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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 21/12/2015 (Per avançament de la sessió de dia 30.12.15)
Hora: de les 20:00 a les 21:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Olmo Heras Rodríguez (VOLEM SANT LLUIS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació inicial del Pressupost i de la Plantilla de 2016
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Proposta del
regidor de Personal amb relació a la pròrroga del conveni de col·laboració entre el CIM i
els Ajuntaments per a la prestació del servei de prevenció de l'administració local de l'Illa
de Menorca
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Proposta del
regidor d'Economia amb relació a l'aprovació d'un expedient d'anul·lació de drets liquidats
d'exercicis anteriors
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Moció que
presenta el grup del Partit Popular per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Sant Lluís i l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per al
sanejament i depuració de Sant Lluís
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Moció que presenta
el grup del Partit Popular per la inclusió de diverses propostes d'inversió en el Pla Insular
de Cooperació 2016
Setè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Moció que
presenta el grup del Partit Popular per sol·licitar un increment en el finançament de les
entitats locals per part de la CAIB
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Vuitè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Proposta d'acord
que presenta el grup del Partit Popular per a la creació d'una ordenança cívica
Novè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 16.12.15. Proposta d'acord
que presenta el grup del Partit Popular per a la creació d'un Reglament orgànic municipal
de Sant Lluís
Desè. Proposta del regidor de Participació Ciutadana per a la designació nominal dels
membres del Consell de Participació Ciutadana
Onzè. Proposta de Batlia amb relació a les obres del nou centre d'educació infantil i
primària (6+12)
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. 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 la sessió de
dia 23.11.15.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
I DE LA PLANTILLA DE 2016
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Intervé el president. Manifesta que el dia 10.12.15 es va fer una primera comissió, en la qual es
va presentar i lliurar la documentació del Pressupost i de la Plantilla de 2016. Assenyala que en
aquella comissió es va efectuar una explicació respecte a la modificació, les variacions i els
aspectes més rellevants del pressupost. Tot seguit, es fa la lectura de la proposta de Batlia
presentada relativa a l'assumpte indicat. Demana si hi ha qualque intervenció. --------------------------Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que en el programa 011 – Deute públic, no apareix la
informació sobre el venciment ni quines quotes s’estan pagant amb relació als préstecs, cosa que
sí que figurava en el pressupost de 2015.
A més, els imports de les amortitzacions estan
arrodonits, cosa que no sembla gaire normal. La interventora informa que per una qüestió de
simplificar a l’hora de picar el pressupost allò que s’ha fet ha estat intentar arrodonir el màxim
possible els imports en general. La Sra. Capó García manifesta que ho pot entendre per segons
quines partides, però en altres, no tant. -----------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Capó García. Pel que fa al programa 151 – Urbanisme, assenyala que li agradaria
disposar d’un desglossament de les següents partides, és a dir, quins conceptes i quins imports hi
ha de cadascuna: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------− Treballs realitzats per altres empreses, 105.000 euros. ----------------------------------------------− Redacció projectes complexos, 150.000 euros. --------------------------------------------------------La interventora informa que una novetat d’aquest pressupost ha estat la creació de la classificació
orgànica i que, en el cas d’aquestes dues partides, una té l’orgànic tres i l’altre té l’orgànic quatre,
és a dir, són de regidors diferents, és la mateixa partida però no és la mateixa aplicació
pressupostària. La partida de redacció de projectes complexos és per realitzar diferents projectes;
i la partida de treballs realitzats per altres empreses s’incrementa respecte a l’any passat, perquè
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s’hi inclou la redacció del pla general. La Sra. Capó García demana, doncs, si els altres conceptes
serien l’assessor jurídic i l’enginyer industrial. La interventora informa que l’assessor jurídic, sí; i
que una part de l’enginyer industrial fins que s’acabi el procediment de contractació, ja que llavors
està pressupostat en el capítol 1. -------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Capó García. Respecte al mateix programa, s’interessa per la partida 62900,
relativa a inversions en urbanitzacions, en el sentit de quines inversions hi ha previstes i per quins
imports. El Sr. Carretero Tudurí informa que es tracta d’una partida oberta i que dins aquesta s’hi
poden incloure diferents qüestions, com ara mobiliari, cartelleria, arranjament de molls, etc. ---------Per altra banda, la Sra. Capó García s’interessa pel programa 1532 – Vies públiques, partida
22799, relativa a treballs realitzats per altres empreses, en el sentit que no en consta cap
desglossament. Igualment, i respecte a la partida 48901, relativa a emblanquinar el Poblat de
Pescadors, manifesta que l’any passat la partida que es va incloure era per a la part pública del
poblat, per la qual cosa voldria saber l’any 2016 per quin concepte serà. El Sr. Carretero respon
que pel mateix, ja que es van determinar tres fases de 18.000 € cada una. El Sr. Coll Alcina
recorda que l’any passat es va fer una fase i es va justificar en el sentit que hi ha una part que és
pública, com el campanar, l’església, etc. Recorda que ells volen fer tota l’execució del canvi de la
calç en tres fases, però açò ja és una decisió política. El Sr. Carretero manifesta que la valoració
sempre és la mateixa; que els van acompanyar al CIM pel caràcter l’emblemàtic que ofereix el
poblat en l’àmbit turístic; que per a l’any 2016 es manté aquesta partida, és a dir, la segona fase; i
que ja es veurà per a l’any 2017. --------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Capó García. Demana informació de la partida 22799, treballs realitzats per altres
empreses, per import de 2.500 euros, del programa 171 – Parcs i jardins, ja que —si no recorda
malament— l’any 2015 no hi era, aquesta partida. ---------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Capó García. Pel que fa al programa 2310 – Assistència social primària – acció
social, manifesta que s’han incrementat bastant la qüestió dels ajuts i les bonificacions, per la qual
cosa voldria saber si es concediran d’acord amb les bases aprovades o es faran unes bases
específiques. La Sra. Borrás Atienza respon que es faran unes bases específiques. -------------------Continua la Sra. Capó García. Respecte al programa 2311 – Assistència social primària, manifesta
que no està desglossada la partida 22799, per import de 860.000 euros. En voldria informació.
Igualment, sobre el programa 311 – Protecció de la salubritat pública, partida 22799, per import de
3.600 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pel que fa al programa 333 – Equipament culturals i museus, la Sra. Capó García manifesta que hi
figura una partida d’inversió en mobiliari per import de 10.000 euros, per la qual cosa voldria saber
si és una previsió genèrica o si és per qualque cosa en concret.
Així mateix, demana el
desglossament de la partida 22799, del programa 3340 – Promoció cultural. -----------------------------Segueix la Sra. Capó García. Manifesta que en el programa 337 – Joventut, hi figura la partida
63300, en concepte d’aire condicionat per import de 10.500 euros. Voldria saber si era per al Molí
de Baix o incloïa més coses. La Sra. Borras Atienza respon que, efectivament, per al Molí de Baix.
Continua la Sra. Capó García. S’interessa per la partida 22111 del programa 3420 – Instal·lacions
esportives – camp de futbol, en concepte de canviar bombetes focus del camp de futbol. Suposa
que es deu referir al subministrament d’aquest material més que a la feina de col·locar-les. El
president respon que, efectivament, és així i que es tracta d’anar renovant aquest material. ---------Respecte al programa 3421 – Instal·lacions esportives – pavelló d’esports, la Sra. Capó García
manifesta que s’ha incrementat la partida relativa a la gestió del pavelló d’esports, per la qual cosa
voldria saber per quins motius. El president respon que l’import inclòs s’ha determinat sobre la base
de la previsió de la liquidació de 2015. ------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Capó García. Pel que fa al programa 432 – Informació i promoció turística,
demana: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Partida 22799, sonorització, per import de 5.000 euros, un desglossament d’aquesta. El Sr.
