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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 30/03/2017
Hora: de les 20:00 a les 21:00 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que presenta
el regidor de Governació amb relació a la petició de creació i classificació del lloc de
treball de Tresoreria reservat a personal funcionari d'administració local amb habilitació
de caràcter nacional
Tercer. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que presenta
el regidor de Governació d'encàrrec de gestió a l'empresa SILME dels treballs de
manteniment integral de tots els programes informàtics d'ús corporatiu de l'Ajuntament i
de la supervisió dels equips i assistència a Seu-Subseus
Quart. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que presenta
el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 2/2017 de
reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 2. Suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per
a despeses generals de lliure disposició
Sisè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Moció que presenten els
grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI de recolzament al manifest "Per la reforma del
sistema de finançament"
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Setè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Moció que presenten els
grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI de recolzament a la proposició de Llei per a
l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim local presentada en el Congrés dels
Diputats
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2017/208. Aprovació Marc Pressupostari 2018-2020.
Donar-ne compte
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 03.02.17
(per ajornament de la sessió de 26.02.17).
La seva intervenció informant del nou
sistema emprat per a la redacció de l'acta (Video Acta) es pot consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/211440499#t=0m29s
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.03.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ A LA
PETICIÓ DE CREACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA
RESERVAT A PERSONAL FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Governació amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"L’actual redacció de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, reserva
en el seu article 92.bis als funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
l’exercici de, entre d’altres, les funcions de tresoreria. -----------------------------------------------------------La Disposició transitòria setena de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, en redacció donada per la Llei 15/2015, va establir: -------------“En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios
incluidos en el ámbito de aplicación de citado artículo. ----------------------------------------------------------Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporacions Locales cuya población sea
inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que
las funciones de tesoreria y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación
o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación
Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera
que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de
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carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones
Provinciales o entidades equivalentes.” -----------------------------------------------------------------------------La Secretaria i la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Lluís estan classificades de classe segona, i
el lloc de treball de Tresoreria no està reservat a personal funcionari de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, sinó que, actualment ( mitjançant Resolució de Batlia 2015/811, de
24 de juny) s’han assignat temporalment les funcions de la Tresoreria municipal a un funcionari de
carrera municipal, de conformitat amb l’ art. 2.f del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
A partir de l’1 de gener de 2017 el segon paràgraf de l’apartat primer de la Disposició transitòria
setena abans transcrit ha perdut vigència i correspon a les corporacions locals realitzar les
modificacions necessàries per tal que el lloc de Tresoreria es classifiqui per la Comunitat Autònoma
com a lloc reservat a la Subescala corresponent de l’Escala de funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional. --------------------------------------------------------------------------------Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va aprovar el Pressupost i plantilla de l’exercici 2017, figurant en
la plantilla el lloc de treball de Tresoreria reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional
amb la corresponent dotació pressupostària per a l’exercici 2017. -------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i per tal de complir les disposicions legals vigents i ateses
les previsions efectuades en el Pressupost municipal, venc en elevar a la Comissió Informativa
Especial de Comptes la següent --------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Sol·licitar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes
Balears, atès que es compleixen els requisits legals establerts, la creació i classificació del lloc de
treball de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Lluís reservat a personal funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que l'Ajuntament va aprovar el pressupost i la plantilla de l'exercici de 2017, i
en la plantilla hi figura el lloc de treball de tresoreria reservat a funcionari amb habilitació de
caràcter nacional; i que el primer pas per cobrir aquesta plaça és la creació i classificació del lloc
de treball de tresoreria. Per açò és que s'ha presentat aquesta proposta d'acord. -----------------------El Sr. Coll Alcina anuncia que el grup del Partit Popular s'abstindrà. Per altra banda, voldria saber
quins terminis hi ha per cobrir aquesta plaça. La interventora informa que, primer de tot, s'ha de
sol·licitar la creació de la plaça; llavors, una volta creada, s'ha de demanar al col·legi si hi ha
personal habilitat interessat, i que poden passar uns mesos fins que la cosa no estigui aclarida. ---Intervé el Sr. Olives Salas. Demana: Què pensa fer l’Ajuntament en cas que seguint les vies
ordinàries no es cobreixi la plaça? El president respon que s’hauria de cobrir la plaça de forma
interina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------------------Única. Sol·licitar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes
Balears, atès que es compleixen els requisits legals establerts, la creació i classificació del lloc de
treball de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Lluís reservat a personal funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria." ----------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/211440499#t=2m16s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
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Únic. Sol·licitar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les
Illes Balears, atès que es compleixen els requisits legals establerts, la creació i
classificació del lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament de Sant Lluís reservat a
personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala
d’intervenció tresoreria.
TERCER. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.03.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ D'ENCÀRREC DE
GESTIÓ A L'EMPRESA SILME DELS TREBALLS DE MANTENIMENT INTEGRAL DE
TOTS ELS PROGRAMES INFORMÀTICS D'ÚS CORPORATIU DE L'AJUNTAMENT I
DE LA SUPERVISIÓ DELS EQUIPS I ASSISTÈNCIA A SEU-SUBSEUS
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El president informa que s'ha remès als membres de la comissió l'informe de Secretaria, de dia
15.03.17; l'informe d'Intervenció, de dia 17.03.17; així com la proposta del regidor de Governació,
també de dia 17.03.17, amb relació a l'assumpte indicat. -------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que és la primera vegada que s’aprova l’encomanda de gestió,
si bé açò és transposar el conveni que hi ha amb SILME, i demana si la qüestió sobre IDE Menorca
és a part. La interventora informa que l’IDE Menorca és un conveni directament amb el CIM. ------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Aprovar l’encàrrec de gestió a l’empresa Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA
(SILME) per als treballs de manteniment integral dels programes informàtics d’ús corporatiu de
l’Ajuntament de Sant Lluís, així com la supervisió dels equips i assistència des del mes d’abril fins
al mes de desembre de 2017, ambdós inclosos. ------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar les cobertures del servei per a la realització dels treballs de manteniment integral
dels programes informàtics d’ús corporatiu de l’Ajuntament de Sant Lluís, a més de la supervisió
d’equips i assistència a seu-subseus i que s’incorporen com a annex I i II. --------------------------------Tercera. El pressupost màxim d’aquesta encomanda es fixa en la quantitat de 52.555,59€.----------Quarta. Publicar el text de la present encomanda de gestió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sant Lluis
Brigada
EMEA
EMEA (Ceip Sant lluis)
Escoleta
Formació (Sala Albert Camus)

ANNEX I- MANTENIMENT EQUIPAMENTS INFORMÀTICS SANT LLUÍS
PC's
Impressores
Servidors
N.A.S
Control
resencia
63
18
2
3
2
2
2
3
1
1
1
4
1
1
1
11
1

Moli de Baix
Moli de Dalt
Poliesportiu
ServeisSocials
Biblioteca

10
1
2
8
3

1
1
1
2
1

1

Totals
Total dependències---11

108

29

3
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Routers
Giga
1
1
1

Routers
Movistar

1

1
1

1

1
1
1
1

1
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CODI

ANNEX II- RELACIÓ DE MÒDULS I APLICACIONS
APLICACIONS I MÒDULS
DESCRIPCIÓ

059-00

GESTIO CONTADOR BIBLIOTEQUES

005-00.

GESTIO ACTES I DECRETS

006-00

GESTIÓ AGENDA CORPORATIVA

018-00
019-00

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS ECONOMIQUES
GESTIÓ DE LLICENCIES D’URBANISME

130-00
025-00

GESTIO DEPARTAMENT POLICIES
GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

106-00

GESTIO ENVIAMENT SMS

039-00

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

045-00
110-00
048-00

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
GESTIO PORTAFIRMES
GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTS
GESTIO SISTEMA D'INFORMACIO
CONTABLE - SICALWIN

002-00
100-00

PLATAFORMA DESENVOLUPAMENT

Aplicació que permet controlar el temps d’us dels ordinadors de
les biblioteques (consultes).
Programari per realitza els diferents parts de les actes i decrets
de totes las comissions
Aplicatiu Web per a la gestió de tasques i events dels usuaris en
la feina diària de l’ajuntament o corporació
administrativa

Programa per enviar SMS i d'integració amb altres aplicacions

Aplicació per gestió de la comptabilitat general. Control a nivell
d’usuari de les accions permeses, així com
la consulta de dades per àrees.
Eines per a la confecció de programes

MÒDULS WEB
004-01

AGENDA D’ACTIVITATS

004-02

BLOG D’OPINIONS

004-18

CÀLCUL DE PLUSVÀLUES

004-04

CONSULTES ON-LINE

004-06

GALERIA D’IMATGES

004-08

GESTIÓ DE SOL·LICITUDS

004-23

GESTIO DE SOL·LICITUTS

004-09

GESTIONS I TRÀMITS.

