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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/01/2015
Hora: de les 20 a les 21 hores
Lloc:a Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tudurí Mercadal (PP)
Carmen Reynés Calvache (PP)
Javier R. Pons Pons (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
Alfredo Benosa Majos (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Juan Miguel Cubas Pons (PSOE)
Remigio Lora Buzón (PSM-ELS VERDS)
Miquel Melià Mercadal (EM-EU)
Llorenç Carretero Tudurí (Regidor no adscrit)

Secretària:
Interventora:

María Cristina Gascón Mir
Maria Soledad Sánchez Pons

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Vanesa Florit Blanco (PSOE)
Regidora:
Silvia Pérez de la Vega (PSOE)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Resolució de Batlia núm. 2015/117. Pas de regidor del PSOE a regidor no
adscrit. Donar-ne compte
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.01.15. Proposta de
Batlia amb relació al Pressupost i Plantilla de l'exercici 2015. Resolució d'al·legacions i
aprovació definitiva
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.01.15. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 1/2015 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.01.15. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'Ordenança general per a l'establiment o
modificació de preus públics de l'Ajuntament
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.01.15. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació dels Estatuts del Consorci Sociosanitari de Menorca
Setè. Expedient de modificació de crèdit núm. 10 (ampliació de crèdit) al Pressupost
de 2014. Donar-ne compte
Vuitè. Expedient de modificació de crèdit núm. 11 (transferència entre partides) al
Pressupost de 2014. Donar-ne compte
Novè. Jutjat Social núm. 1 de Ciutadella. Donar compte Sentència núm. 241/14 amb
motiu de la demanda formulada per treballadora municipal
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs, suggeriments i mocions
Dotzè. Proposta de Batlia amb relació a la composició de les comissions informatives
permanents
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 18.12.14.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la pàgina 7, tercer paràgraf, hi figura la
següent intervenció: “Intervé el batle... Respecte a la intervencó del portaveu d’EM-EU
sobre la plantilla de personal...”.
Assenyala que la intervenció sobre la plantilla de
personal la va fer el portaveu del PSM-ELS VERDS, no el d’EM-EU. Per tant, suposa
que el batle es devia dirigir al portaveu del PSM-ELS VERDS, en lloc del portaveu
d’EM-EU, com consta a l’acta.
El batle manifesta que, doncs, es revisarà l’acta. El Sr. Melià Mercadal manifesta que
açò no té més importància i que és suficient que consti aquesta intervenció a l’acta
d’avui.
Tot seguit, es sotmet a votació l’acta i s’aprova per unanimitat dels onze membres
assitents.
SEGON. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2015/117. PAS DE REGIDOR DEL PSOE A
REGIDOR NO ADSCRIT. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2015/117, de dia 26.01.15, amb relació
a l’assumpte indicat, que diu:
“Atès l’escrit presentat pel regidor Sr. Llorenç Carretero Tudurí (RE núm. 359, de 23.01.2015)
pel que manifesta la seva voluntat de deixar de pertànyer al seu grup d’origen –el grup
municipal PSOE- i quedar com a regidor no adscrit; ---------------------------------------------------------Atès l’assenyalat a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i els apartats 6 i 7 de l’article 76
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, ------------RESOLC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Prendre raó de la voluntat manifestada pel Sr. Carretero Tudurí i el seu pas a la
situació de regidor no adscrit, amb els drets i deures que li corresponguin.----------------------------Segon. Comunicar la present resolució al grup d’origen de l’interessat, el grup municipal PSOE,
instant-lo per tal que nomeni nou portaveu i l’adscripció concreta dels seus membres actuals a
les diferents Comissions Informatives.----------------------------------------------------------------------------Tercer. Comunicar la present resolució al Sr. Llorenç Carretero Tudurí.--------------------------------Quart. Donar compta de la present resolució al Ple de la Corporació en la pròxima sessió que
se celebri.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
22.01.15. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PRESSUPOST I PLANTILLA
DE L'EXERCICI 2015. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“És dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 19.01.15, amb relació a l’assumpte indicat,

que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de dia 18.12.2014 va aprovar inicialment el
Pressupost de 2015, així com les base d’execució i la plantilla de personal per al mateix
exercici. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el BOIB núm. 175, de 23.12.2014, es va publicar l’anunci de les esmentades aprovacions
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 “consideracions” pel
Grup municipal PSOE, reg. Entrada núm. 151, de 14.01.2015; -------------------------------------------Amb data 19 de gener de 2015 s’emet informe d’Intervenció en el que es conclou que les
consideracions presentades no es poden considerar com al·legacions formals que es puguin
incloure en els supòsits prevists a l’art. 170.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i que les mateixes es corresponen a criteris d’oportunitat i gestió que no
afecten a la legalitat de l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades, ELEV a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent
proposta d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup municipal
PSOE, amb registre d’entrada núm. 151, de 14.01.2015. --------------------------------------------------Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2015, el qual puja a un estat de
despeses de 11.062.930,32€ i uns ingressos igualment de 11.062.930,32 €, així com les bases
d’execució; el resum del Pressupost per capítols és el següent: -----------------------------------------ESTAT DE DESPESES
1 - DESPESES DE PERSONAL
2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
3 - DESPESES FINANCERES
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
6 - INVERSIONS REALS
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

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

ESTAT D'INGRESSOS
1 - IMPOSTOS DIRECTES
5.053.800,00 €
2 - IMPOSTOS INDIRECTES
80.000,00 €
3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
1.999.154,47 €
INGRESSOS
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.844.636,56 €
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
358.518,76 €
6 - VENDA DE PATRIMONI
686.754,74 €
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
547.503,58 €
9 - PASSIUS FINANCERS
492.562,21 €
TOTAL INGRESOS
11.062.930,32 €
Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta Corporació per a l’any 2015
en els termes que consten en el seu expedient. --------------------------------------------------------------Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels esmentats
expedients.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que durant el període habilitat a l’efecte el Grup municipal del PSOE
ha presentat un document de consideracions, que no tenen la forma d’al·legació, quadrant les
baixes i altes que es puguin produir. Per aquest fet, es proposa desestimar l’escrit presentat i,
en conseqüència, aprovar definitivament el Pressupost i la Plantilla per a l’exercici de 2015. ----3
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, evidentment, són consideracions que ha
presentat el Grup PSOE al Pressupost de 2015, si bé al final del document sol·licita la revisió
de forma conjunta del document pressupostari, cosa que veu que l’equip de govern no està
disposat a fer. Afegeix que a l’escrit presentant el grup PSOE informa de quines serien les
seves prioritats, però si l’equip de govern no està per la labor, no hi ha res més a parlar, ja que
ells tenen la majoria i són els qui aproven aquest pressupost. Anuncia que hi votarà en contra. Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana: Si el document presentat pel grup PSOE no es
considera com una al·legació, per què es desestima? El batle manifesta que açò va ser una
anàlisi que es va produir; encara que no tengui la forma d’al·legació, hauria estat molt fàcil per
la nostra part ni tan sols acceptar el document i fer el sord..., però van considerar que no, que
l’havien de tractar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la secretària afegeix que, encara que el document no s’anomeni “al·legacions” el
mateix s’ha presentat pel grup socialista durant el termini habilitat per presentar al·legacions i
que, per tant, i per analogia amb el que es fa amb els recursos —com el de reposició— es
tracta el document com al·legació, tot per donar la pertinent seguretat jurídica a l’expedient. ----Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que enguany el PSM-ELS VERDS no ha presentat
al·legacions, perquè hauria de calcar les que va presentar l’any passat i que a la sessió
plenària ja exposarà el seu parer. ---------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; l’abstenció dels representants del PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen dos vots ponderats; i el vot en contra del representant del PSOE, que suposen quatre
vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Grup municipal
PSOE, amb registre d’entrada núm. 151, de 14.01.2015. --------------------------------------------------Segona. Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2015, el qual puja a un estat de
despeses d’11.062.930,32€ i uns ingressos igualment d’11.062.930,32 €, així com les bases
d’execució; el resum del Pressupost per capítols és el següent: -----------------------------------------ESTAT DE DESPESES
1 - DESPESES DE PERSONAL
2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
3 - DESPESES FINANCERES
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
6 - INVERSIONS REALS
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