Carretero informa que està lligada amb la partida 22629, en concepte de concerts de
vorera, com també està lligada amb una partida d’ingrés de 25.000 euros. ---------------------− Partida 22799, altres treballs realitzats per altres empreses, per import de 115.000 euros,
un desglossament d’aquesta. -------------------------------------------------------------------------------− Partida 61900, bústies concentrades per a les urbanitzacions, per import de 50.000 euros,
quin abast té aquesta previsió. El Sr. Carretero informa que enguany hi ha una partida de
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20.000 euros, que s’intentarà executar, i que per al 2016 s’ha fet una previsió de 50.000
euros, si bé possiblement no serà suficient. -------------------------------------------------------------Continua la Sra. Capó García. Pel que fa al programa 920 – Administració general, manifesta que
la partida 22799 suposa que correspon a la quantitat a pagar a SILME. Com que la partida està
arrodonida, voldria saber-ne l’import exacte, ja que suposa que a hores d’ara es deu tenir. -----------Segueix la Sra. Capó García. Manifesta que a l’apartat d’ingressos hi ha diferents conceptes on
figura l’any 2015, que entén que s’hauria de canviar per 2016. Per altra banda, demana si poden
disposar del quadre de funcionaris apaïsat, en lloc de format vertical; així com si poden disposar
del càlcul del compliment de l’increment amb relació a la regla de la despesa. Pel que fa a les
bases d’execució del pressupost, manifesta que en el paràgraf que parla de les vinculacions dels
crèdits s’ha eliminat un paràgraf que hi havia que deia que els crèdits per gratificacions
extraordinaris o despeses protocol·làries estarien vinculats entre si, que no estarien dins les
bosses de vinculació. Demana: Per què s’ha llevat, aquest paràgraf? Així mateix, i respecte a la
base 21ª, manifesta que s’ha incorporat un paràgraf nou amb relació a l’acreditació de despeses en
cursos, conferències... Voldria un informe sobre el suport legal d’aquest paràgraf. ----------------------Continua la Sra. Capó García. Per altra banda, manifesta que voldria una relació dels pagaments a
justificar i de les bestretes de caixa fixa que s’hagin fet enguany, amb descripció a qui s’ha lliurat,
els imports, els conceptes, les aplicacions pressupostàries, així com el nivell de justificació de
totes elles. Així mateix, manifesta que en el quadre de personal laboral no hi ha la descripció de
les codificacions, que sí que hi és en el quadre de funcionaris. Com que suposa que sempre la
codificació de funcionaris en el quadre de personal laboral, manifesta que hi ha casos en què es
posa la codificació 2 —personal interí— de personal que realment no és personal interí. Suggereix
que s’afegeixi una nova codificació per al personal laboral indefinit no fix. Per altra banda, i sobre
el personal laboral, voldria saber si hi ha qualque laboral que cobri complement i, si és així, que es
faci el corresponent desglossament a l’econòmic 13002. ------------------------------------------------------Segueix la Sra. Capó García. Manifesta que també ha vist que s’inclouen tots els crèdits, tant de
personal laboral fix, com indefinits, com interí, dins l’econòmic 130, que és laboral fix. Tot i que no
hi ha una unanimitat en aquesta matèria, si que l’opinió més extensa és que el laboral indefinit no
fix vagi a la 131, perquè es dóna més primacia a la relació que tenen amb l’Administració, que no al
lloc que ocupen. La interventora informa que si bé està tot en el mateix econòmic, llavors
comptablement es posa allà on correspon. La Sra. Capó García manifesta que, doncs, s’obrirà
partida nova i no hi serà en el pressupost. La interventora respon que sí. ---------------------------------Finalment, la Sra. Capó García demana una relació desglossada dels conceptes de productivitat
que hi ha en el pressupost. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Respecte a les despeses de personal de la biblioteca i de l’arxiu,
manifesta que sembla que s’ha disminuït el muntant de la despesa de personal de la biblioteca i
s’ha creat una despesa de personal d’arxiu. Com que fins ara hi havia una bibliotecària-arxivera i
una auxiliar de biblioteca, voldria saber com queden aquests programes. El president informa que
s’han separat aquestes partides, una disminueix i l’altra és nova; que la bibliotecària-arxivera
suposa que està dins el programa d’arxiu i l’auxiliar de biblioteca dins el programa de biblioteca. --Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que en el programa 333 – Equipaments culturals i museus
hi ha un concepte que és gratificacions de personal. Voldria saber a què es correspon. La
interventora informa que a tot el personal que va a la sala polivalent. ------------------------------------Segueix el Sr. Olives Salas. Pel que fa al programa 132 – Seguretat i ordre públic, partida 22104 de
vestuari, manifesta que hi ha un increment respecte a l’any 2015 d’uns 12.000 euros. A la darrera
comissió el president va informar que hi havia una previsió d’uns 7.000 euros per a la compra
d’anoracs, per la qual cosa voldria saber a què es destinarà la resta d’euros fins a arribar a 12.000
euros. El president manifesta que, si no es va equivocar, no hi havia aquesta diferència, sinó que
en el pressupost de 2015 hi havia una partida de 18.000 euros, per la qual cosa la diferència són
9.000 euros. Diu que 7.000 euros és per la compra dels indicats anoracs i la resta és per previsió,
ja que s’havia quedat curt el pressupost anterior. ----------------------------------------------------------------Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa a l’apartat de salvament, que està inclòs dins turisme, hi
ha una partida de 115.000 euros en concepte d’altres treballs realitzats per altres empreses.
Voldria saber si açò fa referència a la contractació del nou servei de salvament. A més, voldria
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saber si s’ha previst qualque partida per a la persona que coordina tot el servei de salvament per si
necessita algun tipus de material o altra cosa. --------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Olives Salas. Pel que fa al programa 925 – Atenció al ciutadà, manifesta que la
despesa de personal ha pujat quasi un terç. Demana: És perquè abans hi havia dues persones i
ara n’hi ha tres? El president respon que sí. -----------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que a l’àrea Social es preveu la contractació d’un
educador social, així com d’un monitor, per la qual cosa voldria saber quines tasques farien
aquestes persones. La Sra. Borrás Atienza informa que l’educador faria el servei d’ajuda a domicili
educatiu de reforços escolars de segon de secundària i el monitor duria el tema d’horts socials i
col·laboraria amb els reforços escolars. ----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que sap que s’ha demanat bastant d’informació, però per a la
correcta valoració del pressupost agrairia que es lliuràs abans del ple. Així mateix, recorda que a
la primera comissió va demanar els capítols d’ingressos i despeses en suport informàtic, format
excel, i voldria saber si els ho remetran. El president informa que ho van comentar amb l’equip de
govern i que, com que no s’havia fet mai, van decidir que no. -------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a exercici 2016, que puja a
un estat de despeses d’onze milions sis-cents dos mil vuit-cents quatre euros amb vuitanta-dos
cèntims (11.602,804,82€) i un estat d’ingressos igualment d’onze milions sis-cents dos mil
vuit-cents quatre euros amb vuitanta-dos cèntims (11.602,804,82€), junt amb les seves Bases
d’execució; el resum del Pressupost per capítols és el següent: ----------------------------------------------ESTAT DE DESPESES
1 - DESPESES DE PERSONAL
2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
3 - DESPESES FINANCERES
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS
6 - INVERSIONS REALS
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

4.632.301,07€
3.948.812,46€
55.910,00€
872.975,00€
200.000,00€
1.418.446,29€
27.060,00€
447.300,00€
11.602.804,82€

ESTAT D'INGRESSOS
1 - IMPOSTS DIRECTES
5.224.800,00€
2 - IMPOSTS INDIRECTES
250.000,00€
3- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
2.273.436,00€
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
2.162.233,82€
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
382.500,00€
6 - VENDA DE PATRIMONI
452.900,00€
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
409.935,00€
9 - PASSIUS FINANCERS
447.000,00€
TOTAL INGRESOS
11.602.804,82€
Segona. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats
a funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a l’expedient. ----------
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Tercera. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2016, les Bases d’execució i la
plantilla de personal durant un termini de 15 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, al tauler d’edictes municipal i a la seu electrònica per tal que les persones interessades, si
n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. En el cas de no
presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense
necessitat de nou acord exprés." --------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Capó García. En primer lloc, assenyala que no se’ns ha lliurat tota la
informació que vàrem sol·licitar a la Comissió Especial de Comptes de dia 16, informació
important per a l’anàlisi del document pressupostari. Dit açò, anuncia que el grup del
Partit Popular hi votarà en contra per les següents raons. Manifesta que de la revisió de
les grans dades del pressupost es pot observar que s’ha incrementat en termes globals
un 4,88% amb relació al de 2015, però més que aquest increment, interessa l’anàlisi que
presenta el desglossament per capítols. Dins del pressupost de despeses, s’incrementa
un 15,15% la despesa de personal, que per a 2016 suposarà un cost de 4.632.301,07
euros; s’incrementa la despesa en béns corrents i serveis en un 8,35% i, com a dada a
tenir en compte, es disminueix la inversió que es farà al nostre poble en un 20,32%.
Continua la Sra. Capó García. Pel que fa a la part dels ingressos, manifesta que
destaquen dues dades per sobre de totes: per una banda, l’increment de la pressió fiscal
sobre el ciutadà, amb una pujada dels imposts directes d’un 3,38% i de les taxes i altres
ingressos del 13,72%. Així mateix, crida l’atenció que les transferències de capital baixin
un 25,13%, és a dir, les subvencions que altres administracions (Consell o CAIB) aporten
per finançar les inversions en el nostre municipi. Així mateix, manifesta que s’ha de
destacar també que, tot i que el pressupost proposat presenta estabilitat pressupostària,
el superàvit previst són 300 euros. Amb molta probabilitat, la conseqüència d’aquesta
dada serà la necessitat d’aprovar un Pla Econòmic i Financer perquè tot just que les
previsions d’ingressos no es realitzin tal com s’ha previst, l’execució del pressupost
entrarà en dèficit.
