va lliurar l’informe on es compara la despesa de la
liquidació de 2014 amb la despesa prevista per a 2016. Afegeix que la regla de la
despesa el que mesura és, però, l’increment de la despesa d’un any respecte del
següent, no amb relació a dos anys.
c) A la lletra E se sol·licitava un nou càlcul de l’estabilitat pressupostària amb relació
al Pressupost inicial de 2016, perquè a l’informe que consta a l’expedient no s’hi
feien els càlculs i els ajustaments prevists a la normativa.
Manifesta que, deixant de banda el fet que considerem que el pressupost inicial
solament presenti un superàvit de 300 euros és del tot temerari, tenint en compte
que qualsevol petita desviació en el càlcul de les previsions dels ingressos sense
disminuir el nivell de despesa conduiria inevitablement a una situació de dèficit
que, si es produís, significarà haver d’elaborar i aprovar un pla econòmic i
financer; considera que el càlcul aproximat fet a l’informe que se’ns ha lliurat no
és suficient. Es demana: No hi haurà ajustament per depeses pendents d’aplicar
al pressupost? S’ha fet l’ajustament a la baixa en el moment de la comunicació
de la liquidació definitiva i negativa de la participació en els tributs de l’Estat
corresponent a l’any 2013? Etc.
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d) A la Lletra F de les reclamacions posam de manifest que, una volta repassats els
números del capítol 1 del pressupost i els números que surten a l’annex de
Personal, no es dóna l’oportuna correlació dels crèdits i, a més, s’omet el crèdit
necessari per al compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. En
poques paraules, el capítol 1 de Personal no quadra amb l’annex de Personal. És
per això que demanàvem que es tornassin a fer els càlculs perquè, així com està
el Pressupost, els crèdits que hi són consignats no són suficients per al pagament
de les obligacions exigibles. Per cert, aquesta qüestió s’ha obviat de contestar en
la resposta a les reclamacions...
Reitera, així mateix, que no és el més correcte el fet d’agrupar tots els funcionaris
de Seguretat en una sola línia a l’annex de Personal. Precisament, aquest
document ha de donar una visió individualitzada de tot el personal de
l’Ajuntament, els crèdits que seran necessaris per imputar al capítol 1 i per quins
conceptes es desglossa el total.
Finalment, i amb relació a aquest punt, reitera, tal com es va fer a les
reclamacions, que, a més de no quadrar la consignació del capítol 1 amb el que
es posa de manifest als quadres de l’annex de Personal, hi ha errades en alguns
programes quant a la transcripció de les dades dels quadres, algunes tan
importants com ometre les corresponents dotacions de les quotes de la S.S.
e) El punt G de les reclamacions posava de manifest el fet que a la base 21a de les
Bases d’execució del pressupost s’accepta que per la mena de treballs
d’impartició de cursos, conferències, seminaris i altres de similars, qui ha fet la
feina hagi de presentar rebuts, i no pas factures.
Manifesta que a la comissió Informativa de desembre es va sol·licitar un informe
d’Intervenció per acreditar la legalitat d’aquest punt. En les reclamacions al
pressupost es va tornar a reiterar aquest informe per tal de justificar el que es diu
a la base 21 amb el que s’estableix a la legislació corresponent. El Partit Popular
vol saber la base jurídica i una clara descripció del que diu la normativa, de qui és
que està exempt de tributar, i per què.
Així mateix, manifesta que també reiteraven, una vegada més a l’escrit de
reclamacions, l’informe relatiu a les bestretes de caixa fixa concedides durant
2015; la informació dels comptes justificatius; relació de factures/despeses
aprovades; etc. Tampoc se’ns ha lliurat en aquesta ocasió.
f)

Pel que fa a la lletra H de les al·legacions, es demanava una justificació, d’acord
amb la normativa vigent, del motiu pel qual les quanties corresponents a la part
de la paga extra de desembre de 2012 s’imputaven al programa d’imprevists i
funcions no classificades, quan aquest programa està previst per dotar el fons de
contingència. Manifesta que la sorprenent resposta a aquesta qüestió és que per
tal d’economitzar recursos s’ha valorat d’aquesta manera... Per favor, senyors, en
l’elaboració d’un document tan important com és el Pressupost, la filosofia no ha
de ser economitzar recursos; és, sens cap dubte, elaborar el document d’acord
amb la normativa vigent.
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Per altra banda, i dins d’aquest mateix punt, es posava l’accent en la insuficiència
dels 200.000 euros prevists al Fons de Contingència per poder atendre el
pagament derivat de la sentència d’Orfila, S.L. Assenyala que la resposta donada
és que s’ha increment el fons en 150.000 euros respecte a l’any anterior... Açò és
cert, però aquesta justificació no val quan el pagament està a punt de fer-se una
realitat i del que estam parlant és que l’Ajuntament haurà d’atendre uns
10.000.000 d’euros. Evidentment, 200.000 euros no és de cap manera quantitat
suficient per fer front a una anualitat. O troben que sí?
g) Respecte a l’últim apartat de les reclamacions, reitera els informes sol·licitats, és
a dir:
−

−

−

−

Informe d’Intervenció d’adequació de l’increment de personal (sense tenir
en compte els programes subvencionats) a allò que s’estableix a la Llei
de pressuposts de l’Estat per a 2016.
Base legal de l’import dels 60.000,00 euros de productivitat que
s’assignen als funcionaris de Seguretat, atenent a la definició de la
productivitat donada per la legislació i el concepte real que s’imputarà a
l’esmentada aplicació.
Desglossament de les places en concepte de professorat de l’EMEA amb
indicació de l’import assignat a cada una d’elles, que sumen un total de
132.000,95 euros.
Amb relació a les hores extres, informe sobre les hores extres imputades
al programa de Seguretat durant 2015, desglossament per conceptes de
concessió i comparativa d’aquests imports amb els consignats al
pressupost 2016.