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

ESTAT D'INGRESSOS
1 - IMPOSTS DIRECTES
2 - IMPOSTS INDIRECTES
3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
6 - VENDA DE PATRIMONI
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESOS

5.053.800,00 €
80.000,00 €
1.999.154,47 €
1.844.636,56 €
358.518,76 €
686.754,74 €
547.503,58 €
492.562,21 €
11.062.930,32 €
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Tercera. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2015
en els termes que consten en el seu expedient. --------------------------------------------------------------Quarta. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels esmentats
expedients.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, tal com va comentar a la comissió, la proposta que es
du al Ple és la desestimació de l’escrit d’al·legacions presentat pel Grup Socialista i, en
conseqüència, l’aprovació definitiva del Pressupost i la Plantilla de 2015. Afegeix que,
si bé suposa que els grups de l’oposició no donaran suport a aquest document
pressupostari, els demana el vot favorable perquè hi ha molta feina feta darrere
aquests nombres, els quals són molt realistes, ajustats i uns bons nombres per a
l’Ajuntament de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que el seu grup municipal votarà en contra de
l’aprovació definitiva del Pressupost i la Plantilla de 2015, ja que les al·legacions
presentades pel grup PSOE han estat rebutjades.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS no ha presentat
al·legacions, perquè hauria de calcar les que va presentar l’any passat. Afegeix que al
seu grup polític li hauria agradat donar suport a aquests pressuposts, no només a
aquests, sinó a tots quants hi ha hagut des que governa el PP, però per fets com la
venda de la parcel·la de la bateria de Biniancolla i de patrimoni, així com per qüestions
socials, fan que no hi pugui donar suport. Ara bé, si el batle diu que no vendrà la
parcel·la de la bateria i que en l’àmbit social pujarà tot allò que va manifestar el PSMELS VERDS en el Ple anterior, no li faria res votar a favor del document pressupostari.
No obstant açò, de moment el vot del PSM-ELS VERDS serà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, tot i entenent que és lògic que
l’al·legació es desestimi, perquè no té la forma d’al·legació pròpiament dita, el seu vot
no serà tant pel fet que es desestimi l’al·legació, sinó per coherència amb el vot emès
a l’aprovació inicial, perquè els arguments són els mateixos. Per tant, anuncia que serà
un vot en contra. Així mateix, manifesta que el seu grup tampoc ha presentat
al·legacions, però resulta que ho va dient des que està en aquest ajuntament, ja que
any rere any, l’equip de govern diu que podem presentar al·legacions, però no es pot
participar prèviament; llavors a l’hora de la veritat cada any hi ha un informe de
Secretaria que diu que les al·legacions no són per presentar propostes dels grups
polítics... Afegeix que si els grups hi han de participar ha de ser en l’elaboració dels
pressuposts, no en el moment de la presentació d’al·legacions. Conclou manifestant
que EM-EU votarà en contra.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que està d’acord que darrere l’elaboració
d’uns pressuposts hi ha molta feina i molta gent implicada; ara bé, també comparteix
l’opinió del portaveu d’EM-EU, i en qualque moment haurem de baratar el xip polític
perquè açò sigui una realitat. Afegeix que no podem dir que és perdre el temps
presentar al·legacions, perquè encara que sigui un document de consideracions, al
final hi ha una proposta, però llavors es veu clarament que es rebutja tot el contingut i
les consideracions que es puguin fer. Per què aquestes consideracions? Assenyala
que en aquests moments una de les prioritats que té la nostra societat és la falta de
feina i que, si bé els ajuntaments no són competents en la qüestió, creu que en
aquests moments sí que hauríem de fer una passa endavant i ben prou valenta, en el
sentit d’intentar esmorteir aquesta pèrdua de feina i tirar endavant una proposta
5
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concreta que generi feina. Afegeix que, com a Ajuntament, creu que ho hauríem
d’intentar, no només nosaltres sinó tots els ajuntaments d’Espanya i probablement açò
ajudaria a davallar aquest nivell d’atur tan impressionat que tenim. Creu que
l’Ajuntament de Sant Lluís, vista la situació econòmica que té, podria fer aquesta
passa, i en lloc de presentar museus, concerts joves i altres, creu que seria molt més
important fomentar feines.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que una de les altres consideracions
plantejades és sobre l’execució de les obres de remodelació del Cós, les quals estan
vinculades a una venda de patrimoni; creu que el Cós, una vegada començada la seva
remodelació, s’hauria d’acabar, perquè està fet a les mitges i açò no és bo, perquè
quan entres en el poble veus una imatge que distorsiona un poc allò que hauria de ser
el Cós de Sant Lluís. En aquest cas, entén que s’hauria de posar una partida concreta
per acabar les obres de remodelació d’aquesta via.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que es veu clarament que no és un
pressupost continuista, com va dir el batle, sinó que és un pressupost electoralista, i
així es veu, per exemple, amb la qüestió del Deixem-lo-Dol, que ara es planteja un
conveni amb aquest grup després de tres anys de fer-los presentar diferent
documentació... quan sabem clarament què és el Deixem-lo-Dol. Conclou dient que
votarà en contra del dictamen de la comissió.
Intervé el batle. Manifesta que el Sr. Lora ha dit que el PSM-ELS VERDS podria haver
presentat les mateixes al·legacions que l’any passat... Diu que segurament la
liquidació del pressupost de 2014 tindrà un bon resultat, per la qual cosa si els
pressuposts de 2014 s’ha assemblen als pressuposts de 2015, açò és una bona
notícia, perquè significarà que és un pressupost que permet una estabilitat econòmica
envejable per molts altres ajuntaments.
Respecte a la intervenció del portaveu
d’EM-EU, que diu que any rere any no acceptam propostes prèvies, manifesta que,
però, l’oposició té potestat de presentar mocions, propostes i idees, i açò és una via
que tenen els grups polítics, en el sentit que quan hi ha una moció o una proposta
aprovada pel Ple pugui exigir que aquella proposta es materialitzi i s’acompanyi
econòmicament.
Segueix el batle. Manifesta que està totalment d’acord amb la intervenció del Sr.
Carretero, en el sentit que les administracions han de fer el màxim per incentivar la
creació de llocs de feina i les administracions públiques ho han de fer de la mà de les
entitats privades, perquè a dia d’avui les administracions públiques no poden
incrementar plantilla, per la qual cosa directament no podem incentivar si no comptam
amb les empreses privades; i açò és el que aquest equip de govern està impulsant.
Pel que fa al comentari que és un pressupost electoralista per la qüestió del Deixemlo-Dol, manifesta que potser havíem d’haver fet abans el conveni, però l’any passat el
Sr. Carretero era el primer que demanava aquest conveni. I així ho hem fet. Ara que
ho feim, resulta que és electoralista...
Es tracta d’una mica de responsabilitat i
d’escoltar la societat santlluïsera.
Finalment, el batle manifesta que si aquests pressuposts s’han d’assemblar als
pressuposts de 2014, seran un bons pressuposts. Demana el vot favorable.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS no critica els nombres
de l’equip de govern, sinó que allò que critica és la prioritat del que es fa amb els
doblers. Hi ha prioritats amb les quals el seu grup no està d’acord, com ara gastar
doblers per un museu francès o vendre la bateria. El seu grup aportaria més doblers
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al Fons de Cooperació i faria altres coses. És a dir, hi ha un factor ideològic que és el
que marca el pressuposts, l’equip de govern aposta per una cosa i el seu grup per una
altra...
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, com ha dit abans, el vot en contra no és
per la desestimació de l’al·legació, com tampoc per desmerèixer la feina feta, que
reconeix que n’hi ha molta, i ben feta, i açò s’ha d’agrair; el vot en contra és per les
decisions polítiques, ja que l’equip de govern té les seves prioritats i el seu grup en té
unes altres. Per tant, allò que valoram avui aquí són les decisions polítiques, no la
feina tècnica.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, efectivament, el seu grup va plantejar
la qüestió del Deixem-lo-Dol i que l’equip de govern ho hagi recollit al cap d’un any,
benvingut sigui, però no deixa de ser que es dóna la coincidència que ho facin en el
darrer any de legislatura. Aquesta és la qüestió. Per açò ha dit que era una pressupost
electoralista. Afegeix que el grup Deixem-lo-Dol és un col·lectiu de persones que
comença a fer feina abans de Pasqua i fer aquest conveni és reconèixer la seva feina,
ja que la gent que va davant havia d’anticipar doblers de la seva butxaca i llavors
l’Ajuntament hi participava econòmicament, quan la cosa més lògica era que
l’Administració hi participàs des d’un principi. Açò era la reflexió que feia amb
referència a aquest col·lectiu.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
i quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (1), PSM-ELS
VERDS (1), EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Grup
municipal PSOE, amb registre d’entrada núm. 151, de 14.01.2015.
Segon. Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2015, el qual puja a un estat
de despeses d’11.062.930,32€ i uns ingressos igualment d’11.062.930,32 €, així com
les bases d’execució; el resum del Pressupost per capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES
1 - DESPESES DE PERSONAL
2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
3 - DESPESES FINANCERES
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
6 - INVERSIONS REALS
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