Segueix la Sra. Capó García. Manifesta que, per altra banda, farà esment de la regla de
la despesa, que d’acord amb l’article 12 de la LOEPSF estableix: “La variació de la
despesa computable de l’Administració Central, de les CA i de les corporacions locals, no
podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia
espanyola...”. En conseqüència, el compliment de la regla de la despesa requereix
comprovar que les despeses dels capítols I a VII de l’any l’aprovació de la qual es pretén
—que seria l’any 2016—, no augmenten per damunt de la taxa de referència abans
esmentada, respecte de la liquidació de l’any anterior —que seria 2015—. Diu que a
l’informe d’Intervenció sol·licitat amb relació al compliment d’aquest requisit en el moment
de l’aprovació del pressupost, es conclou que es compleix la regla de la despesa amb
relació a la base computable de la liquidació de l’exercici 2014. Vol recordar que la
normativa estableix que, en cas de no estar disponible la liquidació del pressupost de
l’any anterior, en aquest cas 2015, se’n farà una estimació. Per tant, torna a reiterar
l’informe sobre compliment de la regla de la despesa, en el qual es faci la comprovació
amb l’any que toca, que és 2015, en el qual hi constin els càlculs per arribar a les
estimacions de liquidació, així com el desglossament dels ajustaments practicats. En
resum, aquest pressupost mostra un augment de la despesa corrent i una disminució de
les inversions, a costa de l’increment dels imposts i taxes i de la baixa en el finançament
procedent d’altres administracions.
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Continua la Sra. Capó García. Per altra banda, manifesta que voldria recordar que l’any
passat el Sr. Lora Buzón va manifestar, arran de l’aprovació inicial del pressupost de
2015, que li hauria agradat que aquest s’hagués mostrat a qualque Consell de
Participació Ciutadana, ja que, segons paraules textuals, és de bon governant
mostrar-los, els pressuposts; i ens va recordar que l’anterior equip de govern del qual ell
formava part els mostrava a totes les entitats ciutadanes del poble. Es demana: A quines
entitats s’ha mostrat, aquesta proposta de pressupost? S’ha demanat opinió al poble de
Sant Lluís respecte si estan d’acord, per exemple, a pujar l’aportació al Fons Menorquí de
Cooperació, que per al 2016 s’ha pressupostat en 40.000 euros, o si estan d’acord a no
baixar l’IBI quan la situació econòmica de l’Ajuntament ho permetia?
Segueix la Sra. Capó García. Manifesta que l’any passat també es criticava l’increment
del capítol I del pressupost (Personal), quan aquest havia estat de 69.000 euros; però
resulta que enguany aquest increment és de més de 600.000 euros. Una de les novetats
dins del capítol de Personal és la previsió de contractació d’un graduat social a jornada
sencera, entén que és per realitzar tasques a l’àrea de Personal. Es demana: Realment
es necessita una persona més en aquesta àrea quan fins a la data ha funcionat més que
correctament? I, a més, tenint la possibilitat de l’assessorament del lletrat municipal
—que per això hi és— i un càrrec de confiança al qual d’acord amb la descripció
específica del càrrec, li correspon la gestió de Recursos Humans —que inclou la gestió
de control horari del personal, gestió d’equips de treball, calendaris laborals, etc.—. Així
mateix, cal recordar al Sr. Lora que l’any passat a ell li feia por sobredimensionar el
personal, ja que, paraules textuals d’ell, “una vegada el tens, te l’has de menjar...” Per
altra banda, la previsió del professorat de l’EMEA creix un 30%, de 99.000 euros a
132.000 euros, quan les previsions d’ingressos es mantenen igual que l’any anterior, és a
dir, 60.000 euros. El dèficit, per tant, creixerà encara més. El que es cobra en concepte
d’Escola d’Ensenyaments és un preu públic. Per definició, el preu públic ha de cobrir,
com a mínim, el cost de l’activitat que es presta. És cert que per diverses raons es pot no
complir amb aquest requisit definitori dels preus públics, però açò no és excusa per
acumular un dèficit tan important quan es tracta d’una competència no pròpia. Demana,
per tant, un informe d’Intervenció que analitzi el compliment de la legislació en aquest
sentit i com es justifiquen en cada cas les raons per aplicar el preu necessari per a cobrir
despeses. Finalment, i amb relació al document de la plantilla, manifesta que a la
Comissió Informativa es va fer l’observació que no es reflectia correctament al
corresponent econòmic 131 les retribucions corresponents al personal interí i laboral
indefinit no fix. Aquestes retribucions s’han imputat directament a l’aplicació corresponent
a personal laboral fix, cosa que ens crida molt l’atenció, a part que considera que no és
de cap manera correcte.
Continua la Sra. Capó García. Manifesta que també voldria remarcar la baixada d’un
32,20% de les inversions en equips i sistemes informàtics. En l’era de la globalització, de
l’administració electrònica, baixar aquest import no s’entén. Voldria demanar, en aquest
punt, quins han estat els avanços en el tema de gestió de recursos i estructures
informàtiques, que inclou manteniment del hard i del soft, xarxes i comunicacions, eines
ofimàtiques i de gestió i eines de formació, segons les bases sobre les quals es va fer la
selecció de l’actual càrrec de confiança. Així mateix, manifesta que un altre punt a
analitzar és que es financi la inversió de la III fase del Cós amb venda de patrimoni,
concretament, tres solars municipals a Biniancollet, quan els dos últims anys, l’oposició
va ser duríssima en el sentit d’estar totalment en contra que l’Ajuntament es desfés de
patrimoni municipal. Afegeix que, si li permeten una proposta, per tal d’evitar aquesta
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venda de patrimoni públic, es podrien plantejar emprar els diners procedents de la
recaptació de la taxa per regularització de construccions de la nova llei del sòl, així com
l’ingrés que es va obtenir amb relació al Parc Aquàtic —diners que encara no s’han
emprat perquè estan vinculats al Patrimoni Públic del Sòl— i, en conseqüència, aprovar
la inclusió dins aquest Patrimoni Municipal del Sòl d’aquestes parcel·les. Voldria demanar
un informe d’Intervenció i jurídic a aquest respecte.
Finalment, la Sra. Capó García manifesta que, amb relació a les bases d’execució del
pressupost, voldria reiterar la petició de l’informe d’Intervenció que doni suport legal al
paràgraf inclòs a la base 21a amb relació a l’acreditació de les despeses de cursos,
conferències, etc., que es proposa permetre amb un rebut i no amb la corresponent
factura. Conclou dient que seria d’agrair, també, que s’afegissin al document
pressupostari els quadres comparatius per programa de despeses i per concepte
d’ingressos perquè la comparativa pressupostària no es redueixi solament als capítols.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que tots els documents que van demanar a la
comissió informativa, en dos dies laborables que hi ha hagut per enmig, s’ha fet tot el
possible perquè tinguessin el màxim de documentació. Se n’ha lliurat bastant, de
documentació, i la resta els l’aniran lliurant.
Pel que fa a l’increment de personal,
recorda que a la comissió informativa es va explicar que aquest increment ve donat per
les següents circumstàncies: als programes de garantia social i ocupació (subvencionats
totalment pel SOIB); a la plaça de graduat social; a la restitució de l’import pendent de la
paga de Nadal 2012, etc. Per tant, entén que l’increment no és tant. Respecte al
comentari que ha fet respecte a l’increment d’imposts i taxes, manifesta que no sap on
veuen aquest increment, ja que s’han mantingut les mateixes ràtios d’aplicació que hi
havia l’any passat.
Continua el Sr. Pons Sintes. Pel que fa a la qüestió de la participació ciutadana,
manifesta que en açò li ha de donar la raó al Partit Popular. Afegeix que fa mig any que
han començat en el govern d’aquest ajuntament; que és el primer pressupost que han
elaborat i que el temps se’ls ha posat a sobre; i que la intenció i el compromís
d’aquest equip de govern és que l’any que ve es faci un pressupost molt més participatiu,
cosa que s’està estudiant com poder-lo fer i a poc a poc ho aconseguiran. Respecte a
l’aportació al Fons Menorquí de Cooperació, manifesta que sí que està demanat al poble
de Sant Lluís i vol recordar que aquest equip de govern té la majoria de vots d’aquest
poble... De fet, la intenció és augmentar, any rere any, l’aportació municipal. Conclou
dient que tot el que hi ha pendent d’enviar, se’ls remetrà al més prest possible.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a la qüestió del Fons Menorquí de Cooperació,
manifesta que qui realment va fer la davallada va ser l’equip de govern anterior, és a dir,
el grup del Partit Popular. A més, recorda que l’equip de govern anterior al del govern del
PP va creure molt en el FMC i les quantitats rondaven damunt les quantitats que s’han
posat en el Pressupost de 2016. Per tant, açò és una qüestió de filosofies, el PP no hi
creu, en la cooperació i, en canvi, els que tenen tendència a centre-esquerres, sí que hi
creuen més, en la cooperació... Igualment, amb l’impost de l’IBI, que el PP creu a
davallar aquest impost i, en canvi, els partits de les esquerres sempre han dit que és
l’impost més just, perquè qui més propietats té més paga... Açò són qüestions de
filosofies, de polítiques, nosaltres ho fem d’una manera i vosaltres [PP], d’una altra.