Finalment, la Sra. Capó García manifesta que, per tot quant s’ha exposat, no entén per
què es desestimen la majoria d’aquestes al·legacions, perquè sí que està justificat que
estan incloses en alguns dels motius establerts a l’article 170.2 del TRLRHL,
concretament per no haver-se ajustat la seva elaboració als tràmits establerts en aquesta
llei; i no entén per què s’omet, tal com s’ha dit abans, crèdit necessari per al compliment
d’algunes de les obligacions exigibles a l’entitat local.
Intervé el regidor d’Hisenda, senyor Pons Sintes. En primer lloc, agraeix a la senyora
Capó la seva classe d’economia que ens ha donat, com també li agraeix que no tengui
cap al·legació de tipus polític, ni de cap tipus més que tècnic, sobre el nostre Pressupost.
Afegeix que la veritat és que no el sorprèn la dissertació d’ella sobre tecnicismes
comptables i aplicacions o, més ben dit, interpretacions dels diferents texts, lleis, normes,
etc., que conformen i ens dicten les diferents maneres que tenim per desenvolupar un
pressupost municipal. De fet, des que està conformat aquest consistori, l’única oposició
als temes econòmics ha estat purament tècnica, com si d’una oposició a la plaça
d’interventor es tractàs... Suposa que ella té dret a fer qualsevol tipus d’intervenció, però
insisteix a dir que de caràcter polític no hem rebut res.
Continua el Sr. Pons Sintes. Manifesta que, com pot comprendre, l’equip de govern no
entrarà en aquest tipus de debat, ja que la nostra confiança amb els nostres tècnics de
les àrees d’Economia, d’Intervenció i Jurídica és absoluta. Per tant, considera que totes
les respostes a les seves al·legacions, que, repeteix, són únicament de caire tècnic,
estan resoltes i ben resoltes a la proposta que es presenta en aquest Ple. I afegeix que,
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com hauran observat, si nosaltres creiem que les esmenes s’ajusten a raó, com és el cas
de les esmenes A i B, no dubtarem a corregir les deficiències i aportar els documents que
facin falta —tal com hem fet—, per tal que el document pressupostari es tanqui i s’aprovi
de la manera més correcta possible. Per contra, si nosaltres creiem que la motivació de
l’esmena és únicament una diferència de caire interpretatiu de la llei, pot ben creure que
nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, agafarem la interpretació que ens doni
l’equip tècnic d’aquest ajuntament.
Continua el Sr. Pons Sintes. Manifesta que, a més, en alguns casos no és ni tan sols
una interpretació de les normes, sinó la demanda que ens fan contínuament que les
coses es facin de la manera i en la forma que a vostès els agradaria, és a dir,
segons una frase que hem sentit molt des que estam en aquest ajuntament: “així com
es feia sempre”... Diu que, en les coses que es feien malament, la tan gastada frase
“així com es feia sempre” no ens val, ni en aquest cas ni en tants d’altres amb què ens
trobam dia a dia en aquestes dependències. Aquest regidor i aquest equip de govern
faran “com es feia sempre” les coses que creguin que estan ben fetes; per contra, per a
les que creguin que no estan bé, cercaran la millor forma per fer-les.
Finalment, el Sr. Pons Sintes manifesta que l’única cosa que tal vegada podria
interpretar-se com una qüestió política és sobre els 200.000 euros pressupostats per la
qüestió d’Orfila, SL. Sobre aquest apartat, assenyala que a la pàgina 4 de la presentació
del Pressupost de 2015 —pressupost fet per l’anterior equip de govern— s’establia:
“2. Claus, condicions i objectius.
- Sentència del cas Orfila SL, del passat 7 d’octubre de 2013 quan la Sala contenciosa
administrativa del TSJIB condemna l’Ajuntament a pagar 6.050.036,10 €, més els
interessos des de l’any 2003, cosa que suposa uns 9,5 milions d’euros.
- Altres expedients de responsabilitat patrimonial, com pot ser la possible reclamació per
haver enderrocat part de l’Hotel Xaloc o la reclamació patrimonial interposada arran de la
demolició d’un habitatge a Binifadet, per la qual la propietat reclama 1,8 milions d’euros
més.
- Pressuposts amb caràcter previsor, per segona vegada es dota una partida de Fons de
Contingència per valor de 50.000,00 € a l’efecte de poder cobrir despeses imprevistes
derivades de les eventualitats anteriors i/o altres.”

