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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/04/2015
Hora: de les 20 a les 20.45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
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)
Silvia Pérez de la Vega (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)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu dels processos
electorals del 24 de maig
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.04.15. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici de 2015
Quart. Expedients de modificació de crèdit núm. 6 i 7 al Pressupost de 2015. Donar-ne
compte
Cinquè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de
crèdit núm. 8 al Pressupost de 2015 (crèdit extraordinari) per a l'aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria
Sisè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient, en fase d'esmena de
deficiències, de modificació de les Normes Subsidiàries per a la seva adaptació al Pla
Territorial Insular a l'àmbit dels nuclis tradicionals i sòl rústic
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 26.03.15.
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No havent-hi intervencions, l’acta és aprovada per unanimitat dels dotze membres
assistents.
SEGON. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AMB MOTIU
DELS PROCESSOS ELECTORALS DEL 24 DE MAIG
En compliment d’allò que disposa l’article 26 de la vigent Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, de règim electoral general, es procedeix a efectuar, via informàtica, el sorteig
dels membres que compondran les Meses Electorals per a les eleccions Locals,
Insulars i Autonòmiques del 24 de maig de 2015 entre la totalitat de les persones
incloses al cens electoral que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta
anys. El president de cada Mesa, a més, ha de tenir el títol de batxiller o el de formació
professional de segon grau.
El sorteig es fa d’acord amb el programa informàtic facilitat per l’INE que, de forma
aleatòria, genera un llista en el que figuren per a cada mesa: 1 president titular més 2
suplents; 1 vocal primer titular més 2 suplents; i 1 vocal segon titular més 2 suplents.
D’aquest llistat es trauran les notificacions de nomenament de càrrecs de president,
vocals i suplents dels membres que han d’integrar les 8 meses electorals de municipi.
El llistat queda incorporat a l’expedient.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
23.04.15. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI DE 2015
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 una còpia de l’escrit de la
Delegació del Govern a les Illes Balears, RE 1451, respecte a la qüestió del complement
específic; una còpia de l’informe d’Intervenció, de dia 14 d’abril, així com de l’informe de
Secretaria, de dia 17 d’abril; i una còpia de la proposta de Batlia, de dia 17 d’abril, amb relació
a la modificació de la plantilla del personal per a l’exercici de 2015. -------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que, vist el requeriment de la Delegació del Govern i una vegada
analitzada la plantilla de personal i el pressupost, s’ha dictat l’expedient de modificació de crèdit
núm. 6 per la qual es disminueix el global del complement específic i el situa en un percentatge
inferior al permès; al mateix temps, es modifica l’annex de la plantilla per tal d’adaptar-lo a la
modificació de crèdit indicada i complir així amb el requeriment de la Delegació. Així mateix,
manifesta que s’aprofita la modificació per rectificar dues errades materials detectades a
l‘annex. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la Delegació del Govern demana que s’anul·li
l’acord d’aprovació del pressupost i de la plantilla; però, en canvi, l’Ajuntament diu que no fa
falta anul·lar-lo perquè l’han modificat. La secretària manifesta que no es pot anul·lar el
pressupost i la plantilla pel simple fet de tenir un defecte en el complement específic. El Sr.
Melià manifesta que, però, és el que demanen. La secretària manifesta que efectivament és
així, però entén que és una mala redacció i, amb la modificació proposta, es compleix amb el
requeriment de la Delegació.----------------------------------------------------------------------------------------El batle afegeix que s’han mantingut contactes amb l’esmentada Delegació i que amb aquesta
modificació complirem la qüestió del complement específic. ----------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal demana una explicació dels percentatges en concepte
de complement específic, productivitat i gratificacions. El batle informa que per complement
específic podem arribar fins a un 75%; per complement de productivitat, fins a un 30%; i per
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gratificacions, fins a un 10%. Afegeix que els crèdits destinats a aquests complements seran
els que resultin de restar a la massa retributiva global dels funcionaris. --------------------------------El Sr. Lora Buzón demana quina és la massa retributiva. La interventora informa que és
l’import total de les retribucions dels funcionaris menys les retribucions bàsiques, el
complement de destinació i l’ajuda familiar. -------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón recorda que quan es va aprovar definitivament el Pressupost de 2015 va dir