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la primera cosa que havia d’haver fet és
felicitar el regidor de l’àrea Econòmica per haver presentat el pressupost, perquè qualcú
ho posava en dubte... A més, s’ha de tenir en compte que es tracta d’un pressupost molt
condicionat a les directrius o a les lleis que ens marquen des del govern central. Ara bé,
la paradoxa d’aquest ajuntament és que mentre hem de fer un pressupost restrictiu,
resulta que tenim tres milions d’euros als bancs fent interessos, açò són les polítiques
que vénen del govern central, que no podem gastar els doblers que té l’Ajuntament.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la qüestió de la venda de patrimoni,
manifesta que amb allò en què no van estar d’acord va ser amb la venda de la bateria de
Biniancolla, però sí que estàvem d’acord amb venda de patrimoni i, a més, dèiem quines
parcel·les s’havien de posar a la venda, les parcel·les a Torret de Baix que estaven
vinculades a l’expropiació dels terrenys de l’escola. Per tant, no digui que va ser ferotge,
l’atac, perquè no ho va ser. Sí que ho va ser amb la qüestió de la bateria de Biniancolla,
perquè quan es va comprar la parcel·la als militars es va comprar a euros/m2, i a
l’escriptura constava el compromís de no vendre-la perquè es podria especular a
continuació, que és allò que l’anterior equip de govern volia fer. Volia vendre la bateria,
que estava qualificada en sòl rústic, que si llavors es qualificava com a urbanitzable per
fer el possible hotel de 200 places, el preu augmentava... Per tant, insisteix: venda de
patrimoni, sí, però no el que vostès [PP] proposaven.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que va ser molt gratificant i va xalar de
poder compartir els dos dies amb els regidors de l’equip de govern per veure com
componien el document pressupostari. Afegeix que amb els resultats de les passades
eleccions l’actual equip de govern va poder conformar una majoria, encara que el Partit
Popular fos el grup més votat, però no van obtenir la majoria absoluta, per açò estan a
l’oposició. Per tant, quan toca estar a l‘oposició, toca estar a l’oposició, com el qui parla,
que li va tocar estar els quatre anys passats a l’oposició, però ara li toca estar dins
l’equip de govern... Conclou dient que es tracta d’un pressupost ajustat, d’un bon
pressupost per Sant Lluís, el qual és assumible i que dóna marge durant l’any a poder
fer modificacions de crèdit, com feia el grup del Partit Popular en l’anterior consistori.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que amb la qüestió de personal el seu company de
l’equip de govern ha explicat els motius pels quals hi ha hagut aquest augment. Ara bé,
sobre la venda de patrimoni, vol recordar que tant la LOUS, com la Llei del sòl o la
llicència que feia referència sobre el parc aquàtic, per aquesta qüestió no es pot
emprar... És a dir, si es llegeix la llei que afecta la llicència del Parc Aquàtic s’adonarà
que no es pot tocar ni un euro per fer inversió al Cós. Una altra cosa seria per la qüestió
de les llicències en rústic, però sobre aquestes aquest equip de govern ha apostat per un
altre tipus d’inversions. Així mateix, manifesta que s’ha fet un gran esforç per presentar
els pressuposts que s’han presentat i l’oposició podrà fer les al·legacions que consideri
oportunes durant el període d’exposició pública, i si l’equip de govern considera que n’hi
ha que siguin aprofitables i puguin quadrar el pressupost, no dubtin que ho acceptarem.
Ara bé, també és cert que la filosofia del nostre equip de govern, tant sobre la partida del
Fons Menorquí de Cooperació com sobre altres partides econòmiques, ha anat segons la
filosofia del programa amb què ens vam presentar a les eleccions.
Intervé el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que, encara que els seus companys han
explicat la qüestió del Fons Menorquí de Cooperació, voldria comentar que el darrer
conveni signat amb el FMC era per una aportació de 12.000 euros, és a dir, un 0’16%
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dels ingressos (capítol I, II, III i V) del Pressupost de 2015. L’ONU va establir que la
quantitat apropiada per aportar al Tercer Món per part dels països desenvolupats era
d’un 0’7% dels ingressos. Afegeix que en el programa de Volem Sant Lluís hi ha el
compromís d’arribar a l’1%; que en el pressupost de 2016 s’aportaran 40.000 euros, un
0’52%, cosa que fa que ens atraquem al 0’7%; i que la idea és arribar a l’1% l’any 2019.
Intervé novament la Sra. Capó García. Pel que fa al capítol de Personal, manifesta que el
regidor d’Hisenda ha dit que uns 300.000 euros es corresponen a programes de garantia
social i ocupació, finançats pel SOIB. Es demana: Els 300.000 euros restants, són només
per a l’import pendent de la paga extra de Nadal 2012 i per a la plaça de graduat social?
El Sr. Pons Sintes informa que pel pendent de la paga extra de Nadal 2012; per la plaça
de graduat social; per la municipalització del SAD; per l’increment de l’1% de les
retribucions i per altres petites coses.
Per altra banda, i sobre la qüestió de l’increment dels imposts i les taxes, la Sra. Capó
García manifesta que l’única cosa que han fet ha estat calcular l’increment que hi ha
hagut amb relació als totals de 2015 i al pressupost que es proposa per a l’any 2016,
cosa que ens han donat aquests percentatges. Sobre el Fons Menorquí de Cooperació,
manifesta que sí que és ver que ho duien en el programa i que tenen la majoria, però
tenen la majoria si sumen els vots de cada grup polític que formen l’equip de govern...
Pel que fa a l’IBI, manifesta que sí que és ver que qui més té, més paga, però la gran
majoria té una casa, per la qual cosa una reducció de l’IBI redunda en un bé per a
tothom, no només dels qui tenen més.
Finalment, la Sra. Capó García manifesta, respecte als doblers que hi ha en el banc i que
no es poden gastar, que les lleis que s’han aprovat són correctes, perquè convé tenir un
fons per poder assumir, per exemple, despeses de personal i no haver de fer una pòlissa,
o tenir doblers per despeses imprevistes que poden sobrevenir, i no haver d’estar
pendent dels fluxos de tresoreria, com havien estat moltes vegades.
Intervé la batlessa. Manifesta que aquest pressupost és el primer del nou equip de
govern sorgit de les eleccions de maig de 2015. Es tracta d'un pressupost realista i alhora
prudent, tant en la previsió de despeses com d'ingressos. Indica que els ingressos s’han
calculat tenint en compte tant la liquidació del pressupost de 2014 com l’avanç de la
liquidació dels primers nou mesos de l’exercici 2015 i les tendències observades en els
diferents capítols durant els últims anys. La previsió de transferències corrents s’ha
incrementat respecte a l’exercici 2015, a causa de la previsió de la realització de dos
projectes d’ocupació mitjançant el SOIB. Així mateix, manifesta que el pressupost
preveu l’alienació de solars de Biniancollet, uns ingressos que estan afectant les obres
previstes al pressupost de despeses de la tercera fase del Cós, i que les transferències
de capital s’han calculat sobre la base de les subvencions previstes pel Consell Insular de
Menorca, Comunitat Autònoma i el concessionari del servei d’aigües.
Continua la batlessa. Manifesta que el creixement en la previsió d'ingressos ha permès
proposar una previsió de despeses amb una marcada tendència a enfortir les àrees
social, cultural, educativa i de cooperació, matèries cabdals dels nostres programes, tot
tenint en compte els objectius programàtics d'aquest equip de govern i per tal d'anar
caminant cap al compliment d'aquests objectius durant aquesta legislatura. Així doncs, a
la previsió de despeses hi apareix un significatiu augment del cost de personal, que és
degut principalment als programes de garantia social i ocupació (subvencionats totalment
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pel SOIB), a la municipalització del SAD, a l'increment de professorat de l'EMEA, a la
plaça de graduat, així com a la restitució de l'import pendent de la paga de Nadal 2012 i a
l'increment de l'1% de les retribucions.