004-10

GESTOR DE CONTINGUTS

004-26

GUIA DE COMERÇOS

004-20

ÒRGANS DE GOVERN

004-19

PERFIL DE CONTRACTANT

004-16

PUBLICACIÓ DE CANALS RSS
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Calendari web de les activitats programades a una data
determinada
Mòdul web que permet als usuaris de la pàgina web enviar i
publicar a la web opinions sobre un tema
determinat. Permet publicar directament els missatges o obligar
a fer una validació prèvia
Permet als usuaris de la pàgina web realitzar el càlcul de la
plusvàlua introduint la referència cadastral i les
dates de transmisió actual i anterior
Formulari web per enviar una consulta, queixa o suggeriment a
l’entitat.
Publica diferents grups d’imatges agrupades en diferentes
categories, mostrant la imatge en miniatura amb
la possibilitat de visualitzar-la al tamany real.
Mòdul web que genera formularis de sol·licitud de forma
automàtica segons els paràmetres que s’hagin
definit prèviament a la part de gestió
Mòdul que permet definir formularis de sol·licituds que es
publicaran a la pàgina web i que els usuaris podran
utilitzar per enviar informació que rebrà el responsable via mail
Mòdul web de consulta del catàleg de serveis de l’entitat.
Permet visualitzar els tràmits agrupats per
matèries, fets vitals o destinataris i vincular-los amb la tramitació
on-line
Permet representar al portal web qualsevol tipus de contingut
que s’hagi introduit des de la part de gestió.
Inclou l’estructuració de menús i la visualització de publicacions
Mòdul que presenta un llistat classificat per sector i zona dels
comerços del municipi. També permet als
mateixos comerços fer la sol·licitud per sortir publicats a la web
Mòdul web que permet visualitzar de forma estructurada
l’estructura orgànica de l’entitat. Està vinculada amb
les gestions i tràmits de cada departament
Apartat web que mostra la informació de les licitacions i les
adjudicacions que s’ha publicat des de la part
de gestió. Inclou la publicació fefaent de la data d’adjudicació
provisional
Permet definir i publicar canals RSS per que els usuaris els
puguin utilitzar des de altres aplicacions.
S'utilitzen també per enllaçar de manera automàtica les
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004-14

USUARIS REGISTRATS

004-24

VIDEOS

publicacions del gestor de continguts amb les
xarxes socials com Facebook o Twitter.
Apartat web que permet validar-se com a usuari registrat per
tenir accés a àrees restringides de la pàgina
Publicació de vídeos a la web

MÒDULS INTRANET
037-05

BÚSTIA DE DOCUMENTS

037-01

CONSULTA DE GESTIÓ DOCUMENTAL

037-03

MARCATGE

037-04

VACANCES

Mòdul de la intranet que permet als usuaris accedir a la seva
bústia personal dels documents (nòmines,
comunicats, etc. )que se li han enviat des de la gestió de
personal.
Consulta per àrees i tipus de documents dels diferents models
de l’entitat que s’hagin publicat des de
l’aplicació de gestió.
Mòdul de la intranet que permet als usuaris fitxar i consultar les
hores mensuals de feina que s’han fet.
Mòdul web que permet als usuaris consultar i sol·licitar les
seves vacances o dies d’assumptes pròpis

MÒDULS CARPETA CIUTADANA
015-01

CONSULTA D’EXPEDIENTS

015-02
015-03

CONSULTA DE RECAPTACIÓ
CONSULTA PADRÓ D’HABITANTS

015-04

GENERACIÓ I GESTIÓ DE DOCUMENTS

015-18
015-05

SOL·LICITUD I GESTIÓ DE DADES
PERSONALS
ALTA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

015-06

BAIXA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

015-07

CANVI DE DOMICILI

015-08

CERTIFICAT DE COBRAMENT

015-09

CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA

015-11

CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA

015-14

CONSULTA DE REGISTRE D'ENTRADA I/SORTIDA

015-15

INSCRIPCIÓ AL PADRÓ D'HABITANTS

015-16

PAGAMENT DE REBUTS

015-17

REGISTRE D'ENTRADA

Apartat de consulta de la situació dels diferents tràmits que
l’usuari ha fet amb l’administració
Consulta de la situació dels diferents rebuts de l’usuari
Consulta de les dades padronals de l’habitant que s’ha
connectat a la carpeta
Permet generar diferents documents en format PDF i visualitzar
els que ha rebut des de l’entitat
Formulari web per sol·licitar i modificar les dades d’accés a la
carpeta ciutadana
Tràmit per donar d'alta o modificar la domiciliació bancària dels
conceptes tributaris que el ciutadà té
assignats dins l'entitat
Permet al ciutadà donar de baixa les domiciliacions bancàries
actives
Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
necessària per fer un canvi de domicili del padró
d'habitatnts
Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat de
cobrament de rebuts signat electrònicament
per l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana.
Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat de
convivència signat electrònicament per
l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana.
Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat de
residència signat electrònicament per
l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana
Mòdul que permet consultar els registres d'entrada i sortida
realitzats amb l'administració corresponent
Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
necessària per inscriure's al padró d'habitatnts de
l'Ajuntament
Permet al ciutadà pagar els seus rebuts pendents amb l'entitat a
través de la passarel·la de pagament de La
Caixa amb la que s'haurà de signar un conveni prèviament a la
posta en marxa del servei.
Permet als ciutadans presentar una instància genèrica a l'entitat
corresponent

SILADMIN
060-07

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMA

060-09

CONSULTES ON-LINE

060-11

GESTIÓ DE PERSONAL

060-13

GESTIÓ DOCUMENTAL
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Permet gestionar els usuaris, permisos, aplicacions, opcions de
menú, informes i consultes que tindrà
disponible el SILAdmin
Mòdul de gestió de les queixes, consultes o suggeriments que
s’han rebut des de la pàgina web
Gestiona les dades del personal de l’entitat, les vacances i els
marcatges
Permet agrupar tots els models d’instància, formularis i
qualsevol altre tipus de documents, en diferents
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060-15

GESTIONS I TRÀMITS

015-25

ORDRES DE TREBALL

060-16
060-17

ÒRGANS DE GOV
PERFIL DE CONTRACTANT

060-23

PORTAFIRMES

tipus, subtipus i departaments per que puguin ser publicats
automàticament des de la pàgina web.
Permet realitzar el catàleg de serveis i agrupar-lo per matèries,
fets vitals, destinataris i departaments
Mòdul per controlar les feines, les hores dedicades i el material
imputat a cada ordre de treball
Permet gestionar l’estructura orgànica de l’entitat
Permet gestionar i publicar les diferents licitacions i
adjudicacions que es facin des de l’entitat
Mòdul que permet rebre i enviar documents per signar-los
digitalment i controlar l'estat de les signature

ALIA
200-10

GESTIÓ CADASTRAL

200-18

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS
ECONOMIQUES

200-19

GESTIÓ DE LLICENCIES D’URBANISME

200-21

GESTIÓ DE PLUS VALUES

200-25

GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

200-26

GESTIÓ DOCUMENTS DGC

200-29

GESTIÓ ESCOLETES MUNICIPALS

200-60
200-34

GESTIO EXPEDIENTS VARIS
GESTIÓ IAE

200-35

GESTIÓ IBI

200-36

GESTIÓ INGRESOS DIRECTES I
AUTOLIQUIDACIONS

200-39

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

200-42

GESTIÓ MULTES

200-16

GESTIÓ NUCLI DADES MUNICIPALS

200-45

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

200-473

GESTIO RECAPTACIÓ – MODUL EXPEDIENT
FRACCIONAMENT

200-474
200-471

200-48

GESTIO RECAPTACIÓ – MODUL GESTIÓ COSTES
BANCÀRIES
GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL - q60.2
Pagament bancari
GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTES
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Aplicació que gestiona les dades de cadastre, per consulta i
llistats que enllaça amb la part gràfica
Creació i seguiment dels expedients d’activitats econòmiques,
tant del circuit associat a l’expedient com de
la part econòmica que en pugui derivar
Gestió i seguiment dels expedients per permisos d’obres
(majors, menors) que es realitzen al municipi, ,
tant del circuit associat a l’expedient com de la part econòmica
que en pugui derivar.
Gestió i seguiment dels expedients de compravenda o
transmissió de les finques del municipi, tant del
circuit associat a l’expedient com de la part econòmica que en
pugui derivar.
Creació i seguiment dels expedients de disciplina urbanística,
tant del circuit associat a l’expedient com de
la part econòmica que en pugui derivar.
Recepció de les cintes de variacions de Urbana i Rústica del
CGC. Actualització de dades d’urbana i rústica
derivat de les tasques fetes per el CGC. Llistats de control per
futures accions recaptadores degut a les
variacions recepcionades.
Manteniment de la informació per la creació dels rebuts
mensuals de les escoletes municipals, alternatives
a la petita infancia, i espais familiars.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’IAE amb la informació recepcionada
de les cintes de Hisenda anuals i trimestrals
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’Ibi Urbana amb la informació
recepcionada de les cintes de Padró del CGC, i les altes, canvis
de propietat, baixes fetes pel propi
ajuntament...
Aplicació corporativa que permet que cada departament liquidi
ses seves taxes i passin a l’aplicació de
recaptació. Aquest aplicatiu permet fer el cobraments de
diferents conceptes dels que no s’han fa padró,
pero si es necessita fer la liquidacio per a l
Aplicació que gestiona l’inventari de bens amb registres
adaptats a cadascun dels epígrafs. S’obtenen dades
d’amortitzacions i altres necessàries pel tancament de la
comptabilitat.
Permet la tramitació pel cobrament de les denuncies de tràfic i a
vianants, des de l’entrada de la butlleta de
denuncia fins el cobrament en executiva de la sanció.
Aplicació que gestiona el nucli de dades alfanumèriques,
codificadors de les diferents aplicacions.
Tot el referent al padró d’habitats i fulls padronals; altes, baixes,
canvis de residència.... Gestió per
l’intercanvi de informació entre INE i l’ajuntaments.
Modul per crear expedients de fraccionament del deute dels
cntribuent, i poder crear rebuts amb el deute
fraccionat que es cobraran periodeicament
Modul per repartir i afegir als rebuts pendents les costes de la
seva tramitació en executiva.
Modul per emetre cartes de pagament mod 60.2 per pagar a les
ent. Bancaries sense comunicació previa.
Sistema de recepcio de cobraments automatizat per la clau.cob.
Del 60.2.
Amb aquesta aplicació se realitzen els registres d’entrada i
sortida de documentes des de qualsevol
ordinador connectat a la xarxa i hagi estat autoritzat
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200-54