que el PSM-ELS VERDS no havia presentat al·legacions perquè hauria de calcar les que va
presentar l’any passat. A més, l’any 2014 ja va fer esment de l’article a què fa referència la
Delegació del Govern; en concret, va dir: “Atès que es vulnera el Reial decret 861/1986, de 25
abril, per gratificacions dels funcionaris, es proposa que aquest increment s’anul·li del
pressupost”. Per què va demanar que s’anul·làs? Perquè estava en fals... El batle manifesta
que aquesta qüestió sempre ha estat en fals; i considera que, governi qui governi en el proper
consistori, una feina que s’ha de fer són les taules salarials. ----------------------------------------------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, EM-EU i del
regidor no adscrit, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla (annex) de Personal per a l’exercici
2015 en els termes que figuren a l’expedient i que s’adjunta com a annex. ---------------------------Segona. Exposar al públic la modificació de la plantilla de Personal durant un termini de 15
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’edictes municipal i a
la seu electrònica per tal que les persones interessades, si n’és el cas, puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments. En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període
establert a l’efecte, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés. ------------Tercera. Comunicar aquest acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears.” --------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, tal com va comentar a la comissió, quan es
va aprovar definitivament el Pressupost de 2015 va dir que el PSM-ELS VERDS no
havia presentat al·legacions perquè hauria de calcar les que va presentar l’any passat.
A més, l’any 2014 ja va fer esment de l’article a què fa referència la Delegació del
Govern i ara l’equip de govern ha hagut de rectificar. Afegeix que rectificar és de savis
i si la Delegació del Govern ho ordena així, correcte; però també es cert que cada
vegada s’incrementen aquestes partides. També està d’acord amb el comentari que va
fer el batle a la comissió, en el sentit de fer les taules salarials del personal. Conclou
dient que li hauria agradat que l’equip de govern hagués fet cas al PSM-ELS VERDS i
tal vegada així la Delegació no hauria fet aquest requeriment.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en realitat allò que demana la Delegació
del Govern és que s’anul·li l’aprovació del Pressupost i la Plantilla i allò que aquí es
proposa és una modificació de la plantilla de personal... Entén que pot bastar amb una
modificació, però realment allò que ens demanen és molt més, és l’anul·lació del
document pressupostari. Conclou dient que espera que la Delegació del Govern ho
accepti, però insisteix que no és el que demanaven.
Intervé el batle. Manifesta que amb els quatre pressuposts que ha fet l’equip de govern
hem incorporat el càlcul de la massa retributiva amb els percentatges en concret; açò
no vol dir que en pressuposts anteriors també estiguessin passats. Així mateix,
manifesta que quan la Delegació del Govern ens demana que rectifiquem, així ho fem,
rectificar és de savis, ho ajustam i complim. Per altra banda, manifesta que hem parlat
amb l’esmentada Delegació i allò que ens demanaven és que compliguem i amb la
proposta que es du avui al Ple, complim. Conclou dient que amb aquesta proposta se
substitueix el quadre de la plantilla del personal funcionari i també s’aprofita per
rectificar unes errades materials detectades a l’annex.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentant per
la Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1),
EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla (annex) de Personal per a
l’exercici 2015 en els termes que figuren a l’expedient i que s’adjunta com a annex.
Segon. Exposar al públic la modificació de la plantilla de Personal durant un termini de
15 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’edictes
municipal i a la seu electrònica per tal que les persones interessades, si n’és el cas,
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. En el cas de no
presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears.
QUART. EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 I 7 AL PRESSUPOST
DE 2015. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte dels expedients de modificació de crèdit núm. 6 i 7 al
pressupost de 2015, de conformitat amb el següent detall:
Resolució de Batlia núm. 2015/418, de dia 14.04.15:
“Atès el requeriment de la Delegada del Govern a les Illes Balears. -------------------------------------Analitzat el capítol 1 del pressupost de 2015, s’ha considerat la modificació dels complements
del personal funcionari per tal d’ajustar els seus percentatges als límits establerts a l’article 7
del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l’Administració local. -------------------------------------------------------------------------------Atès l’informe d’intervenció, emès en data 14 d’abril de 2015. --------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors,-----------------------------------------------------------------------RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar la transferència de crèdits entre aplicacions del capítol I del pressupost de
despeses, d’acord amb el següent detall: -----------------------------------------------------------------------Pr