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

ESTAT D'INGRESSOS
1 - IMPOSTS DIRECTES
2 - IMPOSTS INDIRECTES

5.053.800,00 €
80.000,00 €
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3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
6 - VENDA DE PATRIMONI
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESOS

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

Tercer. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any
2015 en els termes que consten en el seu expedient.
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels
esmentats expedients
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.01.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.
1/2015 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’informe d’Intervenció, de
dia 19.01.15; així com la proposta de Batlia, també de dia 19.01.15, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que es du a aprovació el primer expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit, amb motiu de factures presentades dins l’any 2015 però amb data de
2014. Possiblement, en el mes de febrer es durà a aprovació un altre expedient d’aquestes
característiques. Per altra banda, informa de l’existència d’un error informàtic, en el sentit que
hi ha una factura que no s’ha sumat al total, en concret la de Sociedad Estatal de Correos y
Telegrafos, SA, per import de 439,85 euros. Així mateix, la factura núm. 97 d’Es Bastió de
s’Illa s’ha de llevar, perquè va ser una actuació que es va fer en el Poblat de Binibèquer Vell i
nominativament en el Pressupost de 2014 hi havia una partida de subvenció per aquest
concepte i aquesta factura hauria d’anar com a justificant d’aquesta subvenció. Per tant, el
total de l’expedient núm. 1/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdit puja a 168.754,68
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada, amb les
modificacions indicades anteriorment. ---------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Núm. Fra.

Data Fra.

70-6168

31/12/2014

2014/120567

12/12/2014

11729

23/12/2014

214-12-STLLUIS

31/12/2014

C1/0000593

31/12/2014

Data R.E.

Tercer

07/01/2015 AUTO REPARACIONES BAJOLI,
SL
05/01/2015 HERMEX IBERICA, SA

Concepte

Reparació vehicle
7097CDW
Material higiene
personal
05/01/2015 SILME, SA
Factura desembre
contracte prestació
de serveis
05/01/2015 CLINICA SECRETARI COLOMA, SL Factura desembre
contracte serveis
d'assistència
05/01/2015 MENORCA NETA, SL
Material de neteja

Import

Aplicació

29,78

153,21400

171,00

3231,22699

5.529,18

920,22799

67.815,00

2311,22799

628,27

920,22110
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A-871

29/12/2014

02/01/2015 TRIFASIC MENORCA, SC

Reparació micro

91,96

3421,21300

21367

29/12/2014

02/01/2015 FERRETERIA ORFILA, SL

80,38

153,21000

21368

29/12/2014

02/01/2015 FERRETERIA ORFILA, SL

143,09

333,21300

TC1400715

30/12/2014

08/01/2015 MENORCA AUTOMOCION, SL

204,84

132,21400

A14-15478

31/12/2014

34,85

920,22110

A-786

31/12/2014

08/01/2015 DISTRIBUÏDORS EUROPA DE
MENORCA, SL
08/01/2015 GRUAS TORRES MENORCA, SL

manteniment vies
públiques
manteniment Sala
Polivalent
Revisió vehicle
1338HDN
Material neteja

58,08

132,22799

26

31/12/2014

08/01/2015 COP DE MA DE MENORCA, SLL

Servei retirada
vehicles
SAD

4.627,53

2311,22799

FA1/0001942

31/12/2014

manteniment
cementiri
Ludoteca Nadal

62,19

164,21200

240,00

337,22699

Cadenat

93,70

132,22699

AJS0001

31/12/2014

07/01/2015 MENORQUINA DE MATERIALES,
SA
07/01/2015 IGNASI SALAS GARCÍA

00/008705

21/12/2014

08/01/2015 COMERCIAL JAYPE, SA

00/008707

31/12/2014

08/01/2015 COMERCIAL JAYPE, SA

3.464,84

333,22699

12212

31/12/2014

08/01/2015

1.085,51

162,22799

0014/110011

30/11/2014

09/01/2015

163,35

2310,22699

0014/120019

31/12/2014

09/01/2015

164,18

2310,22699

A31633

31/12/2014

09/01/2015

39,93

153,21000

A10207

31/12/2014

09/01/2015

363,00

338,22616

A10208

31/12/2014

09/01/2015

226,27

338,22616

SM1625/100333
9
0016/2014

31/12/2014

09/01/2015

56.493,35

1621,22799

31/12/2014

12/01/2015 JOSEP QUINTANA SUBIRATS

847,00

151,22706

0017/2014

31/12/2014

12/01/2015 JOSEP QUINTANA SUBIRATS

847,00

151,22706

4001466380

31/12/2014

439,85

920,22201

GR14-00256

31/12/2014

12/01/2015 SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
12/01/2015 MENORCA DE PUBLICIDAD, SAU

honoraris novembre
contracte
assessoria
honoraris desembre
del contracte
d'assessoria
correspondència