Manifesta que una vegada tret de damunt el tema de Binifadet, hem augmentat en
un 300% el seu pressupost. Per tant, si vostès [PP] consideraven que eren uns
pressuposts amb caràcter previsor, el nostre pressupost està molt més proveït que el
seu... Afegeix que és molt fàcil anar demanant les coses que vostès abans no feien, que
és una rutina costant des que estam aquí. Tots els informes que demanen intentarem
lliurar-los; si algun no s’ha lliurat a temps, intentarem fer que arribin a temps. Però de
cada vegada li queda més clar que són informes que en cap cas vostès [PP] donaven.
Intervé novament la Sra. Capó García. En primer lloc, manifesta que les al·legacions que
es poden presentar a un pressupost estan clarament taxades a la llei, en concret, en el
text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, el qual estableix exactament per quins
motius es poden presentar al·legacions a un pressupost i, que ella sàpiga, no n’hi ha cap
que sigui per motius polítics. Per açò, assenyala que el grup del Partit Popular ha
presentat aquest tipus d’al·legacions, ja que en cas contrari se’ns hauria dit que es
desestimaven pel fet de no ajustar-se a allò que estableix l’article 170.2 del text refós de
la Llei reguladora d’hisendes locals. Per altra banda, manifesta que no demanam que les
coses es facin així com a nosaltres ens agradaria, sinó com s’han de fer, i no recorda
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haver dit en cap moment que volem que “les coses es facin com s’han fet sempre”. Si ho
ha dit, no se’n recorda. Respecte que a l’anterior legislatura no es donaven aquest tipus
d’informes, manifesta que potser no es van donar perquè no es degueren demanar... ja
que, si s’haguessin demanat, amb molt de gust els hauríem lliurat.
Intervé la batlesa. Manifesta que l’actual equip de govern confia moltíssim en la tasca de
les persones que treballen en l’àrea d’Intervenció, així com de Secretaria, i des del primer
dia les ordres d’aquest equip de govern han estat de facilitar al màxim la comunicació i
els informes que vostès [PP] demanen, sempre que no alteri la dinàmica i el
funcionament d’aquests treballadors. Afegeix que el grup del Partit Popular ho sap més
que nosaltres, que hi ha una dinàmica de funcionament, i nosaltres fem tot el possible
per lliurar els informes que l’oposició demana; però, insisteix, sempre que no obstaculitzi
la feina diària dels treballadors d’aquesta casa.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
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 cinc vots en contra, corresponents als membres
del PP (5); acorda:
Primer. Estimar les reclamacions designades com a A i B de les presentades pel grup
municipal del PP, amb registre d’entrada núm. 220 de 14/01/2016, incorporant a
l’expedient del Pressupost els documents següents:
− Annex d’informació sobre els convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de despesa social
− Annex de beneficis fiscals en els tributs locals per a l’any 2016
− Resultat pressupostari a 30/09/2015.
− Previsió de liquidació del pressupost de 2015 a 31/12/2015
Segon. Desestimar en tots els seus termes les reclamacions designades com a C, D, E,
F, G, H i I de les presentades pel grup municipal del PP, amb registre d’entrada núm. 220
de 14/01/2016, pel fet de no estar incloses en cap dels motius establerts a l’article 170.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Procedir a la correcció dels següents errors materials i de transcripció:
- A la base 40ª de les Bases d’execució del pressupost de 2016 en l’aplicació
pressupostària, en el següent sentit:
on diu
“1532.22799”
ha de dir “4.151.22706”
- S’incorporen nous llistats de l’estat d’execució de despeses del pressupost a 30 de
setembre resumit per capítols i per aplicacions pressupostàries, una vegada esmenats
diversos errors detectats.
Quart. Aprovar definitivament el Pressupost de 2016, el qual puja a un estat de despeses
de 11.602.804,82 euros i un estat d’ingressos de 11.602.804,82 euros, així com les
bases d’execució. El resum del pressupost per capítols és el següent:
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1
2
3
4
5
6
7
9

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

1
2
3
4
5
6
7
9

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

2016
4.632.301,07
3.948.812,46
55.910,00
872.975,00
200.000,00
1.418.446,29
27.060,00
447.300,00
11.602.804,82
2016
5.224.800,00
250.000,00
2.273.436,00
2.162.233,82
382.500,00
452.900,00
409.935,00
447.000,00
11.602.804,82