Ec

Descripció

165 12101 ENLLUMENAT PUBLIC - COMPLEMENT ESPECÍFIC

BAIXES
3.392,89

165 15000 ENLLUMENAT PUBLIC - PRODUCTIVITAT
931 12101 POLITICA ECONOMICA I FISCAL - COMPLEMENT
ESPECÍFIC.
931 15000 POLITICA ECONOMICA I FISCAL - PRODUCTIVITAT

ALTES

3.392,89
2.039,16
2.039,16

Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears. ---------------------Tercer. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament.” ----------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2015/454, de dia 22.04.15:
“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
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transferència de crèdits per incrementar el crèdit inicial de les aplicacions d’algunes aplicacions
de les àrees de despesa 1 i 3. -------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 22 d’abril de 2015. --------------------------------------------------------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

132
132
132

Ec

Descripció

135
151
1532
1532

62300 INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
62600 EQUIPS I SISTEMES D'INFORMACIÓ
62900 ALTRES INVERSIONS ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT DEL
SERVEI
62300 INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
62600 INVERSIÓ EN EQUIPS I SISTEMES INFORMACIÓ
61901 CAMÍ VELL DE S'ULLASTRAR
61910 REFORMA BANY PLA DE SA CREU

3421
341

21200 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
TOTAL

BAIXES

ALTES

1.004,00
860,00
2.000,00
1.900,00
6.570,00
1.900,00
4.714,00
2.000,00
2.000,00
11.474,00 11.474,00

SEGON. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament.” --------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que la modificació de crèdit núm. 6 obeeix a l’acord adoptat
anteriorment; i que la modificació de crèdit núm. 7 són unes altes i unes baixes per un
valor total d’uns onze mil euros. Afegeix que les altes són per: dotar d’armilles per a
la Policia Local; desfribil·ladors per a Protecció Civil; una màquina fotocopiadora per
als serveis administratius; i l’organització del torneig de futbol MECUP.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a l’expedient de modificació de crèdit núm. 6,
manifesta que no s’entén que es posi el concepte “Enllumenat públic – Complement
específic”. Es demana: Què té a veure l’enllumenat públic amb el capítol 1, de
personal?
El batle manifesta que una cosa són els grups de programa i l’altra cosa són les
partides econòmiques i que enguany es va modificar l’estructura dels programes
econòmics, imputant-se a cada programa els costos que en anys anteriors no tenien
desglossats, com poden ser consums elèctrics, combustibles, etc. Per aquest fet, en
el capítol de personal hi figura, entre d’altres, el concepte: “Enllumenat públic –
Complement específic”.
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 AL PRESSUPOST DE 2015
(CRÈDIT EXTRAORDINARI)
PER
A L'APLICACIÓ
DEL
SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle 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
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97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres
assistents, incloure’l a l’ordre del dia.
Seguidament, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l’assumpte
indicat, que diu:
“Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins alternatius de la Disposició
Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera, és necessària la modificació de crèdit núm. 8/2015 del pressupost en vigor, en la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, que posa de manifest el compliment dels requisits de la DA 6ª de la
LOEPSF així com l’import aplicable a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost,
a inversions financerament sostenibles i a l’amortització de deute. --------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent -----------------------------------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2015, en la modalitat
de crèdits extraordinaris per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al Romanent
de tresoreria per a despeses generals, per finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil
de la inversió aquesta sigui financerament sostenibles, per un import de 509.432,62 euros. -----El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari
serà el següent: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Descripció
Pressupostària
155
165
933
933
TOTAL

61905 MILLORA DEL COS 2ª FASE
60900 ENLLUMENAT APARCAMENT CEIP
63200 IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE L'ESCOLA INFANTIL I
ZONA AMPLIACIÓ ESCOLA
63201 CANVI DE FINESTRES DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT