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

200-55

GESTIÓ VEHICLES

Aplicació per a la creació, gestió i traspàs a recaptació de tots
els padrons de rebuts del Centre de Día
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró de circulació amb la informació
recepcionada de les cintes del DGT mensuals.
NOMINES

044-00
044-02

GESTIO NOMINES
GESTION PERSONAL

TAXES I PREUS PÚBLICS (ALIA)
053-03
053-05
053-06
053-08
053-09
053-13
053-20

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
CEMENTIRI
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES DOMESTIQUES
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES INDUSTRIALS
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
FONDEIG BARQUES
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS GUALS

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Gestio llicencies taxis i el seu cobrament via paquet de
liquidacions o padró

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
RUSTICA
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS TAXIS
PAGINES WEB

090-00
090-86
090-32
090-35

PAGINA WEB INSTITUCIONAL
WEB - AJT. SANT LLUIS
WEB - SANT LLUIS JOVE
WEB - SINCRONITZACIO PORTAL
INFORMADOR
INTRANETS

091-00
091-09

GESTIO INTRANET
GESTIO INTRANET - AJT. SANT LLUIS

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/211440499#t=4m58s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar l’encàrrec de gestió a l’empresa Servei d’Informàtica Local de Menorca,
SA (SILME) per als treballs de manteniment integral dels programes informàtics d’ús
corporatiu de l’Ajuntament de Sant Lluís, així com la supervisió dels equips i assistència
des del mes d’abril fins al mes de desembre de 2017, ambdós inclosos.
Segon. Aprovar les cobertures del servei per a la realització dels treballs de manteniment
integral dels programes informàtics d’ús corporatiu de l’Ajuntament de Sant Lluís, a més
de la supervisió d’equips i assistència a seu-subseus i que s’incorporen com a annex I i II.
Tercer. El pressupost màxim d’aquesta encomanda es fixa en la quantitat de 52.555,59€.
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Quart. Publicar el text de la present encomanda de gestió en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
ANNEX I- MANTENIMENT EQUIPAMENTS INFORMÀTICS SANT LLUÍS
PC's

Impressores

Servidors

N.A.S

Sant Lluis
Brigada
EMEA
EMEA (Ceip Sant lluis)
Escoleta
Formació (Sala Albert Camus)

63
2
3
1
4
11

18
2

2

3

Control
resencia
2

1

1
1

Moli de Baix
Moli de Dalt
Poliesportiu
ServeisSocials
Biblioteca

10
1
2
8
3

1
1
1
2
1

1

1

1

Totals
Total dependències---11

108

29

3

1
1
1

Routers
Giga
1
1
1

Routers
Movistar

1

1
1
1

1
1
1

1

1
6

5

7

4

ANNEX II- RELACIÓ DE MÒDULS I APLICACIONS
CODI

APLICACIONS I MÒDULS

DESCRIPCIÓ

059-00

GESTIO CONTADOR BIBLIOTEQUES

005-00.

GESTIO ACTES I DECRETS

006-00

GESTIÓ AGENDA CORPORATIVA

Aplicació que permet controlar el temps d’us dels ordinadors de
les biblioteques (consultes).
Programari per realitza els diferents parts de les actes i decrets
de totes las comissions
Aplicatiu Web per a la gestió de tasques i events dels usuaris en
la feina diària de l’ajuntament o corporació
administrativa

018-00
019-00

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS ECONOMIQUES
GESTIÓ DE LLICENCIES D’URBANISME

130-00
025-00

GESTIO DEPARTAMENT POLICIES
GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

106-00

GESTIO ENVIAMENT SMS

039-00

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

045-00
110-00
048-00

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
GESTIO PORTAFIRMES
GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTS
GESTIO SISTEMA D'INFORMACIO
CONTABLE - SICALWIN

002-00
100-00

PLATAFORMA DESENVOLUPAMENT

Programa per enviar SMS i d'integració amb altres aplicacions

Aplicació per gestió de la comptabilitat general. Control a nivell
d’usuari de les accions permeses, així com
la consulta de dades per àrees.
Eines per a la confecció de programes

MÒDULS WEB
004-01

AGENDA D’ACTIVITATS

004-02

BLOG D’OPINIONS

004-18

CÀLCUL DE PLUSVÀLUES

004-04

CONSULTES ON-LINE

004-06

GALERIA D’IMATGES

004-08

GESTIÓ DE SOL·LICITUDS
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Calendari web de les activitats programades a una data
determinada
Mòdul web que permet als usuaris de la pàgina web enviar i
publicar a la web opinions sobre un tema
determinat. Permet publicar directament els missatges o obligar
a fer una validació prèvia
Permet als usuaris de la pàgina web realitzar el càlcul de la
plusvàlua introduint la referència cadastral i les
dates de transmisió actual i anterior
Formulari web per enviar una consulta, queixa o suggeriment a
l’entitat.
Publica diferents grups d’imatges agrupades en diferentes
categories, mostrant la imatge en miniatura amb
la possibilitat de visualitzar-la al tamany real.
Mòdul web que genera formularis de sol·licitud de forma
automàtica segons els paràmetres que s’hagin
definit prèviament a la part de gestió
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004-23

GESTIO DE SOL·LICITUTS

004-09

GESTIONS I TRÀMITS.

004-10

GESTOR DE CONTINGUTS

004-26

GUIA DE COMERÇOS

004-20

ÒRGANS DE GOVERN

004-19

PERFIL DE CONTRACTANT

004-16

PUBLICACIÓ DE CANALS RSS

004-14

USUARIS REGISTRATS

004-24

VIDEOS

Mòdul que permet definir formularis de sol·licituds que es
publicaran a la pàgina web i que els usuaris podran
utilitzar per enviar informació que rebrà el responsable via mail
Mòdul web de consulta del catàleg de serveis de l’entitat.
Permet visualitzar els tràmits agrupats per
matèries, fets vitals o destinataris i vincular-los amb la tramitació
on-line
Permet representar al portal web qualsevol tipus de contingut
que s’hagi introduit des de la part de gestió.
Inclou l’estructuració de menús i la visualització de publicacions
Mòdul que presenta un llistat classificat per sector i zona dels
comerços del municipi. També permet als
mateixos comerços fer la sol·licitud per sortir publicats a la web
Mòdul web que permet visualitzar de forma estructurada
l’estructura orgànica de l’entitat. Està vinculada amb
les gestions i tràmits de cada departament
Apartat web que mostra la informació de les licitacions i les
adjudicacions que s’ha publicat des de la part
de gestió. Inclou la publicació fefaent de la data d’adjudicació
provisional
Permet definir i publicar canals RSS per que els usuaris els
puguin utilitzar des de altres aplicacions.
S'utilitzen també per enllaçar de manera automàtica les
publicacions del gestor de continguts amb les
xarxes socials com Facebook o Twitter.
Apartat web que permet validar-se com a usuari registrat per
tenir accés a àrees restringides de la pàgina
Publicació de vídeos a la web

MÒDULS INTRANET
037-05

BÚSTIA DE DOCUMENTS

037-01

CONSULTA DE GESTIÓ DOCUMENTAL

037-03

MARCATGE

037-04

VACANCES

Mòdul de la intranet que permet als usuaris accedir a la seva
bústia personal dels documents (nòmines,
comunicats, etc. )que se li han enviat des de la gestió de
personal.
Consulta per àrees i tipus de documents dels diferents models
de l’entitat que s’hagin publicat des de
l’aplicació de gestió.
Mòdul de la intranet que permet als usuaris fitxar i consultar les
hores mensuals de feina que s’han fet.
Mòdul web que permet als usuaris consultar i sol·licitar les
seves vacances o dies d’assumptes pròpis