Cinquè. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any
2016 en els termes que consten en el seu expedient.
Sisè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels
esmentats expedients.
QUART. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LES OBRES DEL NOU CENTRE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (6+12)
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 locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
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 virtut del conveni de col·laboració subscrit en data 28 de maig de 2010 amb la Comunitat
Autònoma pel finançament de les obres de construcció del nou CP de Sant Lluís (6+12),
l’Ajuntament tramità la contractació de les obres, que van ser adjudicades de forma definitiva el
17de de febrer de 2011 i s’iniciaren al dia següent de la signatura de l’acta de comprovació de
replanteig de dia 7 de març de 2011. --------------------------------------------------------------------------------Atenent als antecedents i documents obrants a l’expedient, es posa de manifest: -----------------------1.- Que en data 02.08.2012 l’arquitecte director de les obres emet informe on assenyala que l’obra
pot estar finalitzada i en condicions de ser rebuda a partir del dia 08 d’aquell mateix mes. ------------2.- Que en data 07.08.2012 l’empresa constructora comunica la finalització de les obres als efectes
de la recepció de les mateixes. ----------------------------------------------------------------------------------------3.- Que a data de l’acta d’ocupació (24.08.2012), l’obra estava pràcticament finalitzada al 100%
amb excepció dels treballs pendents de repassos i esmena de deficiències constructives indicades
en el llistat de la direcció facultativa. ---------------------------------------------------------------------------------12
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4.- Que en data 18.09.2012 l’empresa contractista, l’arquitecte i aparellador directors facultatius, la
coordinadora de seguretat i salut, l’arquitecte responsable del contracte (IBISEC) i l’Ajuntament,
signen document en el que s’indica que l’estat general de l’edifici és acceptable per al seu ús. ------5- Que a data d’avui no s’ha efectuat l’acte de recepció formal de les obres, i mentre tant han anat
sorgint, diverses deficiències i patologies que han quedat recollides en diversos informes elaborats
per la Direcció Facultativa i lliurats per l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals del
Govern Balear (IBISEC). ------------------------------------------------------------------------------------------------6.- Que les deficiències i patologies existents en la construcció s’han notificat puntualment per
l’Ajuntament a l’empresa constructora, que ha manifestat el seu desacord amb la DF i no ha
procedit a la seva reparació. -------------------------------------------------------------------------------------------7.- Que, per tot l’anteriorment exposat, per tal de procedir a la reparació del problemàtic estat
actual del centre, esdevé necessari per l’òrgan de contractació aclarir, en definitiva, en quin estat
procedimental es troba el contracte de contínua referència als efectes de procedir a les esmenes
dels defectes i patologies detectades a l’obra, adoptant i instruint els procediments legalment
establerts. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista dels antecedents anteriors i les prerrogatives que atorga l’art. 210 del TRLCSP al Ple com
a òrgan de contractació, venc en elevar la següent --------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Fer ús de les prerrogatives atribuïdes a l’òrgan de contractació ex art. 210 del TRLCSP,
qualificant, per interpretació, l’acte d’ocupació formalitzat en data 24.08.2012, bé com a recepció
tàcita de les obres (ex. art 235.6 TRLCSP i punts 1 i 2 de l’art. 168 del RGLCAP), bé com si dita
recepció no s’hagués produït al no haver-se reparat definitivament cap de les deficiències annexes
a l’acta d’ocupació (ex art. 168.2 in fine RGLCAP). --------------------------------------------------------------Per tot l’anterior, aquest òrgan de contractació considera oportú incoar el procediment establert a
l’article 211.1 del TRLCSP, atorgant al contractista un termini màxim de 15 dies naturals, per a que
al·legui el que consideri adient. ----------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Sense perjudici del que resulti de dita audiència, per a l’adopció de la resolució definitiva
d’aquest procediment aquest òrgan de contractació considera essencial el fet de que, si bé
existeixen les deficiències constructives posades de manifest a tots els informes tècnics obrants a
l’expedient (i per tant, sense haver-se produït el resultat satisfactori del contracte d’obres adjudicat),
és obvi i manifest que el centre es troba en funcionament i ús públic des del mes de setembre de
2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquest criteri, junt amb els preceptes legals dalt indicats, determina -de nou, sense perjudici del
que resulti de l’audiència al contractista- que la interpretació apriorística d’aquest òrgan de
contractació sigui la de considerar recepcionada tàcitament l’obra des de la data d’ocupació del
centre per al seu ús. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cas que així es resolgui finalment, es requerirà a la Direcció Facultativa de les obres per tal que,
en el termini d’un mes procedeixi a la medició de les realment executades i, sobre el seu resultat,
redactar la corresponent relació valorada i procedir a expedir la certificació final; tot d’acord amb
l’art 235.2 del TRLCSP i 166 del RGLCAP. -------------------------------------------------------------------------Tercer.- En qualsevol cas, i amb independència de la qualificació definitiva de l’acte de 24 d’agost
de 2012, es requerirà a la Direcció Facultativa de les obres per a que redacti informe (amb
valoració econòmica) respecte les deficiències constructives detectades, als efectes de que aquest
òrgan de contractació pugui iniciar el procediment corresponent (en funció de la determinació de la
data de recepció de les obres) per a l’esmena dels tan esmentats defectes i deficiències." ------------