176,42

920,22602

C140001447

31/12/2014

59,37

153,22103

C140001506

31/12/2014

61,00

135,22103

C140001477

31/12/2014

publicitat
modificació normes
subsidiàries
gasolina vehicles
brigada
gas-oil vehicle
protecció civil
gasolina jardineria

37,22

171,22103

C140001446

31/12/2014

44,61

153,22103

C140001543

31/12/2014

60,01

132,22103

C140001428

31/12/2014

735,86

132,22103

FV1/90,045

31/12/2014

163,35

920,22002

814

18/12/2014

77,23

151,21200

F1/14/13564

05/12/2014

176,13

920,22110

2014/175

31/12/2014

14/01/2015 GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU,
SL
15/01/2015 MENBIOS, SL

9.335,69

3421,22799

2014/174

31/12/2014

15/01/2015 MENBIOS, SL

9.733,72

3421,22799

4-2014

30/12/2014

12/01/2015 ASESORES LOCALES
CONSULTORIA, SA

827,64

132,22799

A6F4 3468

30/12/2014

09/01/2015 PRISMA MENORCA, SL

gasolina vehicles
brigada
gas-oil vehicles
policia
gas-oil vehicles
policia
subministrament
cartutxos epson
reparació porta nau
brigada municipal
subministrament
productes neteja
servei planificació,
assessorament i
gestió esports
monitoratge
activitats esportives
subministrament
dispositius associats
al software
manteniment
fotocopiadores

409,72

920,22002

estora sala
polivalent
JUAN MORA, SA
recollida restes
vegetals
TMSA TRANSPORTE REGULAR,
tiquets jubilats
SL
novembre
TMSA TRANSPORTE REGULAR,
tiquets jubilats
SL
desembre
COMERCIAL CAULES, SA
manteniment vies
públiques
JAMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, vigilància festa cap
SLU
d'any
JAMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, vigilància fira de
SLU
nadal
FCC,SA
desembre 2014

13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
12/01/2015 MUEBLES DE OFICINA
MANTOLAN, SL
14/01/2015 MONTATGES JOAN COLL, SL
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M/3839

31/12/2014

12/01/2015 EDITORIAL MENORCA, SA

anuncis publicitaris
esqueles
EDITORIAL MENORCA, SA
anuncis publicitaris
ANUARI
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
so i cano de
(MEGASOUND)
seguiment festes
nadal
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
maquina de fum,
(MEGASOUND)
festes de halloween
MENORCA MUSICS, SC
actuació
IMPROXOU, festes
nadal
MALLORCA PHONE ASSISTANCE, traduccions
SL
VICENTE CAJUSO BARBAZAN
material oficina

469,48

920,22602

M/3750

31/12/2014

12/01/2015

269,22

920,22602

14000039

31/12/2014

13/01/2015

786,50

338,22616

14000036

31/12/2014

13/01/2015

30,25

338,22615

210

31/12/2014

14/01/2015

250,00

338,22616

140727

19/12/2014

14/01/2015

171,93

432,22699

1-21402647

31/12/2014

16/01/2015

F317/14

31/12/2014

15/01/2015 V.S.CLIMA, SL

408003029

31/12/2014

15/01/2015 BARBER COLL GROUP, SL

manteniment
climatització Sala
Polivalent
manteniment
sistema contra
incendis

104,74

920,22000

673,16

333,21300

157,30

333,21300

168.754,68

Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2015, els corresponents crèdits amb càrrec
a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior.” ------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
i quatre abstencions,
corresponents als membres del PSOE (1), PSM-ELS
VERDS (1), EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren a la taula adjunta,
corresponents a exercicis anteriors:
Núm. Fra.

Data Fra.

70-6168

31/12/2014

2014/120567

12/12/2014

11729

23/12/2014

214-12-STLLUIS

31/12/2014

Data R.E.

Tercer

Concepte

07/01/2015 AUTO REPARACIONES BAJOLI,
SL
05/01/2015 HERMEX IBERICA, SA

Import

Aplicació

C1/0000593

31/12/2014

Reparació vehicle
7097CDW
Material higiene
personal
05/01/2015 SILME, SA
Factura desembre
contracte prestació
de serveis
05/01/2015 CLINICA SECRETARI COLOMA, SL Factura desembre
contracte serveis
d'assistència
05/01/2015 MENORCA NETA, SL
Material de neteja

628,27

920,22110

A-871

29/12/2014

02/01/2015 TRIFASIC MENORCA, SC

Reparació micro

91,96

3421,21300

21367

29/12/2014

02/01/2015 FERRETERIA ORFILA, SL

80,38

153,21000

21368

29/12/2014

02/01/2015 FERRETERIA ORFILA, SL

143,09

333,21300

TC1400715

30/12/2014

08/01/2015 MENORCA AUTOMOCION, SL

204,84

132,21400

A14-15478

31/12/2014

34,85

920,22110

A-786

31/12/2014

08/01/2015 DISTRIBUÏDORS EUROPA DE
MENORCA, SL
08/01/2015 GRUAS TORRES MENORCA, SL

manteniment vies
públiques
manteniment Sala
Polivalent
Revisió vehicle
1338HDN
Material neteja

58,08

132,22799

26

31/12/2014

08/01/2015 COP DE MA DE MENORCA, SLL

Servei retirada
vehicles
SAD

4.627,53

2311,22799

FA1/0001942

31/12/2014

manteniment
cementiri
Ludoteca Nadal

62,19

164,21200

240,00

337,22699

93,70

132,22699

3.464,84

333,22699

AJS0001

31/12/2014

07/01/2015 MENORQUINA DE MATERIALES,
SA
07/01/2015 IGNASI SALAS GARCÍA

00/008705

21/12/2014

08/01/2015 COMERCIAL JAYPE, SA

Cadenat

00/008707

31/12/2014

08/01/2015 COMERCIAL JAYPE, SA

estora sala
polivalent

29,78

153,21400

171,00

3231,22699

5.529,18

920,22799

67.815,00

2311,22799
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polivalent
12212

31/12/2014

08/01/2015 JUAN MORA, SA

0014/110011

30/11/2014

09/01/2015

0014/120019

31/12/2014

09/01/2015

A31633

31/12/2014

09/01/2015

A10207

31/12/2014

09/01/2015

A10208

31/12/2014

09/01/2015

SM1625/100333
9
0016/2014

31/12/2014

09/01/2015

31/12/2014

12/01/2015 JOSEP QUINTANA SUBIRATS

0017/2014

31/12/2014

12/01/2015 JOSEP QUINTANA SUBIRATS

4001466380

31/12/2014

GR14-00256

31/12/2014

12/01/2015 SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
12/01/2015 MENORCA DE PUBLICIDAD, SAU

C140001447

31/12/2014

C140001506

31/12/2014

C140001477

31/12/2014

C140001446

31/12/2014

C140001543

31/12/2014

C140001428

31/12/2014

FV1/90,045

31/12/2014

814

18/12/2014

13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
13/01/2014 ESTACION SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS, SL
12/01/2015 MUEBLES DE OFICINA
MANTOLAN, SL
14/01/2015 MONTATGES JOAN COLL, SL