Segueix la batlessa. Manifesta que amb el pressupost d’Educació i Cultura s’ha intentat
atendre les necessitats i demandes de la comunitat educativa i cultural del nostre
municipi, tot tenint en compte que aquestes partides s’havien vist minvades o congelades
durant els darrers anys. Així doncs, s’han vist incrementades les partides destinades als
serveis municipals d’educació infantil i educació artística, cultural i musical, així com a
tots els serveis de promoció educativa i cultural, tot incrementant totes les subvencions a
les APIMA, projectes i convenis vigents, beques a estudiants i ajudes culturals. A més,
s’han dotat econòmicament alguns projectes escolars que ja estan en marxa. Pel que fa
a l'àrea de Serveis Socials, manifesta que s'ha apostat per ampliar els ajuts econòmics
individuals, tot modificant les bases per poder arribar a més persones que, fins ara, tot i
passar dificultats econòmiques, no podien ser-ne beneficiàries. El fet de donar a conèixer
aquestes noves bases i els tipus d'ajuda que poden demanar farà que arribem a molta
més població que no fins ara. Es destina una partida d'ajuts per facilitar habitatge a
aquells que tenguin problemes per poder conservar el seu habitatge actual, tal com es va
aprovar a la moció contra els desnonaments. Afegeix que, per primera vegada, el
pressupost de l'Ajuntament es fa ressò per poder crear un Pla Local contra les drogues,
en el qual participaran totes les associacions, entitats i institucions que calguin per a
resoldre aquest problema al nostre municipi. Així mateix, s'ha incrementat de manera
significativa la partida destinada a cooperació i ajuda per al desenvolupament, que
s'havia vist molt minvada durant els darrers anys, i s'han creat noves partides.
Continua la batlessa. Pel que fa a Urbanisme, manifesta que aquest any tenim previst
realitzar la tercera fase del Cós. Així mateix se segueix invertint en obres de millora del
viari públic, tant del poble com de la costa i que altres inversions preveuen millores a la
xarxa de clavegueram i a la xarxa d'aigua potable. També es faran inversions de millora
de camins i carrers del terme municipal. Respecte a Medi Ambient, assenyala que es fa
una proposta de seguir reconvertint l’enllumenat per un de més eficient, a la vegada es
prepara un plec de condicions per contractar i regularitzar tot allò que fa referència a les
comercialitzacions elèctriques, la qual cosa segurament farà rebaixar els rebuts elèctrics
municipals. Per a urbanitzacions, es fa previsió per diferents qüestions com són
cartelleria, numeració, murals, arranjament d'avaradors, etc. Així mateix s'incorpora
partida per a la redacció de projectes complexos, com són els d'urbanització de
Binissafúller Platja i Cap d'en Font.
Segueix la batlessa. Respecte a Turisme, manifesta que s'augmenten les zones
d'actuació dels informadors turístics en llocs com ara Poblat de Pescadors, Platja de
Binibèquer i Binissafúller i altres indrets del terme. Així mateix, s'incrementa la partida de
bústies concentrades per tal de donar solució a la problemàtica sorgida arran d'eliminar el
servei ordinari de repartiment de Correus. En el Polígon Industrial s'augmenta la partida
per tal d'incorporar nous espais municipals a netejar i desbrossar. Respecte a l'àrea de
Festes, manifesta que ha tingut un lleuger augment en el seu pressupost, per tal
d'adaptar-se a la despesa real dels darrers anys; i a l’àrea d’Esports, la despesa prevista
és molt similar a la de l'any anterior, tot augmentant la referent al camp de futbol i
abaixant moderadament les inversions al pavelló poliesportiu.
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Finalment, la batlessa manifesta que, en definitiva, amb aquests pressuposts s'ha volgut
plasmar la idea d'un Sant Lluís més just, equitatiu i solidari, tot intentant obeir a les
demandes de la ciutadania, i sense perdre de vista els objectius de fer que el gruix de
l'augment de la despesa vagi a les persones més desfavorides i que les inversions
estiguin equilibrades entre el poble i les urbanitzacions i llogarets.
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 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 el Pressupost General de l’Ajuntament per a exercici 2016,
que puja a un estat de despeses d’onze milions sis-cents dos mil vuit-cents quatre euros
amb vuitanta-dos cèntims (11.602,804,82€) i un estat d’ingressos igualment d’onze
milions sis-cents dos mil vuit-cents quatre euros amb vuitanta-dos cèntims
(11.602,804,82€), junt amb les seves Bases d’execució; el resum del Pressupost per
capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES
1 - DESPESES DE PERSONAL
2 - DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS
3 - DESPESES FINANCERES
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 - FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS
6 - INVERSIONS REALS
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

4.632.301,07€
3.948.812,46€
55.910,00€
872.975,00€
200.000,00€
1.418.446,29€
27.060,00€
447.300,00€
11.602.804,82€

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

5.224.800,00€
250.000,00€
2.273.436,00€
2.162.233,82€
382.500,00€
452.900,00€
409.935,00€
447.000,00€
11.602.804,82€

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a
l’expedient.
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Tercer. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2016, les Bases
d’execució i la plantilla de personal durant un termini de 15 dies mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’edictes municipal i a la seu electrònica per
tal que les persones interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període
establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord
exprés.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE PERSONAL AMB RELACIÓ A LA PRÒRROGA DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I ELS AJUNTAMENTS PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L'ILLA
DE MENORCA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s'ha remès als membres de la comissió l'addenda al conveni de
col·laboració de referència; l'informe d'intervenció amb relació a l'assumpte indicat, així com la
proposta del regidor de Personal. -------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar l'addenda plurianual al Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments per a la prestació del servei insular de prevenció per a l'Administració
Local de Menorca i mitjançant la qual es prorroga la presetació del servei; la pròrroga tindrà una
duració de tres anys, finalitzant el 31 de desembre de 2018. --------------------------------------------------Segona. Adoptar el compromís d'incloure crèdit adequat i suficient al Pressupost municipal dels
exercicis 2016, 2017 i 2018 per fer front a la despesa. ----------------------------------------------------------Tercera. Habilitar a la Sra. Batlessa per a la seva signatura.--------------------------------------------------Quarta. Notificar els acords anteriors al Consell Insular." -------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar l'addenda plurianual al Conveni de col·laboració amb el Consell Insular
de Menorca i els ajuntaments per a la prestació del servei insular de prevenció per a
l'Administració Local de Menorca i mitjançant la qual es prorroga la presetació del servei;
la pròrroga tindrà una duració de tres anys, finalitzant el 31 de desembre de 2018.
Segon. Adoptar el compromís d'incloure crèdit adequat i suficient al Pressupost
municipal dels exercicis 2016, 2017 i 2018 per fer front a la despesa.
Tercer. Habilitar a la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
Quart. Notificar els acords anteriors al Consell Insular.
13
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UN
EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS LIQUIDATS D'EXERCICIS ANTERIORS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s'ha remès als membres de la comissió l'informe d'intervenció amb
relació a l'assumpte indicat, així com la proposta del regidor d'Economia i Hisenda. --------------------Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que li agradaria disposar de la justificació dels imports que
es donen de baixa, acreditat amb documents o amb els llistats comptables corresponents. ----------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primer. Aprovar l'expedient d'anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d'exercicis
anteriors per un import de 412.187,86 euros, el desglossament individual dels quals es troba a
l'expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets indicats." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que, en primer lloc, voldria reiterar la petició que
es va fer a la Comissió Especial de Comptes de dia 16, de lliurament de la documentació
acreditativa d’aquest expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats, és a dir,
de la informació relativa a l’import dels compromisos d’ingrés relatius als drets
reconeguts corresponents als capítols 4 i 7 sobre la base dels corresponents acords de
finançament de projectes, imports que s’han recaptat en cada un dels conceptes, així
com justificació del motiu de la quantitat que es dóna de baixa sobre l’import compromès.
Pel que fa als drets reconeguts dels capítols 1 i 3, demana la justificació de la baixa i, en
el cas que la causa sigui prescripció, dir-ne els motius i quines han estat les actuacions
portades a terme per al cobrament d’aquests deutes que ara es donen de baixa, ja que,
d’acord amb el quadre fet per l’àrea de Recaptació, es donen de baixa, per prescripció
del dret, 31.524,62 euros sobre un total de 87.219,03 euros, la qual cosa significa un
36,14% del total.