Intervé la batlessa. Manifesta que és un procés que comença amb l’execució de les
obres més l’ocupació de l’escola i que, per tal d’intentar corregir d’una vegada per totes
aquestes deficiències, s'ha optat per fer aquest document. Afegeix que des de la
secretaria de l'ajuntament s’està en contacte sistemàticament amb l’assessoria jurídica
de l’IBISEC, per tal d’agilitzar el màxim i que aquestes deficiències puguin ser aclarides al
més prest possible. Conclou dient que seria important que tots els grups polítics votassin
a favor d’aquesta proposta.
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular votarà a favor, ja que va ser un
problema que els va tocar viure i la batlessa ja ha pogut veure com anava la cosa: dues
bandes enfrontades; l’ajuntament enmig, que moltes vegades no sap molt be com
actuar... Afegeix que es tracta d’una obra nova que no està ben executada i que s’hi ha
de trobar una solució. De fet, en el passat mandat es va encarregar un informe de
deficiències, informe que ha arribat en aquest mandat. Reitera que hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Fer ús de les prerrogatives atribuïdes a l’òrgan de contractació ex art. 210 del
TRLCSP, qualificant, per interpretació, l’acte d’ocupació formalitzat en data 24.08.2012,
bé com a recepció tàcita de les obres (ex. art 235.6 TRLCSP i punts 1 i 2 de l’art. 168 del
RGLCAP), bé com si dita recepció no s’hagués produït al no haver-se reparat
definitivament cap de les deficiències annexes a l’acta d’ocupació (ex art. 168.2 in fine
RGLCAP).
Per tot l’anterior, aquest òrgan de contractació considera oportú incoar el procediment
establert a l’article 211.1 del TRLCSP, atorgant al contractista un termini màxim de 15
dies naturals, per a que al·legui el que consideri adient.
Segon. Sense perjudici del que resulti de dita audiència, per a l’adopció de la resolució
definitiva d’aquest procediment aquest òrgan de contractació considera essencial el fet
de que, si bé existeixen les deficiències constructives posades de manifest a tots els
informes tècnics obrants a l’expedient (i per tant, sense haver-se produït el resultat
satisfactori del contracte d’obres adjudicat), és obvi i manifest que el centre es troba en
funcionament i ús públic des del mes de setembre de 2012.
Aquest criteri, junt amb els preceptes legals dalt indicats, determina -de nou, sense
perjudici del que resulti de l’audiència al contractista- que la interpretació apriorística
d’aquest òrgan de contractació sigui la de considerar recepcionada tàcitament l’obra des
de la data d’ocupació del centre per al seu ús.
Cas que així es resolgui finalment, es requerirà a la Direcció Facultativa de les obres per
tal que, en el termini d’un mes procedeixi a la medició de les realment executades i,
sobre el seu resultat, redactar la corresponent relació valorada i procedir a expedir la
certificació final; tot d’acord amb l’art 235.2 del TRLCSP i 166 del RGLCAP.
Tercer. En qualsevol cas, i amb independència de la qualificació definitiva de l’acte de 24
d’agost de 2012, es requerirà a la Direcció Facultativa de les obres per a que redacti
informe (amb valoració econòmica) respecte les deficiències constructives detectades,
als efectes de que aquest òrgan de contractació pugui iniciar el procediment
corresponent (en funció de la determinació de la data de recepció de les obres) per a
l’esmena dels tan esmentats defectes i deficiències.
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CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ I MODIFICACIÓ
DE REPRESENTANTS A ÒRGANS COL·LEGIATS
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 locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
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 data 2 de juliol de 2015 i mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament es va aprovar la designació
específica dels representants municipals a diferents òrgans col·legiats, tot d’acord amb l’article 38
del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. A un d’aquests
òrgans, el Consell de Serveis Socials de Menorca, es va designar com a titular la regidora Teresa
Borrás Atienza i com a suplent la regidora Adelaida Ponsetí Pons. No obstant, a la pràctica, ens
resulta més convenient –pels seus coneixements i experiència, que sigui la psicòloga coordinadora
de serveis socials qui supleixi a la titular en cas de necessitat. -----------------------------------------------Per altra banda, la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació minera de les Illes Balears, va crear el
Consell de la Mineria com a òrgan col·legiat de participació, consulta i assessorament de
l’Administració de la Comunitat Autónoma en materia de la mineria. Per aquest motiu, la Direcció
General de Política Industrial, demana a l’Ajuntament que designi una persona titular i una persona
suplent per tal que siguin nomenats membres del Consell de la Mineria; així mateix, es sol·licita la
designació de personal tècnic qualificat, representant de l’àrea urbanística, per tal que siguin
nomenats membres del Comitè Tècnic Permanent del Consell de la Mineria. -----------------------------A la vista de les consideracions anteriors, ven en elevar al Ple la següent ---------------------------------PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Modificar la designació de la suplent de l’Ajuntament en el Consell de Serveis Socials de
Menorca, designant com a tal la Sra. Rocio Moriana Zurita, psicòloga municipal i coordinadora dels
Serveis Socials municipals. ---------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Designar representants de l’Ajuntament en el Consell de la Mineria els següents membres
de la corporació: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Titular: Remigio Lora Buzón --------------------------------------------------------------------------------------------Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats -------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Designar representants de l’àrea urbanística del Comitè Tècnic Permanent del Consell de
la Mineria els següents tècnics municipals: -------------------------------------------------------------------------Titular: Francesc Farrés Diaz-Meco ----------------------------------------------------------------------------------Suplent: Joan Moll Bonet ------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Notificar els acords anteriors als òrgans corresponents." ---------------------------------------------

Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que dins el Consell de Serveis Socials de
Menorca es forma una comissió tècnica i que, per açò, és convenient que la segona
persona assignada sigui un tècnic, per tal que pugui participar en aquesta comissió.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
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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 cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Modificar la designació de la suplent de l’Ajuntament en el Consell de Serveis
Socials de Menorca, i designar-hi la Sra. Rocio Moriana Zurita, psicòloga municipal i
coordinadora dels Serveis Socials municipals.
Segon. Designar representants de l’Ajuntament en el Consell de la Mineria els següents
membres de la corporació:
Titular: Remigio Lora Buzón
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats
Tercer. Designar representants de l’àrea urbanística del Comitè Tècnic Permanent del
Consell de la Mineria els següents tècnics municipals:
Titular: Francesc Farrés Diaz-Meco
Suplent: Joan Moll Bonet
Quart. Notificar els acords anteriors als òrgans corresponents.
SISÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA
DESIGNACIÓ NOMINAL DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
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 locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta del regidor de Participació
Ciutadana amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El Ple municipal de dia 21 de desembre de 2015 va aprovar la proposta elaborada per a la
designació nominal dels membres del Consell de Participació Ciutadana. ---------------------------------Durant aquest dies s'ha rebut noves respostes. Per tal motiu s'eleva al Ple la següent proposta: ---Única. Nomenar com a vocals del Consell de Participació Ciutadana els següents membres, que
s'incorporaran com a vocals als ja designats pel Ple municipal de dia 21 de desembre de 2015: ----- Anton Soler Ferrater, en representació de l'AAVV de Sant Lluís. -------------------------------------------- Tomeu Pons Huguet, en representació de la Creu Roja Sant Lluís. ----------------------------------------- Rosendo Pons Conforto, en representació del CCE Sant Lluís. ---------------------------------------------- Margarita Sintes Seguí, en representació de l'Associació de Comerciants de Sant Lluís." ------------