MÒDULS CARPETA CIUTADANA
015-01

CONSULTA D’EXPEDIENTS

015-02
015-03

CONSULTA DE RECAPTACIÓ
CONSULTA PADRÓ D’HABITANTS

015-04

GENERACIÓ I GESTIÓ DE DOCUMENTS

015-18
015-05

SOL·LICITUD I GESTIÓ DE DADES
PERSONALS
ALTA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

015-06

BAIXA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

015-07

CANVI DE DOMICILI

015-08

CERTIFICAT DE COBRAMENT

015-09

CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA

015-11

CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA
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Apartat de consulta de la situació dels diferents tràmits que
l’usuari ha fet amb l’administració
Consulta de la situació dels diferents rebuts de l’usuari
Consulta de les dades padronals de l’habitant que s’ha
connectat a la carpeta
Permet generar diferents documents en format PDF i visualitzar
els que ha rebut des de l’entitat
Formulari web per sol·licitar i modificar les dades d’accés a la
carpeta ciutadana
Tràmit per donar d'alta o modificar la domiciliació bancària dels
conceptes tributaris que el ciutadà té
assignats dins l'entitat
Permet al ciutadà donar de baixa les domiciliacions bancàries
actives
Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
necessària per fer un canvi de domicili del padró
d'habitatnts
Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat de
cobrament de rebuts signat electrònicament
per l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana.
Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat de
convivència signat electrònicament per
l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana.
Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat de
residència signat electrònicament per
l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana
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015-14

CONSULTA DE REGISTRE D'ENTRADA I/SORTIDA

015-15

INSCRIPCIÓ AL PADRÓ D'HABITANTS

015-16

PAGAMENT DE REBUTS

015-17

REGISTRE D'ENTRADA

Mòdul que permet consultar els registres d'entrada i sortida
realitzats amb l'administració corresponent
Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
necessària per inscriure's al padró d'habitatnts de
l'Ajuntament
Permet al ciutadà pagar els seus rebuts pendents amb l'entitat a
través de la passarel·la de pagament de La
Caixa amb la que s'haurà de signar un conveni prèviament a la
posta en marxa del servei.
Permet als ciutadans presentar una instància genèrica a l'entitat
corresponent

SILADMIN
060-07

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMA

060-09

CONSULTES ON-LINE

060-11

GESTIÓ DE PERSONAL

060-13

GESTIÓ DOCUMENTAL

060-15

GESTIONS I TRÀMITS

015-25

ORDRES DE TREBALL

060-16
060-17

ÒRGANS DE GOV
PERFIL DE CONTRACTANT

060-23

PORTAFIRMES

Permet gestionar els usuaris, permisos, aplicacions, opcions de
menú, informes i consultes que tindrà
disponible el SILAdmin
Mòdul de gestió de les queixes, consultes o suggeriments que
s’han rebut des de la pàgina web
Gestiona les dades del personal de l’entitat, les vacances i els
marcatges
Permet agrupar tots els models d’instància, formularis i
qualsevol altre tipus de documents, en diferents
tipus, subtipus i departaments per que puguin ser publicats
automàticament des de la pàgina web.
Permet realitzar el catàleg de serveis i agrupar-lo per matèries,
fets vitals, destinataris i departaments
Mòdul per controlar les feines, les hores dedicades i el material
imputat a cada ordre de treball
Permet gestionar l’estructura orgànica de l’entitat
Permet gestionar i publicar les diferents licitacions i
adjudicacions que es facin des de l’entitat
Mòdul que permet rebre i enviar documents per signar-los
digitalment i controlar l'estat de les signature

ALIA
200-10

GESTIÓ CADASTRAL

200-18

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS
ECONOMIQUES

200-19

GESTIÓ DE LLICENCIES D’URBANISME

200-21

GESTIÓ DE PLUS VALUES

200-25

GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

200-26

GESTIÓ DOCUMENTS DGC

200-29

GESTIÓ ESCOLETES MUNICIPALS

200-60
200-34

GESTIO EXPEDIENTS VARIS
GESTIÓ IAE

200-35

GESTIÓ IBI

200-36

GESTIÓ INGRESOS DIRECTES I
AUTOLIQUIDACIONS
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Aplicació que gestiona les dades de cadastre, per consulta i
llistats que enllaça amb la part gràfica
Creació i seguiment dels expedients d’activitats econòmiques,
tant del circuit associat a l’expedient com de
la part econòmica que en pugui derivar
Gestió i seguiment dels expedients per permisos d’obres
(majors, menors) que es realitzen al municipi, ,
tant del circuit associat a l’expedient com de la part econòmica
que en pugui derivar.
Gestió i seguiment dels expedients de compravenda o
transmissió de les finques del municipi, tant del
circuit associat a l’expedient com de la part econòmica que en
pugui derivar.
Creació i seguiment dels expedients de disciplina urbanística,
tant del circuit associat a l’expedient com de
la part econòmica que en pugui derivar.
Recepció de les cintes de variacions de Urbana i Rústica del
CGC. Actualització de dades d’urbana i rústica
derivat de les tasques fetes per el CGC. Llistats de control per
futures accions recaptadores degut a les
variacions recepcionades.
Manteniment de la informació per la creació dels rebuts
mensuals de les escoletes municipals, alternatives
a la petita infancia, i espais familiars.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’IAE amb la informació recepcionada
de les cintes de Hisenda anuals i trimestrals
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’Ibi Urbana amb la informació
recepcionada de les cintes de Padró del CGC, i les altes, canvis
de propietat, baixes fetes pel propi
ajuntament...
Aplicació corporativa que permet que cada departament liquidi
ses seves taxes i passin a l’aplicació de
recaptació. Aquest aplicatiu permet fer el cobraments de
diferents conceptes dels que no s’han fa padró,
pero si es necessita fer la liquidacio per a l
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200-39

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

200-42

GESTIÓ MULTES

200-16

GESTIÓ NUCLI DADES MUNICIPALS

200-45

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

200-473

GESTIO RECAPTACIÓ – MODUL EXPEDIENT
FRACCIONAMENT

200-474
200-471

GESTIO RECAPTACIÓ – MODUL GESTIÓ COSTES
BANCÀRIES
GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL - q60.2
Pagament bancari

200-48

GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTES

200-54

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

200-55

GESTIÓ VEHICLES

Aplicació que gestiona l’inventari de bens amb registres
adaptats a cadascun dels epígrafs. S’obtenen dades
d’amortitzacions i altres necessàries pel tancament de la
comptabilitat.
Permet la tramitació pel cobrament de les denuncies de tràfic i a
vianants, des de l’entrada de la butlleta de
denuncia fins el cobrament en executiva de la sanció.
Aplicació que gestiona el nucli de dades alfanumèriques,
codificadors de les diferents aplicacions.
Tot el referent al padró d’habitats i fulls padronals; altes, baixes,
canvis de residència.... Gestió per
l’intercanvi de informació entre INE i l’ajuntaments.
Modul per crear expedients de fraccionament del deute dels
cntribuent, i poder crear rebuts amb el deute
fraccionat que es cobraran periodeicament
Modul per repartir i afegir als rebuts pendents les costes de la
seva tramitació en executiva.
Modul per emetre cartes de pagament mod 60.2 per pagar a les
ent. Bancaries sense comunicació previa.
Sistema de recepcio de cobraments automatizat per la clau.cob.
Del 60.2.
Amb aquesta aplicació se realitzen els registres d’entrada i
sortida de documentes des de qualsevol
ordinador connectat a la xarxa i hagi estat autoritzat
Aplicació per a la creació, gestió i traspàs a recaptació de tots
els padrons de rebuts del Centre de Día
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró de circulació amb la informació
recepcionada de les cintes del DGT mensuals.

NOMINES
044-00
044-02

GESTIO NOMINES
GESTION PERSONAL

TAXES I PREUS PÚBLICS (ALIA)
053-03
053-05
053-06
053-08
053-09
053-13
053-20

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
CEMENTIRI
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES DOMESTIQUES
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES INDUSTRIALS
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
FONDEIG BARQUES
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS GUALS

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal
Gestio llicencies taxis i el seu cobrament via paquet de
liquidacions o padró