Continua la Sra. Capó García. Manifesta que l’informe que s’annexa a l’expedient
justifica la baixa dels drets reconeguts en el sentit que la majoria estaven dotats al cent
per cent en concepte de drets de dubtós cobrament. Cal recordar que la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix quins han de ser els
imports mínims de dubtós cobrament a dotar a l’hora de calcular el romanent de
tresoreria. Aquest càlcul no afecta, però, la situació dels drets ni significa la seva
anul·lació, ni produirà la baixa en els comptes; és, simplement, l’aplicació del principi de
prudència amb relació a les possibilitats de recaptació d’uns drets que s’han mantingut
als estats de comptes durant més d’un exercici. Per tant, demana la retirada d’aquest
punt de l’ordre del dia mentre s’espera que es pugui fer l’anàlisi de la informació
sol·licitada.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que es lliurarà tota la documentació que s’ha
demanat, però entén que no escau la retirada del punt de l’ordre del dia.
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació, en primer lloc, la retirada
del present punt de l’ordre del dia. Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor,
corresponents als membres del PP (5) i set vots en contra, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1). Atesa la votació obtinguda, el punt no
es retira de l’ordre del dia.
A continuació, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots 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 l'expedient d'anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament
d'exercicis anteriors per un import de 412.187,86 euros, el desglossament individual dels
quals es troba a l'expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions dels drets indicats.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A L'APROVACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I
L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER AL
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 5658, de dia 14.10.15, que
diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXPOSICIÓ DE MOTIUS ---------------------------------------------------------------------------------------------L’Agencia Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat pública empresarial, té entre
altres objectes,” la promoció i la construcció d’obres, instal·lacions de sanejament i depuració
d’aigües residuals, inclòs les relatives a la conducció fins el seu lloc de depuració i al seu punt de
vessament”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’article 6.2 de l’esmentat Decret estableix que l’Agència a les seves formes de gestió, pel
compliment del seus objectes, podrà celebrar qualsevol classe de convenis, concerts, contractes o
acords amb entitats o empreses públiques o privades. ---------------------------------------------------------En data 21 de febrer de 1990 l’Ajuntament de Sant Lluís i l’IBASAN, ara l’Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental, varen signar un conveni marc de col·laboració, en virtut del qual
l’IBASAN es comprometia a construir i explotar l’estació depuradora d’aigües residuals de la zona
de Biniancollet (Sant Lluís — Menorca ), així com a realitzar la totalitat de les obres, instal·lacions i
serveis complementaris que siguin necessaris pel seu adequat funcionament. --------------------------Atès el temps transcorregut una part les instal·lacions han quedat obsoletes i no poden cobrir les
necessitats actuals de l’aglomeració urbana de Sant Lluís, per la qual cosa en atenció a la situació
actual i la necessitat de dur a terme una sèrie millores a les ¡instal·lacions de sanejament i
depuració de Sant Lluís, millores que ja estan projectades des de fa un temps. -------------------------Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al PIe de l’Ajuntament aquesta moció i
Insta al Govern de les Illes Balears i a l’Agencia Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
ABACUA a: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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1) Continuar amb el manteniment, conservació, explotació i gestió del servei de sanejament i
depuració a l’EDAR de Sant Lluís i de les seves instal·lacions. -----------------------------------------------2) L’execució de les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament de les instal·lacions
que estan planejades i que consten entra d’altres d’una millora en el reactor biològic. ------------------3) Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament de Sant Lluís en l’elaboració d’un Pla municipal de
millora del clavegueram i drenatge dels diferents nuclis urbans que formen part de l’aglomeració
urbana de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4) A fer-se càrrec de les despeses necessàries per a terme les obres de millora de l’EDAR de Sant
Lluís, sense perjudici de les despeses que siguin necessàries per continuar amb el correcte
funcionament del sistema de sanejament i depuració de l’aglomeració urbana de Sant Lluís. “ ------Així mateix, la secretària informa que aquesta moció va quedar damunt la taula a la Comissió
d’Atenció a la Ciutadania de dia 20.10.15 i, atès que llavors es va discutir si era un assumpte que
afectava més a urbanisme, és el motiu pel qual aquesta moció s’ha derivat a aquesta comissió. ---Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que es fa difícil votar a favor aquesta moció, perquè és un
conveni que no ha gestionat aquest equip de govern i perquè, una vegada posats en contacte amb
el director general d’ABAQUA, ens han explicat que no fa falta fer aquest conveni ja que el conveni
anterior és vigent. Així mateix, ens van informar que per l’any 2016/2017 tenen prevista una
inversió d’1.500.000 euros damunt l’EDAR de Sant Lluís, distribuïts de la següent manera: 250.000
euros per fer projectes i la resta per fer obres. Assenyala que van quedar que just tinguessin
alguna cosa damunt la taula ens ho comunicarien. Per tant, proposa que aquesta moció no es
dugui endavant i que, si el PP la manté, anuncia que hi votaran en contra. -------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el projecte de reactor biològic de l’EDAR de Sant Lluís és
un projecte que no ve de l’anterior legislatura, si no que ve de legislatures anteriors, i realment a
Sant Lluís fins que no es posi en funcionament la depuradora de Binidalí hi ha moments puntuals,
sobretot durant l’estiu, que la nostra depuradora queda curta i s’ha de fer una inversió. En el
passat mandat van estar apunt de materialitzar aquest conveni, però, com sempre, per motius
econòmics no es va poder tirar endavant. Així mateix, manifesta que els convenis actuals pot ser
que sí que siguin vigents i puguin ser una base sòlida per tirar endavant aquest projecte, però en
aquell moment el que deien els servies jurídics era que allò que s’hauria de fer era posar al dia tota
la relació contractual. Conclou dient que està molt bé que diguin que faran una gran inversió sobre
l’EDAR, però ja ens va passar a nosaltres que llavors les quantitats pressupostades anaven cap a
altres actuacions que ells consideraven més urgents, per la qual cosa entén que aprovant una
moció d’aquestes característiques pot tenir un cert pes davant el govern balear. Anuncia que el
Partit Popular manté la moció. -----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón insisteix que no donaran suport a la moció i que sembla que ara es vol tirar terra
damunt el nou govern que entra. ABAQUA allò primer que va dir va ser: “Allò que no s’ha fet en
quatre anys, no podem fer nosaltres just entram...”. Entén que hem de ser prudents i que, per açò,
l’equip de govern considera que hem d’esperar. ------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que les propostes d’acord de la moció no són tan desgavellades, ja que
la primera diu: “Continuar amb el manteniment, conservació, explotació i gestió del servei de
sanejament i depuració a l’EDAR de Sant Lluís i de les seves instal·lacions”. Entén que ningú pot
estar en contra d’açò. Pel que fa al segon punt, s’estableix: “L’execució de les actuacions
necessàries per garantir el bon funcionament de les instal·lacions que estan planejades i que
consten entra d’altres d’una millora en el reactor biològic.” No estaven redactades per l’equip del
PP de fa quatre anys, sinó que era d’equips anteriors. Per tant, aquí política, zero. La tercera
proposta diu: “Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament de Sant Lluís en l’elaboració d’un Pla
municipal de millora del clavegueram i drenatge dels diferents nuclis urbans que formen part de
l’aglomeració urbana de Sant Lluís.”. I la darrera diu: “A fer-se càrrec de les despeses necessàries
per a terme les obres de millora de l’EDAR de Sant Lluís, sense perjudici de les despeses que
siguin necessàries per continuar amb el correcte funcionament del sistema de sanejament i
depuració de l’aglomeració urbana de Sant Lluís.”. Considera que amb aquestes propostes allò
que fem com a consistori és fer-los veure la necessitat que tenim, i no veu cap impediment perquè
es pugui votar a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que s’estima més esperar i reitera que si es manté la moció l’equip de
govern hi votarà en contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------16
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I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la moció presentada. ------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------- Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 5658, de
dia 14.10.15, transcrita anteriorment." --------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el grup del Partit Popular votarà en contra de
dictamen, donant així suport al contingut de la moció. Assenyala que a la comissió hi va
haver el debat sobre el contingut de la dita moció, i es va desestimar perquè sembla que
hi ha converses amb el Govern balear, en el sentit que per a l’any que ve hi haurà una
partida d’1’6 milions per depuració, cosa que espera que així sigui. Així mateix,
manifesta que de cinc propostes que va presentar el Partit Popular a la comissió se’n van
pactar tres, i considerava que aquesta era una de les que es podria haver pactat pel bé
de tots. Conclou insistint que, en cas que sigui cert que el Govern balear es compromet
a l’esmentada aportació, espera que es faci realitat aquesta inversió, perquè Sant Lluís
en els dies punta d’estiu té problemes de depuració.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la comissió ja vam comentar que se’ns feia
difícil signar un conveni o donar suport a aquesta moció, quan sabem que en el Govern