Intervé el Sr. Olmo Heras. Demana disculpes per no haver convocat en el mes de gener
el Consell de Participació Ciutadana, tal com pretenia, i diu que no el va convocar
perquè durant les vacances de Nadal el van avisar que durant el mes de gener li ferien
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una petita intervenció i que estaria de baixa durant deu dies, com així ha estat. Anuncia
que durant els venidors dies el convocarà.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor de Participació Ciutadana.
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 cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Únic. Nomenar vocals del Consell de Participació Ciutadana els següents membres, que
s'incorporaran com a vocals als ja designats pel Ple municipal de dia 21 de desembre de
2015:
- Anton Soler Ferrater, en representació de l'AV de Sant Lluís.
- Tomeu Pons Huguet, en representació de la Creu Roja Sant Lluís.
- Rosendo Pons Conforto, en representació del CCE Sant Lluís.
- Margarita Sintes Seguí, en representació de l'Associació de Comerciants de Sant Lluís.
SETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA
DOTACIÓ D'UNA ADREÇA ELECTRÒNICA CORPORATIVA I UN ESPAI PER A
L'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Intervé la batlessa. Proposa retirar el present punt de l’ordre del dia; més ben dit, que no
s’aprovi la ratificació d’incloure la present moció a l’ordre del dia, perquè considera que
és un assumpte que s’ha d’analitzar a la comissió informativa pertinent.
La Sra. Tronch Folgado manifesta que no creu que sigui una moció tan complicada per
no poder-la tractar en aquesta sessió.
La batlessa insisteix que prefereix tractar-la en una comissió informativa.
A continuació, 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 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.
Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5);
i set vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i
el PI (1). Atès el resultat obtingut, queda desestimada la inclusió del present punt a
l’ordre del dia.
VUITÈ. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 14 (TRANSFERÈNCIA
ENTRE PARTIDES) AL PRESSUPOST DE 2015. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/1527, de dia 22.12.15
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"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 i 3, i del capítol de personal. -----------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 18 de desembre de 2015. ---------------------------------------------------En virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro.
Eco.
150 13000
150 16000
151 13000
151 16000
1532 13100
1532 16000
165 13000
165 15100
165 16000
170 16000
2310 13100
2310 16000
320 13100
320 16000
3231 13000
3231 16000
3341
16000
337 13000
341 16000
432 16000
920 13000
920 16000
925 13000
925 16000
931 16000

Pro.
Eco.
151 22604
1532 22799
1623 46700

Descripció
ADM. GRAL. VIVENDA I URBANISME - PERSONAL LABORAL FIX
ADM. GRAL. VIVENDA I URBANISME - SEGURETAT SOCIAL
URBANISME - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX
URBANISME - QUOTES SEGURETAT SOCIAL
VIES PUBLIQUES - PERSONAL LABORAL TEMPORAL
VIES PUBLIQUES - SEGURETAT SOCIAL
ENLLUMENAT PUBLIC - RETRIBUCIONS PERSONAL FIX
ENLLUMENAT PUBLIC - GRATIFICACIONS
ENLLUMENAT PUBLIC - SEGURETAT SOCIAL
ADM. GRAL. MEDI AMBIENT - SEGURETAT SOCIAL
ACCIÓ SOCIAL - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ACCIÓ SOCIAL - SEGURETAT SOCIAL
ADM. GRAL. EDUCACIO - RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL
ADM. GRAL. EDUCACIO - SEGURETAT SOCIAL
ENSENYAMENT ESCOLETA - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX
ENSENYAMENT ESCOLETA - QUOTES SEGURETAT SOCIAL
PROMOCIÓ CULTURAL EMEA - QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL
JOVENTUT - RETRIBUCIONS BÀSIQUES.
PROM. I FOMENT ESPORT - QUOTES SEGURETAT SOCIAL
TURISME - QUOTES SEGURETAT SOCIAL
ADMINISTRACIÓ GENERAL - RETRIBUCIONS LABORAL FIX
ADMINISTRACIÓ GENERAL - QUOTES SEGURETAT SOCIAL
ATENCIO AL CIUTADA - RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX
ATENCIO AL CIUTADA - QUOTES SEGURETAT SOCIAL
POLITICA ECONOMICA I FISCAL - SEGURETAT SOCIAL.
TOTAL PERSONAL

ALTES
1.100,00
450,00

BAIXES

8.000,00
11.500,00
500,00
15.000,00
20.000,00
1.500,00
10.000,00
50,00
400,00
1.800,00
5.400,00
1.400,00
2.000,00
12.000,00
11.200,00
3.000,00
100,00
300,00
20.000,00
5.500,00
1.000,00
1.800,00
72.000,00

Descripció
URBANISME - JURÍDICS, CONTENCIOSOS.
VIES PUBLIQUES - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
TRACTAMENT RESIDUS - RECOLLIDA SELECTIVA
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1

14.000,00
6.000,00
20.000,00

20.000,00

BAIXES

ALTES

Pro.

Eco.

Descripció

312
3230
3230
3230
3231
3321
333
333
333
3340
3340
3341
337
337

22100
22103
48901
48903
22103
62500
22100
22799
62500
22611
62500
78901
48900
48901

CENTRE DE SALUT - SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA
ENSENYAMENT PRIMARIA - SUBM.COMBUSTIBLE I CARBURANTS
ENSENYAMENT PRIMARIA - CURS EDUCACIO AMBIENTAL
ENSENYAMENT PRIMARIA - CONVENI EQUIPS INFORMATICS
ENSENYAMENT ESCOLETA - SUBMIN.COMBUSTIBLE I CARBURANTS
BIBLIOTECA - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT
EQUIPAMENTS CULTURALS - SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA
EQUIPAMENTS CULTURALS - TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES
EQUIPAMENTS CULTURALS - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT
PROMOCIÓ CULTURAL - SANT LLUIS CULTURAL
PROMOCIÓ CULTURAL - INVERSIO EQUIPAMENTS CULTURALS
PROM.CULT. EMEA - CONVENI FINANÇ PRESTEC INVERSIONS CCE
JOVENTUT - CONVENI AMB ELS ESCOLTES DE SANT LLUIS
JOVENTUT - SUBV.ASSOC.JOVES SANT LLUIS MOU-TE

ALTES

10.000,00
72.000,00
BAIXES
20.000,00

700,00
8.000,00
260,00
360,00
2.500,00
500,00
4.420,00
8.500,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
940,00
140,00
480,00
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337
337
338
341
341
3421

Pro.
920
920
920
920
920

61900
62600
22614
22601
48905
22799

JOVENTUT - MILLORES FUSTERIA EXTERIORS, PINTAT..
JOVENTUT - EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO
FESTES POPULARS - FESTES PATRONALS 2015
PROM. I FOMENT ESPORT - ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES
ALTRES TRANSFERENCIES A FAMÍLIES I INST.SENSE LUCR- CREU ROJ
INSTAL.ESPORT.PAV.ESPORTS - GESTIO PAVELLO ESPORTS
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3

500,00
200,00

33.800,00

5.000,00
33.800,00

Eco.