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
RUSTICA
MODUL - TASES I PREUS PUBLICS TAXIS
PAGINES WEB

090-00
090-86
090-32
090-35

PAGINA WEB INSTITUCIONAL
WEB - AJT. SANT LLUIS
WEB - SANT LLUIS JOVE
WEB - SINCRONITZACIO PORTAL
INFORMADOR
INTRANETS

091-00
091-09

GESTIO INTRANET
GESTIO INTRANET - AJT. SANT LLUIS
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QUART. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.03.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2/2017 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El president informa que s'ha remès als membres de la comissió l'informe d'Intervenció, de dia
20.03.17, així com la proposta del regidor d'Economia i Hisenda, també d edia 20.03.17, amb
relació a l'assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina s’interessa per la factura presentada per l’Associació d’Al·ligàtors, en concepte
de l’organització de la 10ª Trobada Dixieland. La Sra. Ponsetí Pons respon que correspon al
Festival de Jazz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 7.550,51 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors. ------------------------------------------N. d 'ent rad a Dat a
N. Fact ura
Dat a d o c. Imp o rt
F/ 2 0 17/ 3 9 5
2 1-0 2 -17
2 10 4 5716 4
42698
59 5,2 7
F/ 2 0 17/ 4 0 1
2 1-0 2 -17
2 16 10 3 18 4 0
4 2 551
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 2
2 1-0 2 -17
2 16 10 4 19 53
4 2 6 13
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 4
2 1-0 2 -17
2 16 10 59 0 77
4 2 70 4
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 5
2 1-0 2 -17
2 16 10 3 753 1
4 2 58 2
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 6
2 1-0 2 -17
2 16 10 4 72 13
42643
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 7
2 1-0 2 -17
2 16 10 513 57
4 2 6 74
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 8
2 1-0 2 -17
2 16 10 6 52 8 3
4 2 73 5
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 9
2 2 -0 2 -17
156 4
4 2 6 9 9 1.52 0 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 79
0 6 -0 3 -17
2 0 16 110 10
4 2 6 9 5 1.4 6 8 ,9 4
F/ 2 0 17/ 4 9 2
0 7-0 3 -17
2633
4 2 6 13
4 76 ,10
F/ 2 0 17/ 58 0
14 -0 3 -17
116 4 19 6 6 75
4 2 6 71
9 8 ,6 6
F/ 2 0 17/ 6 2 0
17-0 3 -17
4 18 73
4 2 719
2 2 9 ,3 6
F/ 2 0 17/ 6 2 1
17-0 3 -17
42038
4 2 73 5
6 57,0 9
F/ 2 0 17/ 6 2 9
0 6 -0 2 -17
6 -2 0 16
42495
70 0 ,0 0
F/ 2 0 17/ 6 3 0
2 4 -0 2 -17 1/ 2 0 16 0 0 53 72
4 2 713
52 ,55
F/ 2 0 17/ 6 3 1
2 4 -0 2 -17 1/ 2 0 16 0 0 53 4 8
4 2 711
58 ,54
7.550 ,51

No m
Text Exp licat iu
A p licació
FUN DIC IÓ D UC TIL B EN ITO, S.L. Reixa d una p er B rig ad a d 'o b res,
4 153 2
UN IPREX , S.A .U .
A nunci Rad io
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io , Juny
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io No vemb re 2 0 16 ,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io , Julio l,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io , Set emb re,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io Oct ub re 2 0 16 ,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io Desemb re 2 0 16 ,
5
920
PETR OLEOS M EN ORQUIN ES
Gaso il C p er Po liesp o rt iu No vemb re 2 0 16 ,
1 3421
M IA TEC, S.L.
Servei d e f aro la a C / Ped ro Tud urí ,
3
16 5
M A RU JA
Co q ues, p izzesho jald res, et c, Fest es,
7
338
B ER NER M ON TA JE Y FIJA CION,BS.L.
rid es, b ro q ues, et c, B rig ad a d 'o b res,
4 153 2
EINES M ENOR CA , S.L.
Rep aració B io t rit urad o ra , Jard ineria,
4
171
EINES M ENOR CA , S.L.
Canvi recanvis B io t rit urad o ra , Jard ineria,
4
171
A SSOC IA C IÓ D'A L·LIGA TOR S
Org anit zació 10 ª Tro b ad a Dixieland , Fest ival int ernacio nal
6 Jazz,
3340
A UX A M
Flo rab ella p er Ho rt So cial CEIP Sant Lluí s,
6 3232
A UX A M
B ales d e Palla p er Ho rt So cial C EIP Sant Lluí s,
6 3232

Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2017, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior." -------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/211440499#t=6m19s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 7.550,51 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors.
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N. d 'ent rad a Dat a
N. Fact ura
Dat a d o c. Imp o rt
F/ 2 0 17/ 3 9 5
2 1-0 2 -17
2 10 4 5716 4
42698
59 5,2 7
F/ 2 0 17/ 4 0 1
2 1-0 2 -17
2 16 10 3 18 4 0
4 2 551
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 2
2 1-0 2 -17
2 16 10 4 19 53
4 2 6 13
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 4
2 1-0 2 -17
2 16 10 59 0 77
4 2 70 4
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 5
2 1-0 2 -17
2 16 10 3 753 1
4 2 58 2
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 6
2 1-0 2 -17
2 16 10 4 72 13
42643
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 7
2 1-0 2 -17
2 16 10 513 57
4 2 6 74
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 8
2 1-0 2 -17
2 16 10 6 52 8 3
4 2 73 5
2 4 2 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 0 9
2 2 -0 2 -17
156 4
4 2 6 9 9 1.52 0 ,0 0
F/ 2 0 17/ 4 79
0 6 -0 3 -17
2 0 16 110 10
4 2 6 9 5 1.4 6 8 ,9 4
F/ 2 0 17/ 4 9 2
0 7-0 3 -17
2633
4 2 6 13
4 76 ,10
F/ 2 0 17/ 58 0
14 -0 3 -17
116 4 19 6 6 75
4 2 6 71
9 8 ,6 6
F/ 2 0 17/ 6 2 0
17-0 3 -17
4 18 73
4 2 719
2 2 9 ,3 6
F/ 2 0 17/ 6 2 1
17-0 3 -17
42038
4 2 73 5
6 57,0 9
F/ 2 0 17/ 6 2 9
0 6 -0 2 -17
6 -2 0 16
42495
70 0 ,0 0
F/ 2 0 17/ 6 3 0
2 4 -0 2 -17 1/ 2 0 16 0 0 53 72
4 2 713
52 ,55
F/ 2 0 17/ 6 3 1
2 4 -0 2 -17 1/ 2 0 16 0 0 53 4 8
4 2 711
58 ,54
7.550 ,51

No m
Text Exp licat iu
A p licació
FUN DIC IÓ D UC TIL B EN ITO, S.L. Reixa d una p er B rig ad a d 'o b res,
4 153 2
UN IPREX , S.A .U .
A nunci Rad io
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io , Juny
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io No vemb re 2 0 16 ,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io , Julio l,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io , Set emb re,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io Oct ub re 2 0 16 ,
5
920
UN IPREX , S.A .U .
A nunci rad io Desemb re 2 0 16 ,
5
920
PETR OLEOS M EN ORQUIN ES
Gaso il C p er Po liesp o rt iu No vemb re 2 0 16 ,
1 3421
M IA TEC, S.L.
Servei d e f aro la a C / Ped ro Tud urí ,
3
16 5
M A RU JA
Co q ues, p izzesho jald res, et c, Fest es,
7
338
B ER NER M ON TA JE Y FIJA CION,BS.L.
rid es, b ro q ues, et c, B rig ad a d 'o b res,
4 153 2
EINES M ENOR CA , S.L.
Rep aració B io t rit urad o ra , Jard ineria,
4
171
EINES M ENOR CA , S.L.
Canvi recanvis B io t rit urad o ra , Jard ineria,
4
171
A SSOC IA C IÓ D'A L·LIGA TOR S
Org anit zació 10 ª Tro b ad a Dixieland , Fest ival int ernacio nal
6 Jazz,
3340
A UX A M
Flo rab ella p er Ho rt So cial CEIP Sant Lluí s,
6 3232
A UX A M
B ales d e Palla p er Ho rt So cial C EIP Sant Lluí s,
6 3232

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2017, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
CINQUÈ. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.03.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2.
SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS DE LLIURE DISPOSICIÓ
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que el pressupost de 2017 inclou el finançament d’algunes inversions amb operacions de
crèdit, i per tant el crèdit no està disponible. Considerant-se que aquestes despeses no es poden
demorar fins a l’exercici següent. -------------------------------------------------------------------------------------Atès que, una vegada aprovada la liquidació del pressupost de 2016, amb un Romanent de
Tresoreria per a despeses generals de 6.521.610,41 euros i un superàvit pressupostari ajustat de
1.461.839,05 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la disponibilitat de Romanent de Tresoreria per a despeses generals de lliure disposició. -----Vists els informes favorables d’intervenció -------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ---------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017, en la modalitat de
suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposció, per finançar inversions, per un import total de 210.160 euros, a càrrec del Romanent de
Tresoreria per a despeses generals de lliure disposició. --------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------A P L I C A C I Ó
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
3 1531
61906 Projecte execució voravia Cala Binisafuller-Cap d'en Font

IMPORT
42.000,00

3 1531

62900 INVERSIO EQUIPAMENTS - URBANITZACIONS

30.000,00

2 2311

62500 INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI - anualitat equip. Geriatric

28.160,00

1 3421

62902 CANVI DE GESPA A DUES PISTES DE TENNIS

30.000,00

5

62500 INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI-ASSOC.FUNC.SERVEI

920
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5

920

62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO

25.000,00

5 929
4 1532

61900 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Font

20.000,00

4 1532

62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Senyalització lumínica solar pas vianants Avda. Sa Pau

15.000,00

4

62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Prova pilot Llums solars guia Binissafuller Rotters

12.000,00

165

TOTAL

210.160,00

Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
210.160,00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que es tracta d’inversions previstes en el pressupost que quasi totes estaven
afectades a préstec i que, abans de dur a terme el préstec, es proposa fer-les a càrrec del
romanent de tresoreria. Afegeix que són inversions que és millor si es fan abans de l’estiu, i és per
açò que es presenta aquest expedient de modificació de crèdit. ----------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017, en la modalitat de
suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició, per a finançar inversions, per un import total de 210.160 euros, a càrrec del romanent
de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició. -----------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------A P L I C A C I Ó
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
3 1531
61906 Projecte execució voravia Cala Binisafuller-Cap d'en Font