F1/14/13564

05/12/2014

14/01/2015

2014/175

31/12/2014

15/01/2015

2014/174

31/12/2014

15/01/2015

4-2014

30/12/2014

12/01/2015

A6F4 3468

30/12/2014

09/01/2015

M/3839

31/12/2014

12/01/2015

M/3750

31/12/2014

12/01/2015

14000039

31/12/2014

13/01/2015

14000036

31/12/2014

13/01/2015

210

31/12/2014

14/01/2015

140727

19/12/2014

14/01/2015

1-21402647

31/12/2014

16/01/2015

F317/14

31/12/2014

15/01/2015 V.S.CLIMA, SL

recollida restes
vegetals
TMSA TRANSPORTE REGULAR,
tiquets jubilats
SL
novembre
TMSA TRANSPORTE REGULAR,
tiquets jubilats
SL
desembre
COMERCIAL CAULES, SA
manteniment vies
públiques
JAMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, vigilància festa cap
SLU
d'any
JAMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, vigilància fira de
SLU
nadal
FCC,SA
desembre 2014

1.085,51

162,22799

163,35

2310,22699

164,18

2310,22699

39,93

153,21000

363,00

338,22616

226,27

338,22616

56.493,35

1621,22799

honoraris novembre
contracte
assessoria
honoraris desembre
del contracte
d'assessoria
correspondència

847,00

151,22706

847,00

151,22706

439,85

920,22201

publicitat
modificació normes
subsidiàries
gasolina vehicles
brigada
gas-oil vehicle
protecció civil
gasolina jardineria

176,42

920,22602

59,37

153,22103

61,00

135,22103

37,22

171,22103

44,61

153,22103

60,01

132,22103

735,86

132,22103

163,35

920,22002

77,23

151,21200

176,13

920,22110

9.335,69

3421,22799

9.733,72

3421,22799

827,64

132,22799

409,72

920,22002

469,48

920,22602

269,22

920,22602

786,50

338,22616

30,25

338,22615

250,00

338,22616

171,93

432,22699

104,74

920,22000

673,16

333,21300

gasolina vehicles
brigada
gas-oil vehicles
policia
gas-oil vehicles
policia
subministrament
cartutxos epson
reparació porta nau
brigada municipal
GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU,
subministrament
SL
productes neteja
MENBIOS, SL
servei planificació,
assessorament i
gestió esports
MENBIOS, SL
monitoratge
activitats esportives
ASESORES LOCALES
subministrament
CONSULTORIA, SA
dispositius associats
al software
PRISMA MENORCA, SL
manteniment
fotocopiadores
EDITORIAL MENORCA, SA
anuncis publicitaris
esqueles
EDITORIAL MENORCA, SA
anuncis publicitaris
ANUARI
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
so i cano de
(MEGASOUND)
seguiment festes
nadal
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
maquina de fum,
(MEGASOUND)
festes de halloween
MENORCA MUSICS, SC
actuació
IMPROXOU, festes
nadal
MALLORCA PHONE ASSISTANCE, traduccions
SL
VICENTE CAJUSO BARBAZAN
material oficina
manteniment
climatització Sala
Polivalent
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408003029