Descripció

BAIXES

ALTES

62300
62400
62500
22200
22799

ADM.GENERAL - INVERSIO EN MAQUINARIA I INSTAL.
ADM. GENERAL - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
ADMINISTRACIÓ GENERAL - INVERSIÓ EN MOBILIARI I EQUIPAMENT O
ADMINISTRACIÓ GENERAL - COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES
ADMINISTRACIÓ GENERAL - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRE
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9

25.000,00
3.100,00
1.000,00

1.000,00
7.300,00
4.000,00
9.000,00
3.300,00
12.300,00

12.300,00

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

El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1. DONAR COMPTE AUTO
384/2015 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT
PER TECNOLA INVEST, SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA 70/2015)
La secretària informa que Tecnola Invest, S. L. va interposar recurs contenciós
administratiu (PA 70/2015) contra la Resolució d’Alcaldia núm. 51, de 15 de gener de
2015, per la qual es desestimava el recurs interposat por la mercantil contra la tramitació
de l’inici del procediment de declaració d’afecció de béns immobles amb relació a
l’expedient 0108/2013 per derivació del deute per l’Impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana de quatre immobles d’Estudio Alcotan Centro, S.L.
Examinat l’expedient i elaborat informe jurídic, es va comprovar que es van produir
diversos defectes en la tramitació del procediment que causaren indefensió de
l’interessat i, a més, a l’expedient no queda suficientment acreditat l’intent de cobrament i
prova d’insolvència. Per aquests motius, es va proposar la revocació de la Resolució, tot
tenint en compte que aquesta no era constitutiva de dispensa o exempció no permesa ni
era contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic ni a l’ordenament jurídic; la revocació
es va acordar mitjançant Resolució núm. 1496, de 15 de desembre de 2015. A la vista
de la situació, el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca dicta l’acte
núm. 384/2015, de data 17 de desembre, pel qual declara per finalitzat el procediment i
reconeix en via administrativa les pretensions de la part recurrent.
El Ple en resta assabentat.
DESÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2015/1414 AMB RELACIÓ A LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/1414, de dia 23.11.15
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Atès a l'absència de la Sra, Batlessa des del dia 24 de novembre de 2015 pel matí fins el dia 30 de
novembre de 2015 pel capvespre; 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 Tinenta 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 24 de novembre de 2015 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel
dia 30 de novembre de 2015 pel capvespre. -----------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la presente Resolució en la primera sessió Plenària que es
celebri. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
DOTZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a la qüestió de la falta de servei de Correus a
les urbanitzacions, manifesta que sap que l’equip de govern ha tingut diferents reunions
amb diferents associacions, per la qual cosa voldria saber:
− Quines solucions s’han pres.
− En cas que es pensin instal·lar bústies concentrades, quins terminis i quines
pautes hi haurà per executar-les.
− De quina manera se solucionarà en aquelles urbanitzacions o caserius on no hi
ha associacions de veïns, és a dir, de quina manera es gestionaria la instal·lació
d’aquests elements.
El Sr. Carretero Tudurí respon que li ho contestarà per escrit.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. En primer lloc, manifesta que l’ha sorpresa que no s’hagi
inclòs a l’ordre del dia la moció presentada pel seu grup —punt setè—, ja que es tracta
d’una moció ben senzilla. Se’n pot parlar a la comissió, però no era una cosa tan
complicada perquè no es tractàs avui. Si açò és transparència...
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado s’interessa per la situació actual del concurs
d’adjudicació de les noves treballadores del Servei d’Atenció a Domicili. La Sra. Borrás
Atienza respon que la qüestió està resolta i que les treballadores van començar dia 19 de
gener.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que a la comissió del mes de desembre es
va dir que s’estaven revisant les bases pels ajuts socials 2016. Demana: Estan llestes?
La Sra. Borrás Atienza respon que hi ha un esborrany fet i que s’han passat a Secretaria.
Intervé la Sra. Capó García. Pel que fa a la qüestió de Correus, manifesta que ella va
assistir a una reunió perquè era veïna d’un caseriu i a la reunió se’ns va dir que
segurament les obres de construcció de les casetes per a les bústies començarien a final
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de febrer o principis de març i que el cost aproximat seria d’uns 200.000 euros.
Demana: Com es pensa suplentar la diferència amb relació a l’import que apareix en el
pressupost? També vam dir que en el nostre cas, que no hi havia associació de veïns,
que possiblement seria l’Associació de Veïns de Sant Lluís qui compraria les bústies i els
veïns de Torret ja els pagarien a ells per una qüestió de tipificació del tipus d’ingrés per
part de l’Ajuntament. Voldria saber quin tipus d’ingrés s’havia considerat que era i quin
tipus d’ordenança s’havia d’aprovar per poder cobrar.
El Sr. Carretero Tudurí respon que li ho contestarà per escrit.
Continua la Sra. Capó García. Manifesta que, segons l’acord de Ple del mes de setembre
de 2015, s’havia d’incloure a l’ordre del dia d’avui un punt respecte a donar compte de la