IMPORT
42.000,00

3 1531

62900 INVERSIO EQUIPAMENTS - URBANITZACIONS

30.000,00

2 2311

62500 INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI - anualitat equip. Geriatric

28.160,00

1 3421

62902 CANVI DE GESPA A DUES PISTES DE TENNIS

30.000,00

5

920

62500 INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI-ASSOC.FUNC.SERVEI

5

920

62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO

25.000,00

5 929
4 1532

61900 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Font

20.000,00

4 1532

62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Senyalització lumínica solar pas vianants Avda. Sa Pau

15.000,00

4

62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Prova pilot Llums solars guia Binissafuller Rotters

12.000,00

165

TOTAL

8.000,00

210.160,00

Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
210.160,00

Segona. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; si és que se’n presenten, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/211440499#t=10m06s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017, en la
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals de lliure disposició, per a finançar inversions, per un import total de 210.160
euros, a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició.
Altes al pressupost de despeses:
A P L I C A C I Ó
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
3 1531
61906 Projecte execució voravia Cala Binisafuller-Cap d'en Font

IMPORT
42.000,00

3 1531

62900 INVERSIO EQUIPAMENTS - URBANITZACIONS

30.000,00

2 2311

62500 INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI - anualitat equip. Geriatric

28.160,00

1 3421

62902 CANVI DE GESPA A DUES PISTES DE TENNIS

30.000,00

5

920

62500 INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI-ASSOC.FUNC.SERVEI

5

920

62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO

25.000,00

5 929
4 1532

61900 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Font

20.000,00

4 1532

62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Senyalització lumínica solar pas vianants Avda. Sa Pau

15.000,00

4

62500 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - Prova pilot Llums solars guia Binissafuller Rotters

12.000,00

165

TOTAL

8.000,00

210.160,00

Altes al pressupost d’ingressos:
Econòmic Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
210.160,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; si és que se’n presenten, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
SISÈ. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.03.17. MOCIÓ QUE
PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS, PSOE I EL PI DE RECOLZAMENT
AL MANIFEST "PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT"
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Es dóna compte de la moció presentada pels grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI, amb
relació a l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------"Les administracions locals han estat una de les grans perjudicades per les polítiques d'austeritat,
portades a terme en els darrers anys pel Govern Central del Partit Popular. La modificació de
l'article 135 de la Constitució Espanyola a l'any 2011, elevà al màxim exponent normatiu el
concepte d'<estabilitat pressupostària>, que fou posteriorment desenvolupat per la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la culminació de la qual la
va fixar la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
coneguda com a “llei Montoro”. ----------------------------------------------------------------------------------------D'aleshores ençà, les reformes impulsades des del Govern Central han suposat un retard
considerable en l'autonomia dels governs locals. Ens trobam davant una situació d'emergència
històrica en el municipalisme i per això és urgent i imprescindible acabar amb l'asfíxia competencial
i financera actual que la Llei 27/2013 sotmet els municipis. Una llei que a més a més va tenir, des
de la seva tramitació, l'absolut rebuig de quasi totes les forces parlamentàries, representades en
les Corts Generals. N'és una mostra el nul consens que es generà durant la seva elaboració i
aprovació, així com el recurs d'inconstitucionalitat interposat davant del Tribunal Constitucional per
part de quasi tot l'arc parlamentari, que es va unir als recursos presentats i admesos per diferents
parlaments i governs autonòmics. ------------------------------------------------------------------------------------En el cas dels municipis, han estat més de 3.000 ajuntaments de tot l'Estat Espanyol, que
representen a més de 16 milions de ciutadanes i ciutadans, els que van expressar el seu rebuig en
aquesta normativa i van defensar l'autonomia local. -------------------------------------------------------------Suposadament, l'objectiu de la Llei 27/2013 era ajustar el funcionament de les Administracions
Locals a la conjuntura econòmica, sota el pretext del malbaratament, el cavalcament de
competències i l'incompliment financer; en canvi, els efectes que en realitat s'han produït han estat
una pèrdua important dels serveis públics oferts pels ens locals, un increment de les privatitzacions
amb el conseqüent augment dels costos per a l'administració i una reducció en les competències
municipals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En aquest mateix sentit la llei va introduir canvis substancials en el funcionament dels Ajuntaments,
Diputacions o Consells i Comunitats Autònomes amputant garanties democràtiques, de
representació i participació ciutadana, retallant els serveis socials que s'oferien des dels municipis
de manera satisfactòria, i, en conseqüència, atemptant contra l'àmbit competencial de les CCAA i
contra l'autonomia local, com així ha declarat el propi Tribunal Constitucional. ---------------------------Per tot l'exposat, el passat dia 4 d'octubre de 2016 es va registrar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de Llei per a l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim local pel Grup
Parlamentari Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - Marea, que va comptar amb el
recolzament dels ajuntaments de Madrid, Barcelona, Saragossa, Càdis, A Coruña o València, entre
d'altres. Amb aquesta Proposició es pretén tornar temporalment al consens anterior a 2013, i
implementar mesures urgents que permetin als ajuntaments, fins que hi hagi una nova Llei de
Bases de Règim Local, oferir els serveis essencials necessaris per al funcionament de les nostres
ciutats. S'entén que l'àmbit local constitueix un espai fonamental per a la defensa i la lluita dels
drets socials com el dret a la sanitat, a l'educació o a la vivenda i que per tant és necessari assetiar
els pilars del nou municipalisme del S. XXI, que tingui com a base l'elaboració d'una nova Llei de
bases de règim local, per clarificar i augmentar les competències de les entitats locals; garantir un
nou sistema de finaçació local que asseguri els drets i la prestació de serveis essencials; i garantir
la transparència i la participació directa i vinculant de la ciutadania. -----------------------------------------En definitiva es tracta de construir ciutats amb drets, i recuperar els drets de les persones que les
habiten. Per tot l'anteriorment exposat, els grups municipals Volem Sant Lluís, PSOE i el PI,
proposen al Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís, els següents ACORDS: ------------------------------------1. Recolzar la tramitació d'aquesta proposta de Llei i per tant recolzar la derogació i modificació de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. -------2. Instar al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que facilitin i
recolzin un procés participatiu que inclogui a les entitats locals, les associacions de municipis, la
societat civil i la ciutadania en el seu conjunt, en el que s'elaborin les bases per a la construcció del
nou municipalisme del S. XXI. Les bases d'aquest nou municipalisme han de partir de l'adquisició
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de les noves competències, de garantir una finançació adient i suficient per a les corporacions
locals i de garantir la transparència i la participació vinculant de la ciutadania. ---------------------------3. Traslladar aquest acord al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que, si bé aquesta moció va dirigida en contra del govern central —en
aquest cas el PP—, també és cert que és una moció que ha tingut bastant de suport per part de
diferents municipis amb presència del Grup del Partit Popular, ja que tots sabem com anam de
constrets amb aquesta llei. Per tot açò, volem donar suport a aquesta proposició de llei que es va
presentar dins el mes d’octubre al govern central. ----------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la moció presentada. ------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Recolzar la tramitació d'aquesta proposta de Llei i per tant recolzar la derogació i
modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Instar al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que
facilitin i recolzin un procés participatiu que inclogui a les entitats locals, les associacions de
municipis, la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt, en el que s'elaborin les bases per a la
construcció del nou municipalisme del S. XXI. Les bases d'aquest nou municipalisme han de partir
de l'adquisició de les noves competències, de garantir una finançació adient i suficient per a les
corporacions locals i de garantir la transparència i la participació vinculant de la ciutadania.----------Tercera. Traslladar aquest acord al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés
dels Diputats." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/211440499#t=12m35s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la petició presentada pel
grup del Partit Popular de deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda deixar el
present punt damunt la taula.
SETÈ. DICTAMEN COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.03.17. MOCIÓ
QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS, PSOE I EL PI DE
RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER A L'APLICACIÓ DE MESURES
URGENTS EN MATÈRIA DE RÈGIM LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRÉS DELS
DIPUTATS
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pels grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI, amb
relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------------------------------------------------------------"Les administracions locals han estat una de les grans perjudicades per les polítiques d'austeritat,
portades a terme en els darrers anys pel Govern Central del Partit Popular. La modificació de
l'article 135 de la Constitució Espanyola a l'any 2011, elevà al màxim exponent normatiu el
concepte d'<estabilitat pressupostària>, que fou posteriorment desenvolupat per la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la culminació de la qual la
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va fixar la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
coneguda com a “llei Montoro”. ----------------------------------------------------------------------------------------D'aleshores ençà, les reformes impulsades des del Govern Central han suposat un retard
considerable en l'autonomia dels governs locals. Ens trobam davant una situació d'emergència
històrica en el municipalisme i per això és urgent i imprescindible acabar amb l'asfíxia competencial
i financera actual que la Llei 27/2013 sotmet els municipis. Una llei que a més a més va tenir, des
de la seva tramitació, l'absolut rebuig de quasi totes les forces parlamentàries, representades en
les Corts Generals. N'és una mostra el nul consens que es generà durant la seva elaboració i
aprovació, així com el recurs d'inconstitucionalitat interposat davant del Tribunal Constitucional per
part de quasi tot l'arc parlamentari, que es va unir als recursos presentats i admesos per diferents
parlaments i governs autonòmics. ------------------------------------------------------------------------------------En el cas dels municipis, han estat més de 3.000 ajuntaments de tot l'Estat Espanyol, que
representen a més de 16 milions de ciutadanes i ciutadans, els que van expressar el seu rebuig en
aquesta normativa i van defensar l'autonomia local. -------------------------------------------------------------Suposadament, l'objectiu de la Llei 27/2013 era ajustar el funcionament de les Administracions
Locals a la conjuntura econòmica, sota el pretext del malbaratament, el cavalcament de
competències i l'incompliment financer; en canvi, els efectes que en realitat s'han produït han estat
una pèrdua important dels serveis públics oferts pels ens locals, un increment de les privatitzacions
amb el conseqüent augment dels costos per a l'administració i una reducció en les competències
municipals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En aquest mateix sentit la llei va introduir canvis substancials en el funcionament dels Ajuntaments,
Diputacions o Consells i Comunitats Autònomes amputant garanties democràtiques, de
representació i participació ciutadana, retallant els serveis socials que s'oferien des dels municipis
de manera satisfactòria, i, en conseqüència, atemptant contra l'àmbit competencial de les CCAA i
contra l'autonomia local, com així ha declarat el propi Tribunal Constitucional. ---------------------------Per tot l'exposat, el passat dia 4 d'octubre de 2016 es va registrar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de Llei per a l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim local pel Grup
Parlamentari Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - Marea, que va comptar amb el
recolzament dels ajuntaments de Madrid, Barcelona, Saragossa, Càdis, A Coruña o València, entre
d'altres. Amb aquesta Proposició es pretén tornar temporalment al consens anterior a 2013, i
implementar mesures urgents que permetin als ajuntaments, fins que hi hagi una nova Llei de
Bases de Règim Local, oferir els serveis essencials necessaris per al funcionament de les nostres
ciutats. S'entén que l'àmbit local constitueix un espai fonamental per a la defensa i la lluita dels
drets socials com el dret a la sanitat, a l'educació o a la vivenda i que per tant és necessari assetiar
els pilars del nou municipalisme del S. XXI, que tingui com a base l'elaboració d'una nova Llei de
bases de règim local, per clarificar i augmentar les competències de les entitats locals; garantir un
nou sistema de finaçació local que asseguri els drets i la prestació de serveis essencials; i garantir
la transparència i la participació directa i vinculant de la ciutadania. -----------------------------------------En definitiva es tracta de construir ciutats amb drets, i recuperar els drets de les persones que les
habiten. Per tot l'anteriorment exposat, els grups municipals Volem Sant Lluís, PSOE i el PI,
proposen al Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís, els següents ACORDS: ------------------------------------1. Recolzar la tramitació d'aquesta proposta de Llei i per tant recolzar la derogació i modificació de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. -------2. Instar al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que facilitin i
recolzin un procés participatiu que inclogui a les entitats locals, les associacions de municipis, la
societat civil i la ciutadania en el seu conjunt, en el que s'elaborin les bases per a la construcció del
nou municipalisme del S. XXI. Les bases d'aquest nou municipalisme han de partir de l'adquisició
de les noves competències, de garantir una finançació adient i suficient per a les corporacions
locals i de garantir la transparència i la participació vinculant de la ciutadania. ---------------------------3. Traslladar aquest acord al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que, si bé aquesta moció va dirigida en contra del govern central —en
aquest cas el PP—, també és cert que és una moció que ha tingut bastant de suport per part de
diferents municipis amb presència del Grup del Partit Popular, ja que tots sabem com anam de
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constrets amb aquesta llei. Per tot açò, volem donar suport a aquesta proposició de llei que es va
presentar dins el mes d’octubre al govern central. ----------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la moció presentada. ------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Recolzar la tramitació d'aquesta proposta de Llei i per tant recolzar la derogació i
modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Instar al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que
facilitin i recolzin un procés participatiu que inclogui a les entitats locals, les associacions de
municipis, la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt, en el que s'elaborin les bases per a la
construcció del nou municipalisme del S. XXI. Les bases d'aquest nou municipalisme han de partir
de l'adquisició de les noves competències, de garantir una finançació adient i suficient per a les
corporacions locals i de garantir la transparència i la participació vinculant de la ciutadania. ----------Tercera. Traslladar aquest acord al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés
dels Diputats." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/211440499#t=18m07s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc vots en contra, corresponents als membres
del PP (5), acorda:
Primer. Recolzar la tramitació d'aquesta proposta de Llei i per tant recolzar la derogació i
modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
Segon. Instar al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats que facilitin i recolzin un procés participatiu que inclogui a les entitats locals, les
associacions de municipis, la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt, en el que
s'elaborin les bases per a la construcció del nou municipalisme del S. XXI. Les bases
d'aquest nou municipalisme han de partir de l'adquisició de les noves competències, de
garantir una finançació adient i suficient per a les corporacions locals i de garantir la
transparència i la participació vinculant de la ciutadania.
Tercer. Traslladar aquest acord al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del
Congrés dels Diputats.
VUITÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2017/208.
PRESSUPOSTARI 2018-2020. DONAR-NE COMPTE