Import
448.637,27
17.369,59
33.732,04
9.693,72
509.432,62

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

Intervé el batle. Manifesta que l’informe d’Intervenció està bastant clar i que llavors
s’acompanya amb una memòria de Batlia sobre les propostes que s’incorporen.
Segons l’esmentat informe, amb les prospeccions que manejam, a final d’any hi
hauria un excedent d’uns 110.000 euros, que es podrien destinar a amortització
anticipada de deute. Per altra banda, manifesta que s’ha optat a incloure quatre obres
que, si bé és conscient que aquest equip de govern no executarà, sí que pensa que
políticament tots els partits polítics hi estaran d’acord. Per exemple:
- Assenyala que de qualque manera s’ha d’acabar de rematar el Cós amb la
segona fase, que comprendria del Lloc d’en Caules fins al carrer de Sant
Esteve.
- Manifesta la imperiosa necessitat, ara que s’estan executant les obres del camí
Vell de s’Ullastrar, de dotar d’enllumenat l’aparcament públic del nou CEIP i el
poliesportiu.
- Igualment, assenyala la necessitat d’impermeabilitzar les cobertes de l’escoleta
i part de la coberta del CEIP Sant Lluís.
- Finalment, manifesta que es va aprovar una projecte de la millora de la façana
exterior del Pla de sa Creu de l’Ajuntament i que es va deixar fora un àmbit
perquè econòmicament no quadrava. D’aquesta manera podrem executar el
projecte complet.
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Per acabar, manifesta que a final d’any, incorporant aquests 509.000 euros i si els
ingressos funcionen com estam veient, arribarem a una quantitat de 110.000 euros
per a una amortització anticipada d’endeutament.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana: Es poden aprovar inversions, amb la normativa
electoral? La secretària respon que sí. Afegeix que allò que no permet la normativa
electoral és prendre acords, a partir del dia de la celebració de les eleccions, que
requereixin majoria absoluta. Ara bé, assenyala que el present punt és una modificació
de crèdit, no es fa la inversió en aquests moments.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la principal partida d’aquestes inversions
és la segona fase de la millora del Cós. Ara bé, recorda que aquesta obra ja està en el
Pressupost de 2015, vinculada a la possible venda dels terrenys de la bateria de
Biniancolla. Per tant, manifesta que li agradaria saber com queda açò, ja que aquesta
obra figurarà dues vegades en el document pressupostari. Per altra banda, voldria
saber si l’obra d’enllumenat públic de l’aparcament del CEIP fa referència al nou
aparcament que s’ha fet devora el CEIP Sa Garriga.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana una còpia dels següents projectes:
- Millora del Cós 2ª fase.
- Enllumenat aparcament CEIP.
- Impermeabilització de la coberta de l’escola infantil i zona ampliació escola.
Per altra banda, manifesta que a l’exposició de motius es parla de pressuposts
estimats, cosa que li fa pensar que els projectes no estan fets i que els preus tal
vegada no seran els definitius. Açò genera dubtes.
Intervé el batle. Manifesta que els projectes sí que estan redactats i que, sobretot, en
la memòria econòmica del Cós s’hi ha fet molta feina, tenint en compte l’experiència de
la primera fase. Pel que fa a la intervenció del Sr. Melià, manifesta que sí, que és
l’aparcament de devora el CEIP Sa Garriga. Pel que fa a la vinculació d’aquesta obra
a la venda dels terrenys de la bateria de Biniancolla, manifesta que allò que fem ara és
incorporar una nova partida d’execució directa. Per tant, no hem de menester vendre
aquella propietat per executar l’obra i l’equip de govern que entri podrà decidir, si es
vengués aquella propietat, fer una modificació i canviar aquella inversió.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle ha dit que la segona
fase comprèn des del Lloc d’en Caules fins al carrer Sant Esteve. Demana si no seria
més lògic anar fent la zona de baix del Cós i connectar el sistema de recollida de
pluvials, ja que així s’està fent la canalització però les pluvials surten per la superfície i
se’n van com bonament poden. Per tant, creu que hauria estat més coherent fer la
zona de baix del Cós i anar connectant les pluvials.
El batle manifesta que és una opció, però en el carrer de Sant Esteve hi ha un punt de
recollida d’aigües pluvials. Es tracta d’una decisió tècnica, si bé també política.
Intervé el regidor d’Urbanisme, Sr. Pons Pons. Informa que amb la primera fase de les
obres del Cós les aigües pluvials tenen sortida. Des del començant del Cós fins al
restaurant La Bolla les aigües van cap a nord, és a dir, cap al carrer Sant Esteve; i a
partir del restaurant La Bolla se’n van cap a sud. Per tant, no totes les aigües pluvials
del Cós se’n van cap a sud.
I no havent-hi més intervencions, el batle 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 del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1),
EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2015, en la
modalitat de crèdits extraordinaris per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per finançar inversions
sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible,
per un import de 509.432,62 euros.
El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit
pressupostari és el següent:
Aplicació
Descripció
pressupostària
155
165
933
933
TOTAL

61905 MILLORA DEL CÓS 2ª FASE
60900 ENLLUMENAT APARCAMENT CEIP
63200 IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE L'ESCOLA INFANTIL I
ZONA AMPLIACIÓ ESCOLA
63201 CANVI DE FINESTRES DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT

Import
448.637,27
17.369,59
33.732,04
9.693,72
509.432,62

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
SISÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT,
EN FASE D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES, DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES PER A LA SEVA ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL INSULAR A
L'ÀMBIT DELS NUCLIS TRADICIONALS I SÒL RÚSTIC
El batle manifesta que a la Junta de Portaveus ja va anunciar que possiblement el
present punt s’hauria de retirar de l’ordre del dia. Afegeix que, si bé des de dilluns es
disposa la documentació, considera que per la importància que té el punt els grups
polítics han de tenir prou temps per analitzar-la, per la qual cosa proposa la retirada
del present punt de l’ordre del dia.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
retirar-lo.
SETÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
VUITÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Benosa Majos. Manifesta que a la darrera comissió de Comerç i Turisme
el Sr. Carretero va fer esment a una sèrie d’enderrossalls que hi havia en els trams del
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Camí de Cavalls que passa per dins el terme municipal. Sobre aquesta qüestió,
informa que s’ha fet un seguiment i avui s’ha remès un escrit al CIM sol·licitant la
reparació d’aquests trams. Tot seguit, li remet al Sr. Carretero una còpia de l’escrit
remès a l’esmentat organisme.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20.45 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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