31/12/2014

15/01/2015 BARBER COLL GROUP, SL

manteniment
sistema contra
incendis

157,30
168.754,68

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2015, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del
punt anterior.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.01.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA
GENERAL PER A L'ESTABLIMENT O MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE
L'AJUNTAMENT
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que, juntament amb l’ordenança, s’ha remès un informe de Secretaria,
un informe d’Intervenció, així com la proposta de Batlia, de dia 19.01.15, amb relació a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que, principalment, amb motiu de la posada en marxa de la sala
polivalent Albert Camus, hi ha alguns casos en què l’Ajuntament organitza una activitat i ha de
fer cobrar una entrada, però no té cap ordenança que ho reguli. Per açò, s’ha cregut oportú fer
aquesta ordenança, una ordenança senzilla i bàsica. Així mateix, i per tal que sigui àgil a l’hora
de marcar els preus, s’ha considerat oportú delegar a la Junta de Govern Local la competència
per a l’establiment, modificació i fixació de la quantia dels preus públics concrets, amb els
corresponents estudis econòmics que hi ha d’haver per cada preu públic. ----------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a l’article 3r s’estableix que l’import dels preus públics
haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. Afegeix que,
per exemple, en els pressuposts d’aquest Ajuntament el preu dels fems no va relacionat amb el
rebut... El batle manifesta que els fems és una taxa, no és un preu públic, i que són qüestions
diferents. Afegeix que en cada preu públic que s’aprovi s’haurà de fer el pertinent estudi
econòmic, si bé la normativa permet que quan existeixin raons socials, benèfiques culturals o
d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit
previst. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana: Fins avui el preu públic és el Ple qui l’aprova, és
així? La secretària informa que sí, des de fa tres anys, perquè abans també es fixaven per
Junta de Govern, si bé no hi havia feta la delegació. --------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que d’aquesta manera, si es tracta de preu públic,
aquelles entitats a les quals es fa pagar tal vegada podran ajudar a cobrir el dèficit de les que
no paguen. És possible, no? El batle respon que sí. --------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment l’Ordenança general reguladora de l’establiment o
modificació de preus públics de l’Ajuntament de Sant Lluís en els termes que figuren a
l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Delegar en la Junta de Govern Local la competència per a l’establiment, modificació i
fixació de la quantia dels preus públics concrets, d’acord amb l’article 47 del Text refós de la
Llei d’hisendes locals amb relació a l’article 23.2.b de la Llei de bases de règim local. -------------Tercera. Exposar al públic els acords anteriors juntament amb l’Ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de
les Illes Balears i a la web municipal, perquè es puguin presentar les reclamacions i
al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran
a definitius sense necessitat de nou acord exprés.” ----------------------------------------------------------12
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Intervé el batle. Manifesta que aquesta ordenança ha estat motivada, principalment,
amb motiu del funcionament de la sala polivalent, si bé també engloba tots els preus
públics que hi ha actualment en vigor. Afegeix que és una ordenança senzilla i bàsica i
que, per tal que sigui àgil a l’hora de marcar els preus, s’ha considerat oportú delegar a
la Junta de Govern la competència per a l’establiment, modificació i fixació de la
quantia dels preus públics concrets, amb la pertinent memòria econòmica financera
que hi ha d’haver per cada preu públic.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li hauria agradat que el dia de la comissió
s’hagués informat dels serveis d’aquest ajuntament als quals es posarà preu públic i
quins preus s’establiran, i creu que dins aquesta ordenança hi hauria d’haver una
relació d’aquests serveis. Per altra banda, manifesta que si s’ha de cobrir el cost del
servei, també pot passar que hi hagi gent que no pugui pagar aquest servei, i demana:
Açò ho té pensat, l’Ajuntament?
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU no està d’acord que el Ple de
l’Ajuntament delegui aquesta competència a la Junta de Govern Local, perquè el Ple
és un òrgan més participatiu i que, encara que la Junta de Govern Local té majoria i
decideix el que creu convenient, també és cert que moltes vegades en el Ple l’oposició
fa reflexions, aportacions o propostes que, si són de sentit comú, qualque vegada han
estat acceptades per l’equip de govern. Per tant, tal com està plantejat actualment, es
perd aquesta oportunitat de millorar els preus que s’aprovin en cada moment. Afegeix
que entén que hi ha coses que necessiten que tenguin més flexibilitat, però també és
cert que si participam tots hi ha més possibilitats que les coses es facin bé, sense
desmerèixer que l’equip de govern té la majoria i que suposa que tenen la bona
intenció de fer-ho bé; però insisteix en la importància de la participació de tots.
Intervé el batle. Pel que fa a la intervenció del Sr. Lora, manifesta que la intenció no
és modificar el que hi ha establert, sinó que es crea aquesta ordenança per l’activitat
pròpia de la sala polivalent i els possibles actes i actuacions que s’hi duguin a terme.
Afegeix que si es modifica qualque preu públic que ja hi hagi serà perquè s’haurà
afegit qualque activitat en el poliesportiu o qualque cosa d’aquest tipus, però no hi ha
intenció de fer una modificació general de preus públics a les ordenances que tenim.
Per altra banda, manifesta que s’ha de diferenciar el concepte de taxa i preu públic, i
que la mateixa llei preveu que per motius suficientment fonamentats i sempre que hi
hagi consignació pressupostària es poden fer bonificacions i establir les polítiques de
preus que s’estimin oportunes. De fet, els preus públics que a dia d’avui tenim són tots
deficitaris, no s’arriba a cobrir el cost del servei, com ara a l’escoleta infantil, on
l’Ajuntament aporta més del que aporten els usuaris. En aquest sentit, assenyala que
a la sala polivalent hi haurà moltes activitats que, encara que facis un estudi econòmic,
moltes vegades seran deficitàries.
Continua el batle. Pel que fa a la intervenció del Sr. Melià, manifesta que és ver que
quatre ulls hi veuen més que dos i que sempre les coses com més debatudes i
xerrades entre tots i amb persones de diferents ideologies i pensaments, sempre
surten més idees; però resulta que a vegades s’organitzaran activitats amb dues
setmanes i entén que no seria massa productiu haver de convocar un ple cada vegada
que hàgim de fixar un preu d’una entrada a la sala polivalent. Així mateix, manifesta
que es tracta d’una nova ordenança; que amb la seva posada en marxa es veurà quin
joc té; que tot és modificable i que entén que s’ha de provar que sigui la Junta de
Govern qui estableixi aquests preus. Conclou demanant el vot favorable.
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Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que té un dubte i que per açò ho
demana: La sala de Punta Prima, tindrà preus nous? El batle manifesta que, com ha
dit abans, no es modificarà cap preu dels que hi ha establerts. El Sr. Lora demana: I el
preu del Pinaret de s’Algar? El batle insisteix a dir que no es modificarà cap preu dels
que hi ha establerts. El Sr. Lora manifesta que per açò deia que estaria bé que sortís
a l’ordenança la relació del cost d’aquests serveis, per tal que la gent sàpiga el que
costa aquell servei. Anuncia que el seu vot serà d’abstenció.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en tot moment sembla que es fa
referència que aquesta ordenança està pensada per al funcionament de la nova sala
multifuncional, però concretament per la necessitat d’haver de cobrar entrades pels
actes que organitzi l’Ajuntament en aquests sala. Demana: També inclou aquells actes
que no organitzi l’Ajuntament, sinó que sigui una empresa privada o entitat externa a
l’ajuntament la que sol·licita l’ús de la sala?
Tot seguit, pren la paraula la secretaria. Manifesta que si l’Ajuntament organitza una
activitat i cobra una entrada, açò és un preu públic. Llavors, si la sala es deixa a una
empresa, la qual fa una actuació i cobra una entrada, l’empresa pagarà a l’Ajuntament
la taxa per utilització de l’edifici i cobrarà al públic una tarifa amb un IVA.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, efectivament, si ho organitza una empresa
privada el preu de l’entrada el fixarà l’empresa privada, però ell es referia al preu que
haurà de pagar l’empresa a l’Ajuntament. El batle manifesta que açò seria una taxa,
no un preu públic. El Sr. Melià manifesta que, doncs, no quadra amb la definició del
que és una taxa i un preu públic... El batle insisteix a informar de les diferències que
hi ha entre una taxa i un preu públic, manifestant que es pot preparar una nota
explicant les diferències que hi ha entre els dos conceptes. Afegeix que quan és la
primera vegada que aproves una ordenança que no s’ha aplicat mai, apareixen
aquests dubtes de com funcionarà, i serà en la pràctica quan es veurà si s’ha de
modificar.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana que les actes de la Junta de Govern Local
arribin a l’oposició com més prest millor, ja que si l’equip de govern pren un acord
sobre un preu públic, que en tinguem coneixement com més prest millor. El batle
manifesta que moltes vegades no s’aprova l’acta anterior per qüestions merament
administratives i que s’intentarà, com s’ha fet sempre, tenir aquesta agilitat.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (1), PSM-ELS VERDS i
del regidor no adscrit (1); i un vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1)
acorda:
Primer. Aprovar provisionalment l’Ordenança general reguladora de l’establiment o
modificació de preus públics de l’Ajuntament de Sant Lluís en els termes que figuren a
l’expedient.
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Segon. Delegar en la Junta de Govern Local la competència per a l’establiment,
modificació i fixació de la quantia dels preus públics concrets, d’acord amb l’article 47
del Text refós de la Llei d’hisendes locals amb relació a l’article 23.2.b de la Llei de
bases de règim local.
Tercer. Exposar al públic els acords anteriors juntament amb l’Ordenança fiscal,
mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al
Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la web municipal, perquè es puguin presentar les
reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se’n
presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord exprés.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.01.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió els actuals Estatuts del
Consorci Sociosanitari de Menorca; l’informe de Secretaria, de dia 19.01.15, amb relació a la
proposta de modificació dels esmentats estatuts a fi d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; així
com la proposta de Batlia sobre l’assumpte indicat, de dia 19.01.15. -----------------------------------Intervé el batle. Manifesta que, tal com hem fet amb altres consorcis, ara hem d’adaptar els
Estatuts del Consorci Sociosanitari de Menorca a aquestes dues normatives. ----------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Sociosanitari de Menorca, d'acord
amb la nova redacció que figura ressaltada en el Text refós dels Estatuts del Consorci, que
s'adjunta com a annex a aquesta proposta. --------------------------------------------------------------------Segona. Encomanar al Consorci Sociosanitari de Menorca la realització dels tràmits necessaris
per a l’exposició pública de l’expedient per un termini de trenta dies comptadors des de
l’endemà del dia que es publiqui el corresponent edicte en el Butlletí oficial de les Illes Balears.
En l’anunci d’exposició s’haurà de fer constar la data d’adopció dels diferents acords per part
de totes les administracions consorciades. En el cas de no presentar-se al·legacions o
suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional i la
Presidència del Consorci ho comunicarà a les administracions consorciades i ordenarà la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient,
juntament amb el text íntegre dels estatuts modificats.------------------------------------------------------En el cas de produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts, s’hauran de
trametre aquestes a cadascun dels ens integrants del Consorci per tal de resoldre-les i procedir
a l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts.-------------------------------------------------------Un cop adoptats els acords d’aprovació definitiva per tots els ens consorciats, aquests ho
comunicaran a la presidència del Consorci, que ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el text íntegre dels
estatuts modificats.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
i quatre abstencions, corresponents
als membres del PSOE (1), PSM-ELS
VERDS (1), EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Sociosanitari de Menorca,
d'acord amb la nova redacció que figura ressaltada en el Text refós dels Estatuts del
Consorci, que s'adjunta com a annex a aquesta proposta.
Segon. Encomanar al Consorci Sociosanitari de Menorca la realització dels tràmits
necessaris per a l’exposició pública de l’expedient per un termini de trenta dies
comptadors des de l’endemà del dia que es publiqui el corresponent edicte en el
Butlletí oficial de les Illes Balears. En l’anunci d’exposició s’haurà de fer constar la data
d’adopció dels diferents acords per part de totes les administracions consorciades. En
el cas de no presentar-se al·legacions o suggeriments s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional i la Presidència del Consorci ho comunicarà a
les administracions consorciades i ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient, juntament amb el text íntegre dels
estatuts modificats.
En el cas de produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts,
s’hauran de trametre aquestes a cadascun dels ens integrants del Consorci per tal de
resoldre-les i procedir a l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts.
Un cop adoptats els acords d’aprovació definitiva per tots els ens consorciats, aquests
ho comunicaran a la presidència del Consorci, que ordenarà la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el text
íntegre dels estatuts modificats.
SETÈ. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10 (AMPLIACIÓ DE
CRÈDIT) AL PRESSUPOST DE 2014. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2014/1579, de dia 16.12.14, que diu:
“Atès el compromís ferm de subvenció del SOIB per a realitzar el projecte de Taller d’Ocupació
anomenat “Sa Garriga”, per un import màxim de 91.253,60 euros. --------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 11 de desembre de 2014. ----------------------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ---------------------RESOLC:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’ampliació de crèdit a les aplicacions pressupostàries corresponents, amb el
detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
Pr