APROVACIÓ

MARC

La secretària dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/208, de dia 14.03.17, amb
relació a l'aprovació del Marc Pressupostàri 2018-2020, així com la resolució de Batlia
núm. 2017/258, de dia 29.03.17, relativa a la rectificació d'errades contingudes al punt
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primer de la part resolutiva del decret núm. 2017/208. Per tant, el Marc Pressupostàri
2018-2020 queda redactat de la següent manera:
F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados.
Ingresos (en euros).
INGRESOS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS

En euros
Año 2017

Ingresos corrientes

10.718.800,00

-5,14% 10.168.000,00

-0,43% 10.124.000,00

0,49% 10.174.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones 10.718.800,00
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación
de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingressos
Ingresos de capital
1.142.020,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
1.142.020,00
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
11.860.820,00

-5,14% 10.168.000,00

-0,43% 10.124.000,00

0,49% 10.174.000,00

Tasa de
variación
2018/2017

-64,97%
-64,97%

Año 2018

400.000,00
400.000,00

Tasa de
variación
2019/2018

12,50%
12,50%

Año 2019

450.000,00
450.000,00

Tasa de
variación
2020/2019

11,11%
11,11%

Año 2020

500.000,00
500.000,00

-10,90% 10.568.000,00

0,06% 10.574.000,00

0,95% 10.674.000,00

-10,90% 10.568.000,00

0,06% 10.574.000,00

0,95% 10.674.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales

11.860.820,00

12.307.820,00

-11,76% 10.860.000,00

-0,76% 10.778.000,00

0,93% 10.878.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas

12.307.820,00

-11,76% 10.860.000,00

-0,76% 10.778.000,00

0,93% 10.878.000,00

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS CORRIENTES

0,00
447.000,00
447.000,00

En euros
Año 2017

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana
Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos de capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en los tributos del Estado
Resto de transferencias corrientes (resto capítulo 4)
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total Ingresos corrientes

300.000,00
0,00
0,00
2.419.400,00
2.428.600,00
1.477.000,00
951.600,00
373.000,00
10.718.800,00

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS DE CAPITAL

En euros
Año 2017

Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total ingresos de capital
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5.497.800,00
4.086.800,00
86.000,00
365.000,00
660.000,00

803.650,00
338.370,00
1.142.020,00

-34,68%
-34,68%

Tasa de
variación
2018/2017

0,00
292.000,00
292.000,00

Año 2018

-0,85% 5.451.000,00
0,32% 4.100.000,00
0,00%
86.000,00
0,00%
365.000,00
-9,09%
600.000,00
0,00%

-7,00%
-13,78%
0,20%
-35,48%
0,00%
-5,14%

Tasa de
variación
2018/2017
-100,00%
18,21%
-64,97%

300.000,00

2.250.000,00
2.094.000,00
1.480.000,00
614.000,00
373.000,00
10.168.000,00

Año 2018

0,00
400.000,00
400.000,00

-30,14%
-30,14%

Tasa de
variación
2019/2018

0,00
204.000,00
204.000,00

Año 2019

0,00% 5.451.000,00
1,22% 4.150.000,00
0,00%
86.000,00
0,00%
365.000,00
-8,33%
550.000,00
0,00%

0,00%
-2,10%
1,35%
-10,42%
0,00%
-0,43%

Tasa de
variación
2019/2018
12,50%
12,50%

300.000,00

2.250.000,00
2.050.000,00
1.500.000,00
550.000,00
373.000,00
10.124.000,00

Año 2019

0,00
450.000,00
450.000,00

0,00%
0,00%

Tasa de
variación
2020/2019

0,00
204.000,00
204.000,00

Año 2020

0,92% 5.501.000,00
1,20% 4.200.000,00
0,00%
86.000,00
0,00%
365.000,00
0,00%
550.000,00
0,00%