informació periòdica amb relació a l’execució del pressupost i moviment de tresoreria,
corresponent al quart trimestre de 2015. Voldria saber per què no s’hi ha inclòs.
El Sr. Pons Sintes manifesta que tot just estigui acabat se’ls hi remetrà. La secretària
afegeix que a la Junta de Portaveus es va comentar aquesta qüestió i es va comunicar
que es faria com l’altra vegada, que tot just estigui es lliurarà a l’oposició i llavors se’n
donarà compte en el Ple, en aquest cas a la sessió plenària del mes de febrer.
Finalment, la Sra. Capó García manifesta que avui s’ha donat compte de la modificació
de crèdit núm. 14 i demana:
− Atès que s’ha incrementat l’aplicació 92022799, és que s’ha incrementat el
contracte de SILME?
− Atès que s’ha incrementat en 9.000 euros l’aplicació de despeses telefòniques,
voldria saber per quins motius.
− Atès que s’ha incrementat en 5.000 euros l’aplicació corresponent a la gestió del
poliesportiu, voldria un informe comparatiu de despeses i ingressos del curs
2015/2016 i els prevists per al curs 2016/2017.
− Informació sobre l’increment en 14.000 euros de l’aplicació 153222799.
El Sr. Pons Sintes respon que li ho contestarà per escrit.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que en el Molí de Baix contínuament s’està
contractant personal a través d’una empresa externa, concretament per l’empresa que
dur la gestió del poliesportiu. Voldria saber si l’equip de govern té alguna idea per
regularitzar aquesta situació i si es pensa fer qualque convocatòria pública perquè sigui
l’Ajuntament qui pugui agafar aquestes persones directament.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que dia 31 de desembre es va tancar la
circulació del Cós, de dalt fins baix, i es van llevar tots els vehicles que hi havia
estacionats. Voldria saber:
− Qui va donar aquesta ordre?
− Per quin motiu?
− Quants vehicles es van haver de desplaçar?
− Quin va ser el cost total de l’operatiu?
El Sr. Pons Sintes respon que li ho contestarà per escrit.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que voldria donar compte al Ple que avui
fosquet ha quedat instal·lat el fanal a la cruïlla de la carretera de Maó – Alcalfar, a l’altura
de l’entrada a s’Algar. Afegeix que, en principi, va una mica justa, però creu que farà la
seva funció. Per altra banda, informa que dilluns comencen dues persones a l’àrea de
Medi Ambient, en el marc del programa del SOIB, per fer feina al carrer (repartiment del
calendari de recollida de fems, tema de matèria orgànica...), és a dir, tota una sèrie
d’actuacions amb referència als residus.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 21.12.15. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
AL SR. OLIVES SALAS
Sobre un escrit d’un ciutadà que es queixava reiteradament d’un tema de renous que provenien
d’una obra, i que en diverses ocasions hi havia intervingut la Policia Local, però es veu que les
renous continuaven, l’informo que una vegada realitzades les indagacions corresponents i sempre
i que el Sr. Olives es referís a una obra de Torret de Baix, es va obrir el pertinent expedient, el qual
segueix el tràmit corresponent.
Joan Pons Sintes
Regidor de Governació
AL SR. OLIVES SALAS
Pel que fa a la paret de marès executada a la finca de davant el cementeri, l’informo del següent:
h) Les obres realitzades han consistit a fer un mur de contenció de formigó, folrat de paret
seca i l’execució d’una paret de marès.
i) El temps d’execució ha estat d’uns 30 dies aproximadament, si bé s’ha de tenir en compte
que no s’hi ha fet feina diàriament.
j) El cost ha estat d’uns 1.232 euros, aproximadament.
k) Una vegada analitzada l’obra a executar, així com el cost que podria suposar, l’equip de
govern va considerar oportú que fos la brigada d’obres qui ho executàs.
l) Atès que la paret i la voravia amenaçava cap a la propietat, els costs han estat a càrrec de
l’Ajuntament.
Remigio Lora Buzón
Regidor d’Urbanisme
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1. Pel que fa al document de Pressupost, programa 2310 – Assistència Social Primària – Acció
Social:
a) Respecte a la partida 22699, “Altres despeses diverses”, l’informo que no hi ha res concret
pressupostat; precisament no s’especifica i s’utilitzarà per al que faci falta.
b) Respecte a les partides 62200, “Local nou amb mobiliari; i 62500, “Inversió en mobiliari i
equipaments d’oficina”, l’informo que el local de Serveis Socials en què es dóna atenció a
les persones no compleix amb els requisits que caldrien en un servei de les seves
característiques, per la qual cosa s’està analitzant possibles ubicacions del servei.
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2. Pel que fa al programa 2311 - Assistència Social Primària - A Persones Dependents:
a) Respecte al Servei d’Ajuda a Domicili, l’informo que, en principi, el servei està compost per
dues persones, a jornada parcial (25 hores setmanals).
b) Respecte a la partida 22799, “Treballs realitzats per altres empreses”, l’informo que el
menjar a domicili està inclòs en aquesta partida perquè ara ho assumeix el mateix geriàtric
des de fa un parell de mesos.
3. Respecte a la campanya de joguines per als fillets durant les passades festes de Nadal,
l’informo que es va avisar les famílies que van detectar com a necessitades i tres d’elles van fer ús
d’aquesta proposta de Serveis Socials.
4. Li remet, adjunt, els informes emesos sobre la necessitat de contractació amb relació al projecte
“Garantia juvenil”, així com sobre el projecte “Visibles”.
Teresa Borrás Atienza
Regidora d’Afer Socials

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:00, 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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