Ec

Descripció

ALTES

Crèdits inicials

232

14300 PROMOCIÓ SOCIAL- ALTRE PERSONAL

70.771,77

0,00

232

16000 PROMOCIÓ SOCIAL- QUOTES SEGURETAT SOCIAL

11.073,83

0,00

232

22699 ALTRES DESPESES DIVERSES

9.408,00

0,00

91.253,60

0,00

TOTAL
ALTES AL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Ec

Descripció

ALTES

45100 SOIB
TOTAL

Crèdits inicials

91.253,60

0,00

91.253,60

0,00
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Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament a la propera sessió que
celebri.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana si d’aquesta resolució, així com de la que es
tractarà en el punt següent de l’ordre del dia, se n’ha donat compte a la comissió
d’Economia i Hisenda.
La secretària informa que es tracta de resolucions de Batlia de les quals simplement
es dona compte al Ple de l’Ajuntament, i que no fa falta que se’n doni compte a la
comissió.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que altres vegades, en el cas d’assumptes
d’aquestes característiques, també se’n donava compte a les comissions informatives,
independentment que llavors se n’informàs al Ple, i considera que no hi hauria estat de
més que se n’hagués donat compte a la comissió d’Hisenda i d’aquesta manera poder
analitzar més tranquil·lament i detalladament les diferents modificacions.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 (TRANSFERÈNCIA
ENTRE PARTIDES) AL PRESSUPOST DE 2014. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2014/1598, de dia 18.12.14, que diu:
“Atesa l’existència de despeses que no poden demorar-se a l’exercici següent i que no tenen
crèdit suficient, i tenint en compte que es poden realitzar transferències de crèdit d’altres
aplicacions pressupostàries no compromeses pertanyens a la mateixa àrea de despesa. --------Vist l’informe d’intervenció de dia 18 de desembre de 2014. ----------------------------------------------En virtut 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: --------------------------------------------------------------------------------------------Pr

Ec

334
334

22609 PROMOCIÓ CULTURAL - PROGRAMA D'ESTIU
22799 PROMOCIÓ CULTURAL -TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES
22699 ARTS ESCÈNIQUES- ALTRES DESPESES DIVERSES
21300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS
22611 FESTES POPULARS - FESTES DE CARNAVAL
22613 FESTES POPULARS - FESTES DE SANT JOAN
22614 FESTES POPULARS - FESTES PATRONALS 2014
22615 FESTES POPULARS - FESTES DE NADAL
21300 ESPORTS I ESBARJO-MANTENIMENT MAQUINARIA
22699 ESPORTS I ESBARJO- ALTRES DESPESES DIVERSES
21300 ENSENYAMENT COL·LEGI - MANTENIMENT MAQUINARIA E
INSTAL·LACIONS
21300 ENSENYAMENT ESCOLA INFANTIL - MANTENIMENT MAQUINARIA E
INSTAL·LACIONS
22103 ENSENYAMENT ESCOLA INFANTIL - COMBUSTIBLE I CARBURANTS
22601 ARTS ESCÈNIQUES- ATENCIONS PROTOCOLARIES
22799 ARTS ESCÈNIQUES- GESTIÓ TEATRE
22610 FESTES POPULARS - FESTES DE SANT ANTONI
22612 FESTES POPULARS - FESTES DE SANT JORDI
13000 ESPORTS I ESBARJO-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX
21200 ENSENYAMENT COL·LEGI - MANTENIMENT EDIFICIS
13100 ENSENYAMENT ESCOLETA-PERSONAL LABORAL EVENTUAL
21300 ENSENYAMENT NOVA ESCOLA - MANTENIMENT MAQUINARIA E
INSTAL·LACIONS

335
335
338
338
338
338
341
341
3210
3211
3211
335
335
338
338
341
3210
3211
3212

Descripció

BAIXES

ALTES

0,00
0,00

1.300,00
1.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.400,00
250,00
640,00
650,00
13.000,00
4.000,00
5.000,00
13.000,00
2.500,00

0,00

1.000,00

0,00
2.500,00
31.000,00
440,00
500,00
5.000,00
2.500,00
5.700,00
3.200,00

1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.840,00

50.840,00
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Pr

Ec

Descripció

BAIXES

132
132
132
152
931
931
931
931
3211
152
172
231
334
912
920
931
3210
3212

12003
12100
12101
13000
12000
12004
12100
12101
13100
13000
13000
13000
13100
10000
15100
12006
13000
13000

SEGURETAT- RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS DEL GRUP C1
SEGURETAT- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS
SEGURETAT- COMPLEMENT ESPECÍFIC
VIVENDA-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX
POLÍTICA ECONÒMICA-SOUS DEL GRUP A1
POLÍTICA ECONÒMICA-SOUS DEL GRUP C2
POLÍTICA ECONÒMICA-RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES
POLÍTICA ECONÒMICA-COMPLEMENT ESPECIFIC
ENSENYAMENT ESCOLETA- RETRIBUCIONS LABORAL EVENTUAL
VIVENDA - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX
MEDI AMBIENT- PERSONAL LABORAL FIX
ACCIÓ SOCIAL-PERSONAL LABORAL FIX
PROMOCIÓ CULTURAL - PERSONAL LABORAL EVENTUAL
ÒRGANS DE GOVERN-RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS
ADMINISTRACIÓ GENERAL - GRATIFICACIONS
POLÍTICA ECONÒMICA-TRIENNIS
ENSENYAMENT COL·LEGI-PERSONAL LABORAL FIX
EDUCACIÓ- NOVA ESCOLA-PERSONAL LABORAL FIX

30.000,00
25.000,00
9.700,00
8.000,00
12.000,00
8.500,00
7.000,00
12.000,00
13.000,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.700,00

Pr

Ec

Descripció

BAIXES

011
011
011
011
011
011

31001
31002
31007
31010
31100
91306

INTERESSOS - PRESTEC GERIATRIC I CD
INTERESSOS - MODIF. NOVA PLANTA GERIÀTRIC I CD
INTERESSOS - INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT
INTERESSOS - PRÈSTEC INVERSIONS 2014
DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
AMORT. DE PRÉST LL/T - PRÉSTEC INVERSIONS 2011