300.000,00

-0,89%
0,98%
1,33%
0,00%
0,00%
0,49%

2.230.000,00
2.070.000,00
1.520.000,00
550.000,00
373.000,00
10.174.000,00

Tasa de
variación
2020/2019
11,11%
11,11%

Año 2020

0,00
500.000,00
500.000,00
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C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS FINANCIEROS

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

En euros
Año 2017

0,00
447.000,00
447.000,00

Tasa de
variación
2018/2017
-34,68%
-34,68%

Año 2018

0,00
292.000,00
292.000,00

Tasa de
variación
2019/2018
-30,14%
-30,14%

Año 2019

0,00
204.000,00
204.000,00

Tasa de
variación
2020/2019
0,00%
0,00%

Año 2020

0,00
204.000,00
204.000,00

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.) Datos económicos
consolidados. Gastos
Estimación Obligaciones Reconocidas netas

En euros

GASTOS

Año 2017
9.874.850,00
9.874.850,00

Tasa de
Año 2018
variación
2018/2017
-4,88% 9.393.000,00
-4,88% 9.393.000,00

Tasa de
Año 2019
variación
2019/2018
0,53% 9.443.000,00
0,53% 9.443.000,00

Tasa de
Año 2020
variación
2020/2019
0,20% 9.462.000,00
0,20% 9.462.000,00

Gastos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos
o efectivos)
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las
empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el
sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos
públicos
Medida 3. Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de
alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas
y de los criterios para la fijación de las retribucines básicas y de los
criterios para la fijación de las retribuciones variables y
complementarias que en culaquier caso se vincularán a aspectos de
competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas
prácticas de gestión empresarial
Medida 4. Reducción del múmero de consejeros de los Consejos
de Administración de las empresas del sector público
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo
a la reforma laboral en proceso
Medida 6. Reducción del múmero de personal de confianza y su
adecuación al tamaño de la Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto
pueden ser prestados por el personal municipal actual
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten
pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no
admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad locals
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/benficio
en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad
durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha
viabilida requisito preceptivo para la celebración del contrato
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se
primará el requisito del menor precio de licitación)
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos
y empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios no obligatorios
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de gastos de capital
Gastos no financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

1.624.070,00
1.624.070,00

-53,27%
-53,27%

759.000,00
759.000,00

-11,07%
-11,07%

675.000,00
675.000,00

7,26%
7,26%

724.000,00
724.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.498.920,00

-11,71% 10.152.000,00

-0,33% 10.118.000,00

0,67% 10.186.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Gastos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Gastos totales

11.498.920,00

-11,71% 10.152.000,00

-0,33% 10.118.000,00

0,67% 10.186.000,00

0,00
808.900,00
808.900,00

0,00
708.000,00
708.000,00

0,00
660.000,00
660.000,00

12.307.820,00

-11,76% 10.860.000,00

-0,76% 10.778.000,00

0,93% 10.878.000,00

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas

12.307.820,00

-11,76% 10.860.000,00

-0,76% 10.778.000,00

0,93% 10.878.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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-12,47%
-12,47%

-6,78%
-6,78%

4,85%
4,85%

0,00
692.000,00
692.000,00
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Estimación Obligaciones Reconocidas netas
A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1. Gastos de personal
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3. Gastos financieros
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Capítulo 5. Fondo de contingencia
Total de Gastos corrientes

Estimación Obligaciones Reconocidas netas
B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Inversiones reales
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total Gastos de capital

Estimación Obligaciones Reconocidas netas
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de Gastos financieros

En euros
Año 2017
4.752.785,00
4.003.610,00
242.100,00
876.355,00
0,00
9.874.850,00

Tasa de
Año 2018
variación
2018/2017
-5,53% 4.490.000,00
-3,21% 3.875.000,00
-5,82%
228.000,00
-8,71%
800.000,00
0,00
-4,88% 9.393.000,00

Tasa de
Año 2019
variación
2019/2018
1,00% 4.535.000,00
0,39% 3.890.000,00
-4,39%
218.000,00
0,00%
800.000,00
0,00
0,53% 9.443.000,00

Tasa de
Año 2020
variación
2020/2019
0,46% 4.556.000,00
0,26% 3.900.000,00
-5,50%
206.000,00
0,00%
800.000,00
0,00
0,20% 9.462.000,00

Tasa de
variación
2018/2017
-54,03%
-4,38%
-53,27%

Año 2018

Tasa de
variación
2019/2018
-11,02%
-12,50%
-11,07%

Año 2019

Tasa de
variación
2020/2019
7,65%
-4,76%
7,26%

Año 2020

Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018

Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019

Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020

En euros
Año 2017
1.598.970,00
25.100,00
1.624.070,00

735.000,00
24.000,00
759.000,00

654.000,00
21.000,00
675.000,00

704.000,00
20.000,00
724.000,00

En euros
Año 2017
0,00
808.900,00
808.900,00

0,00
-12,47%
-12,47%

708.000,00
708.000,00

0,00
-6,78%
-6,78%

660.000,00
660.000,00

0,00
4,85%
4,85%

692.000,00
692.000,00

F.2.1.3 Consolidado de todas la Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES (en euros)
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

Saldo operaciones corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o nec. financiación SEC 95
Capacidad o necesidad de financiacion
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

Año 2017

843.950,00
843.950,00

Tasa de
variación
2018/2017
-8,17%
-8,17%

0,00
-482.050,00
-482.050,00
0,00
361.900,00
361.900,00

361.900,00
8.161.496,38
718.765,47
7.442.730,91
76,00%

775.000,00
775.000,00

Tasa de
variación
2019/2018
-12,13%
-12,13%

0,00
-359.000,00
-359.000,00

14,95%
14,95%

-361.900,00
-361.900,00
0,00
361.900,00

Año 2018

0,00
416.000,00
416.000,00

0,00
416.000,00

14,95%
416.000,00
-5,10% 7.745.421,34
-1,49%
708.075,04
-5,45% 7.037.346,30
76,00%

681.000,00
681.000,00

Tasa de
variación
2020/2019
4,55%
4,55%

0,00
-225.000,00
-225.000,00

9,62%
9,62%

-416.000,00
-416.000,00

14,95%

Año 2019

0,00
456.000,00
456.000,00

0,00
456.000,00

9,62%
456.000,00
-5,89% 7.289.068,01
-6,74%
660.353,33
-5,81% 6.628.714,68
72,00%

712.000,00
712.000,00
0,00
-224.000,00
-224.000,00

7,02%
7,02%

-456.000,00
-456.000,00

9,62%

Año 2020

0,00
488.000,00
488.000,00

-488.000,00
-488.000,00

7,02%

0,00
488.000,00

7,02%
488.000,00
-6,70% 6.800.753,82
4,84%
692.314,19
-7,85% 6.108.439,63
67,00%

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/211440499#t=34m33s
El Ple en resta assabentat.
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NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/211440499#t=36m09s
DESÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a l'inventari
municipal, així com la resposta de la secretària de la Corporació, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=37m30s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació al
contenciós administratiu que l'Ajuntament va interposar contra el CIM respecte a la
qüestió d'Orfila, SL, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=39m30s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació al
pagament de la indemnització respecte a la qüestió d'Orfila, SL, així com la resposta de
la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=40m25s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
possible llançament d'herbicida a s'Algar, així com la resposta del regidor de Medi
Ambient, Llorenç Carretero Tudurí, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=41m26s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la creació d'un nou perfil al Facebook, així com la resposta de la regidora de Participació
Ciutadana, Lluvia Juncadella Blasco i del regidor de Governació, Joan Pons Sintes, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=43m50s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la convidada a berenar que es va fer el dia de la Batucada, així com la resposta de la
regidora de Festes, Llúvia Juncadella Blasco, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=45m41s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
una convidada als col·laboradors de l'enterrament de carnestoltes, així com la resposta
de la regidora de Festes, Llúvia Juncadella Blasco, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=46m35s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al personal de baixa adscrit a l'àrea de Serveis Socials, així com la resposta de la
regidora d'Afers Socials, Teresa Borras Atienza, es pot consultar a l’enllaç següent:
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https://vimeo.com/211440499#t=47m16s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Elvira Capó García, amb relació
l'explotació del bar del poliesportiu municipal, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=49m12s

a

La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a
qüestions de personal que es van tractar a les Juntes de Govern de dia 21.12.16 i
30.12.16, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=49m36s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
reestructuració efecutada en el SAC, així com la resposta del regidor de Governació,
Joan Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=50m42s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l'equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l'apartat de "Precs i suggeriments" de la sessió plenària de dia 02.03.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/211440499#t=54m53s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.00 hores, la presidenta aixeca la
sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a: https://drive.google.com/open?id=0B1XwLUGGrFdzcW5hR1hMZ19Ucms
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
HASH: jxSqZLE1ICZw4Xrq42UolGuXj1U= (00000.MTS)
HASH: 4H2rojtuwxE6P3orCp2m4Yi/e+o= (00001.MTS)
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