Pr

Ec

Descripció

132
155
132
155
155
155
155
172

62300
61911
12101
35800
64800
62400
62901
22699

SEGURETAT- INVERSIONS EN MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE
CARRETERES, CAMINS I VIES -ZONA JOCS PUNTA PRIMA
SEGURETAT- COMPLEMENT ESPECÍFIC
CARRETERES, CAMINS I VIES - INT. ARRENDAMENT FINANCER
CARRETERES, CAMINS I VIES -QUOTES ARRENDAMENT FINANCER
CARRETERES, CAMINS I VIES -RENOVACIÓ VEHICLE BRIGADA
CARRETERES, CAMINS I VIES -ZONA JOCS BINISAFUA PLATJA
MEDI AMBIENT - ALTRES DESPESES DIVERSES

2.065,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
10.065,00
BAIXES
0,00
0,00
20.335,00
960,00
3.500,00
1.200,00
1.700,00
1.875,00
29.570,00

ALTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
79.000,00
1.000,00
40.000,00
700,00
9.000,00
2.000,00
133.700,00
ALTES
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.065,00
10.065,00
ALTES
20.335,00
9.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.570,00

SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
que es celebri.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana informació de les següents partides d’altes:
- 33822614. Festes populars – Festes patronals 2014, per import de 13.000 €
- 92015100. Administració General – Gratificacions, per import de 40.000 €
El batle manifesta que se li remetrà per escrit els apunts exactes de les partides
indicades.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE CIUTADELLA. DONAR COMPTE SENTÈNCIA
NÚM. 241/14 AMB MOTIU DE LA DEMANDA FORMULADA PER TREBALLADORA
MUNICIPAL
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La Secretaria informa que una treballadora municipal interposà demanda contra
l’Ajuntament sol·licitant al jutjat que declarés nul·la o subsidiàriament injustificada la
modificació de les condicions de treball i condemnés l’Ajuntament a estar i passar per
tal declaració i a reposar-la a les que tenia a 31.12.2009. El Jutjat Social núm. 1 de
Ciutadella, en virtut de la documentació aportada i de les declaracions testificals i de
confessió realitzades, desestima la demanda per estar caducada i prescrita l’acció.
Així i tot, el magistrat contesta al fons de la demanda en una detallada i extensa
explicació, i dóna contestació a l’afirmació d’assetjament moral que la demandant
inclou com a fonament accessori de la demanda. Sobre aquesta qüestió, el magistrat
—en harmonia amb les consideracions objectives i imparcials del tècnics sobre la
qüestió— conclou literalment “...desechándose (en coherencia con lo que se ha de dar
por acreditado en este juicio, y sin poderse compartir el sentido de las alegaciones
realizadas por la actora en su escrito de marzo de 2014), toda idea de acoso moral.”
La Sentència és ferma i no hi ha possibilitat de recurs.
No havent-hi intervencions, el Ple en resta assabentat.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 19.12.14
-

Punt 9è. Demana una còpia de la proposta presentada pel regidor de Medi
Ambient amb relació al contracte menor de manteniment i neteja de jardineria
del parc natural sa Garrigueta i el Circuit Natural i manteniment de la zona
verda del Polígon Industrial, així com un plànol de les zones d’actuació.

Tot seguit, el batle demana la inclusió d’un punt d’urgència, en concret: Proposta de
Batlia amb relació a la composició de les comissions informatives permanents.
El Ple de l’Ajuntament, per deu vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1), EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); i una abstenció,
corresponent al membre del PSOE (1); acorda incloure’l.

ONZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que davant el cementeri, entre la carretera i el
Circuit Natural, hi ha un petit hort i la paret que evita caure dins l’hort està en sentit
descendent i acaba per no haver-hi paret. Com que és una mica perillós, tal vegada
s’hi hauria de fer qualque actuació, si bé no sap si correspon fer-ho al particular.
El batle manifesta que es tindrà en compte aquest suggeriment.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana una còpia dels següents projectes o
memòries valorades del Pressupost de 2015:
-

Projecte camí Vell s’Ullastrar
Senyalització horitzontal i vertical
Actuacions en camins rurals
II fase millora urbana Sant Lluís
Projecte memòries valorades de millores de paviments i voreres de diverses
urbanitzacions
Paret passeig marítim Punta Prima
Vorera Conjunt Social s’Atalaia
Substitució de xarxes d’aigua i clavegueram de la 5ª Avinguda de s’Algar
Remodelació de voravies 5ª Avinguda de s’Algar
Pla d’eficiència energètica substitució lluminàries Binibèquer Vell i Torret de
Baix
Col·locació de jocs infantils plaça Nova
Impermeabilització coberta pista Pavelló d’Esports
Bústies concentrades en urbanitzacions

DOTZÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA COMPOSICIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Es dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Atès que el 30 de juny de 2011 l’Ajuntament va aprovar la creació de les Comissions
Informatives permanents i la seva composició i regulació; -------------------------------------------------Atès que en data 23.01.2015 (RE núm. 359) el Sr. Llorenç Carretero Tudurí va comunicar que
deixava el grup municipal PSOE i que passava a la condició de regidor no adscrit; ----------------Atesos l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local
(LBRL), i 76.6 i 7 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB); -----------------------------------------------------------------------------------------------------Considerant no obstant que l’apartat 7 de l’article 76 de la LMRLIB xoca -al negar als regidors
adscrits el dret a votar en les Comissions Informatives- amb la Sentència del Tribunal
Constitucional de 9 de juliol de 2009, on es reconeix el dret d’aquells a votar i que qualsevol
limitació afecta a l’esfera fonamental del dret a participar en els assumptes públics consagrat a
l’article 23 de la Constitució, la qual cosa implica que la legislació autonòmica s’ha d’interpretar
segons l’indicat pel Tribunal Constitucional; --------------------------------------------------------------------Considerant que el vot del regidor no adscrit no alterarà la proporcionalitat de les Comissions ni
implicarà una sobrerrepresentació del mateix al tenir reconegut a l’acord de constitució de les
mateixes adoptat l’any 2011 que les votacions es realitzaran mitjançant el vot ponderat; ---------I vist l’informe de Secretaria, venc en elevar al Ple la següent --------------------------------------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Reconèixer al regidor no adscrit el seu dret a formar part de les Comissions
Informatives existents. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Com a resultat de l’anterior, determinar la següent composició de les Comissions
Informatives: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grup municipal PP
1 membre ---------------------------------------------------------------------Grup municipal PSOE
1 membre ---------------------------------------------------------------------Grup municipal PSM-VERDS 1 membre ---------------------------------------------------------------------Gru municipal EM-EU
1 membre ---------------------------------------------------------------------Regidor no adscrit
1 membre.” --------------------------------------------------------------------
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per deu vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1), EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); i una abstenció,
corresponent al membre del PSOE (1); acorda:
Primer.- Reconèixer al regidor no adscrit el seu dret de formar part de les Comissions
Informatives existents.
Segon.- Com a resultat de l’anterior, determinar la següent composició de les
Comissions Informatives:
- Grup municipal PP
1 membre
- Grup municipal PSOE
1 membre
- Grup municipal PSM-VERDS
1 membre
- Grup municipal EM-EU
1 membre
- Regidor no adscrit
1 membre

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21 hores, 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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