balear encara hi havia diferents direccions generals sense responsables. Així mateix,
manifesta que una vegada posats en contacte amb l’ABAQUA ens van comunicar que hi
havia una previsió d’1.500.000 euros per a l’EDAR de Sant Lluís, distribuïts de la següent
manera: 250.000 euros per fer projectes i la resta per a inversions. A més, també ens
van dir que aquest conveni era com fer un brindis al sol i que el conveni anterior era
vigent. Per açò, l’equip de govern va considerar que era millor ser cauts i no promoure un
nou conveni.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes, que és la desestimació de la moció del grup del Partit
Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots 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:
- Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE
5658, de dia 14.10.15, transcrita anteriorment.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER LA INCLUSIÓ DE
DIVERSES PROPOSTES D'INVERSIÓ EN EL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2016
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 6707, de dia 09.12.15, que
diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------17
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El Consell Insular de Menorca ha elaborat les bases que han de regir la convocatòria del Pla
Insular de Cooperació per a la redacció de projectes i/o execució d’obres i/o adquisició
d’equipaments municipals per a l’any 2016. ------------------------------------------------------------------------L’objecte dels ajuts és el de col·laborar amb els ajuntament de Menorca en la prestació dels serveis
obligatoris de competència municipal i desenvolupament de les tasques pròpies dels ens locals,
finançant la redacció de projectes, execució d’obres i adquisició d’equipaments necessaris per als
municipi.. d’acord amb l’article 36.2 de la LBRL. ------------------------------------------------------------------En el punt 2 de les esmentades bases s’estableix l’import màxim que el CIM destinarà als ajuts
objecte de la convocatòria i que és d’1.500.000 d’euros. -------------------------------------------------------El finançament de les inversions a través de transferències de capital és, avui més que mai, una
necessitat per als municipis, que funcionen amb uns pressupostos tan ajustats que deixen poc
marge a la inversió. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l’Ajuntament aquesta moció ---Primer.- La valoració i inclusió de les següents inversions dins del Pla Insular de Cooperació per a
l’exercici 2016: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Bústies centralitzades (amb pressupost aprox. de 240.000,00€) -----------------------------------• Inversió en eficiència energètica (específicament a Torret de Baix, Punta Prima i caserius)
• Il·luminació parc infantil Plaça Nova (similar al de la Plaça dels Pins) ----------------------------• Adquisició i rehabilitació Molí d’Enmig --------------------------------------------------------------------• La reforma i habilitació de la finca amb referència cadastral 07052A00500073000JF de
Cala Alcalfar, a realitzar mitjançant un conveni de col·laboració amb la Demarcació de
Costes de Balears, depenent del Ministeri de Medi Ambient, amb l’objectiu de donar-li un
ús públic d’interès social. -------------------------------------------------------------------------------------• Inversió en manteniment de la Torre d’Alcalfar ---------------------------------------------------------• Asfaltat caserius (per evitar constants apedaçaments) -----------------------------------------------Segon.- La inclusió al Pressupost de l’Ajuntament de Sant Lluís per a 2016, de la consignació
suficient per poder dur a terme les inversions proposades." ---------------------------------------------------Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que quan van assabentar-nos que el CIM convocava el Pla
Insular de Cooperació per a l’any 2016 i que destinava 1.500.000 euros per actuacions, el Partit
Popular va considerar oportú proposar una sèrie d’inversions per incloure en el Pressupost de
2016. Aquestes inversions són: Bústies centralitzades —si bé hi és en el pressupost però amb una
quantitat menor de la que nosaltres proposam—; inversió en eficiència energètica (especialment a
Torret de Baix, Punta Prima i caserius); la il·luminació del parc infantil de la Plaça Nova; la possible
adquisició del Molí d’Enmig; la reforma d’una finca a cala Alcalfar; la inversió en manteniment de la
Torre d’Alcalfar; i l’asfaltat dels caserius, ja que moltes vegades allò que es fa és tapar clots i
s’hauria de fer una actuació més consistent. -----------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que diverses actuacions estan més o menys contemplades en
el Pressupost de 2016 i que, com ja està elaborat el pressupost, si ho consideren oportú presentin
al·legacions a l’aprovació inicial del document pressupostari. Així mateix, manifesta que la qüestió
de les bústies concentrades ja està contemplat en el pressupost, si bé amb una quantitat inferior,
així com també l’actuació d’eficiència energètica, si bé es prioritza la inversió a ciutat jardí, de
s’Algar. Respecte a la il·luminació del parc infantil de la Plaça Nova, manifesta que es vol esperar a
l’execució de les obres del Cós. La qüestió de la reforma d’una finca a cala Alcalfar, entén que açò
s’ha d’estudiar més; i sobre la torre d’Alcalfar, si bé nosaltres la gestionam, creu que és del
Ministeri d’Hisenda i podria entrar, en tot cas, dins altres programes, com també l’adquisició del
Molí d’Enmig, que creu que altres administracions s’haurien d’implicar en l’adquisició. Respecte a
l’asfaltat de caserius, manifesta que dins el pressupost tenim partides econòmiques per fer
actuacions i que és partidari d’asfaltar, en lloc d’apedaçar. ----------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la moció presentada. ------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------ Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 6707, de
dia 09.12.15, transcrita anteriorment." --------------------------------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que amb la presentació d’aquesta moció el grup
del Partit Popular proposa la valoració i inclusió de diverses inversions dins del Pla
Insular de Cooperació per a l’exercici 2016 com, per exemple, els projectes de bústies
centralitzades a urbanitzacions i caserius; inversions en eficiència energètica; la
il·luminació del parc infantil de la plaça Nova; o l’adquisició i rehabilitació del Molí
d’Enmig, entre d’altres. Afegeix que, tenint en compte que algunes de les propostes
estan incloses en el Pressupost per a 2016; que d’unes altres, com és el cas de les
bústies concentrades, és cosa prevista, però, per una part no suficient per portar a terme
el projecte sencer; i que la resta no estan previstes, anuncia que el Partit Popular votarà
en contra del dictamen negatiu de la Comissió Especial de Comptes. Finalment, i com
que aquesta proposta no es pot presentar com a reclamació/al·legació al pressupost,
demana que l’equip de govern treballi en la cerca de finançament per tal de poder
incrementar la inversió en el nostre municipi durant el 2016.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que diverses actuacions estan més o menys
considerades en el Pressupost de 2016, com ara la qüestió de les bústies concentrades,
així com l’actuació d’eficiència energètica, si bé no en els indrets que proposa el Partit
Popular, però sí en altres del terme municipal. Respecte a la il·luminació del parc infantil
de la plaça Nova, manifesta que es vol esperar a l’execució de les obres del Cós. Sobre
l’adquisició del Molí d’Enmig i altres actuacions, manifesta que és voluntat d’aquest equip
de govern poder negociar i parlar amb les propietats, Consell Insular i Govern balear, per
poder atendre aquests tipus d’inversions, ja que es tracta d’inversions importants.
Conclou dient que no tengui cap dubte que l'actual equip de govern farà el màxim
possible per gratar doblers de qualsevol administració.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes, que és la desestimació de la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots 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:
- Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE
6707, de dia 09.12.15, transcrita anteriorment.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER SOL·LICITAR UN
INCREMENT EN EL FINANÇAMENT DE LES ENTITATS LOCALS PER PART DE LA
CAIB
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 6332, de dia 16.11.15, que
diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Un dels pilars sobre el que reposa l’autonomia local és el de la seva suficiència financera. La
Constitució espanyola de 1978 estableix de forma expressa i inequívoca el principi de suficiència
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en el seu article 142 “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán
fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Estat és el principal responsable de garantir la suficiència financera de les Entitats Locals perquè
malgrat les transformacions del sistema de finançament local portades a terme a la Llei 51/2002, de
27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, les seves transferències pressupostàries seguiran essent una font d’ingressos essencial
d’algunes corporacions locals, en concret dels municipis amb població inferior a 75.000 habitants
que no siguin capital de província o de Comunitat autònoma. -------------------------------------------------Però, les Comunitats Autònomes comparteixen certa responsabilitat en la consecució de
l’esmentada suficiència, com es desprèn del propi text constitucional, que contempla com a font
d’ingressos necessària de les entitats locals, la participació en els tributs de les Comunitats
Autònomes. Del precepte exposat a l’article 142 CE es pot arribar a la conclusió de que tant el
legislador estatal com l’autonòmic es troben directa i constitucionalment concernits en donar
efectivitat al principi de suficiència financera de les Hisendes Locals. ---------------------------------------Malgrat tot i per més que de forma pràcticament unànime s’hagi reconegut que les CCAA estan
constitucionalment vinculades al finançament de les entitats locals, és cert, també, que el grau de
compliment d’aquest compromís ha sigut deficitari fins a la data. ---------------------------------------------En el cas de Sant Lluís, l’import que ens correspon del Fons de Finançament que prové de la CAIB,
són uns 100.000 euros anuals, el que suposa aproximadament al voltant del 0,9% del pressupost.
Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l’Ajuntament aquesta moció ---Primer.- Instar al Govern Balears perquè revisi l’actual sistema de finançament cap als municipis,
entitats territorials més properes al ciutadà, en relació al Fons de Finançament Municipal. ------------Segon.- Demanar que s’incloguin als pressupostos del Govern Balears més partides per
finançament d’inversions als municipis de Menorca i, concretament al municipi de Sant Lluís." ------Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que la Constitució espanyola estableix que les entitats
locals han de tenir el finançament suficient per atendre les seves funcions; i la llei, atès l’article 142,
diu que tenim com a ingressos els tributaris i no tributaris, la participació en els tributs de l’Estat i
de la comunitat autònoma, i que llavors serà cada comunitat autònoma qui regularà la participació
en els seus tributs. Així mateix, manifesta que l’import de participació que tenim és baixet i que per
a l’any 2016, quant a inversions, es preveu un finançament petit. Per tant, la idea d’aquesta moció
és per instar el Govern balear que revisi el sistema actual de finançament cap als municipis i que, a
la vegada, incrementi l’ajut en transferències de capital cap a les inversions. ----------------------------Intervé el president. Manifesta que es va sorprendre quan va veure la moció presentada, ja que en
una sessió plenària l’equip de govern va presentar una moció per demanar major finançament, tant
al govern balear, com al govern de l’Estat, i el Partit Popular es va abstenir... Una vegada
analitzada la moció, l’equip de govern entén que açò s’ha de fer des de la FELIB, per la qual cosa
presenta una esmena en aquest sentit a la moció presentada pel Partit Popular. ------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que aquesta moció avui ja no té cap sentit, perquè els
pressuposts del govern ja estan aprovats i, a més, han estat explicats a tots els grups polítics.
Afegeix que està d’acord que s’augmenti el finançament, però no ara, no; i tots els anys anteriors
que el PP ha estat incapaç de reivindicar...? A més, fa estrany que es presenti una moció
d’aquestes característiques, vist el discurs que va fer el PP fa un mes. ------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la moció que va presentar l’equip de govern va ser per
raons d’urgència, ningú l’havia vista, i nosaltres l’hem presentada per registre d’entrada. És clar
que els pressuposts d’enguany ja estan aprovats i que en cap moment fem referència que hagi de
ser una cosa immediata i que, si no som contestataris en aquest sentit, sempre passarà el mateix.
Per altra banda, si en els anys anteriors ja estàvem mal finançats, l’any 2016 hem tocat fons, ja que
és el més baix de la història de Sant Lluís... Conclou dient que el Partit Popular accepta l’esmena.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que divendres passat hi va haver executiva a la FELIB;
es va tractar la qüestió dels pressuposts i es va reivindicar major finançament. Així mateix,
manifesta que és curiós veure les votacions d’una mateixa moció. I diu açò perquè, en relació amb
la mateixa moció, el Partit Popular a Mallorca hi va votar a favor, mentre que el Partit Popular de
Sant Lluís es va abstenir... Afegeix que si es demana major finançament, creu que tots els
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menorquins i tots els balears hi estarem d’acord; estarem d’acord a admetre que les Illes Balears
estan mal finançades. Conclou dient que, de reivindicació, sempre, i sempre per als ajuntaments; i
seguirà batallant des de la FELIB en aquest sentit, en aquest camí. ----------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que tal vegada hi ha hagut ajuntaments de Mallorca que hi han
estat a favor, però segurament és que van poder debatre la moció i intentar arribar a acords, però
aquí la moció es va presentar per via d’urgència i creu que hauria valgut la pena analitzar-la en una
comissió i no presentar-la per urgència. -----------------------------------------------------------------------------Finalment, el president proposa esmenar la moció en el sentit que sigui la FELIB la que sol·liciti al
govern la revisió i, al mateix temps, substituir el segon punt per tal que la mateixa FELIB faci arribar
l'acord als ajuntaments de les Illes Balears. ------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------Primera. Instar la FELIB que sol·liciti al Govern balear que revisi l’actual sistema de finançament
cap als municipis, entitats territorials més properes al ciutadà, amb relació al Fons de Finançament
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Instar la FELIB que faci arribar l’acord adoptat a la resta de municipis de les Illes Balears."

Intervé la Sra. Capó García. Agraeix la bona entesa entre tots els grups polítics per
treure aquesta proposta endavant.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que mocions d’aquest tipus són bones per
canalitzar-les cap a la FELIB. Pel que fa al comentari que va fer a la comissió el
portaveu del PP, que va manifestar que el qui parla havia estat contestatari amb la
FELIB..., diu i creu que no es va fer prou feina, sobretot aquests quatre anys darrers, per
aconseguir millores per als ajuntaments. Recorda que els anys 2007-2011, que van ser
anys molts productius, sobretot amb la unificació de les federacions, es van fer quatre
anys de molta feina; i el fet de ser contestataris és en aquest sentit, que creu que els
darrers anys no es va fer prou feina. Conclou dient que, com a membre de la FELIB que
és, en representació d’aquest ajuntament, la seva intenció és mirar que s’aporti el
màxim per a tots els ajuntaments de les Illes Balears.
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. Instar la FELIB que sol·liciti al Govern balear que revisi l’actual sistema de
finançament cap als municipis, entitats territorials més properes al ciutadà, amb relació al
Fons de Finançament Municipal.
Segon. Instar la FELIB que faci arribar l’acord adoptat a la resta de municipis de les Illes
Balears.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA
CREACIÓ D'UNA ORDENANÇA CÍVICA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Es dóna compte de la proposta d'acord presentada pel grup del Partit Popular, RE 6329, de dia
16.11.15, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Entre la diversitat d’ordenances i reglaments existents a la normativa municipal de Sant Lluís no
existeix cap Ordenança cívica, essent important poder establir-ne una a fi de regular la convivència
dels nostres conciutadans i visitants i ajudar a solucionar determinades problemàtiques que
reiteradament s’originen en el nostre poble i municipi, no tan sols en referència al dia a dia dels que
quotidianament vivim aquí, més bé pensant especialment amb l’increment de població resident i
flotant que tenim a l’estiu, com a municipi eminentment turístic que (ens agradi o no) som, i amb la
massificació que esdevé al nostre poble els dies de les nostres festes patronals. -----------------------Quasi tots els municipis de Menorca han aprovat ja Ordenances cíviques o similars, siguin generals
o específiques, i segurament és ja hora de que es nostre poble faci la seva pròpia regulació, a fi
d’omplir les escletxes que la legislació superior d’aplicació general produeix, per tal de donar
seguretat jurídica a les actuacions tant de la nostra Administració Municipal com dels nostres
administrats. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per lo exposat anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Sant Lluís eleva a la
consideració del Ple la següent: ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------------Conscients de la necessitat de l’existència d’una Ordenança cívica que reglamenti diversitat
d’aspectes que en aquests moments no estan regulats per cap norma de competència local, el Ple
de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda: -------------------------------------------------------------------------------Primer.- Iniciar els tràmits necessaris per l’estudi, l’elaboració i exposició pública de l’esborrany de
Ordenança cívica a partir d’un text consensuat amb els Grups Municipals i amb les aportacions que
vulgui presentar la ciutadania de Sant Lluís. -----------------------------------------------------------------------Segon.- Donar la suficient publicitat al text provisional proposat; del tràmit del mateix, i del text
definitiu als efectes de donar la màxima participació als nostres ciutadans a l’efecte de que hi
puguin participar amb la seva elaboració. --------------------------------------------------------------------------Tercer.- Fixar una data límit perquè aquest document es sotmeti al coneixement del Ple i establir
un plaç de presentació de quantes observacions, correccions o esmenes puguin ser aportades." -Intervé el president. Manifesta que creu recordar que en una comissió l’equip de govern havia
comentat que s’havia començat a fer feina en la creació d’aquesta ordenança i que, si bé l’equip de
govern no està en contra de la moció, sí que creu que s’haurien de modificar les propostes d’acord.
Pel que fa a la primera proposta, que diu: “Iniciar els tràmits...”, creu que hauria de dir: “Continuar
amb els tràmits necessaris...”; amb la segona proposta, hi estan totalment d’acord; i la tercera
creu que s’hauria d’eliminar, perquè no veu bé fixar una data límit. Els membres del Partit Popular
hi estan d’acord. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que no recorda que es vagi parlar d’aquesta qüestió, ni de
temes d’equips de treball. Sobre els equips de treball, s’interessa a saber en què consisteixen. El
president informa que es fan reunions mensuals entre membres de la corporació i membres de la
Policia Local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, en primer lloc se sotmet a votació l’esmena presentada en els
termes indicats anteriorment, la qual és aprovada per unanimitat. -------------------------------------------Tot seguit, se sotmet a votació la moció presentada pel grup del Partit Popular amb la incorporació
de l’esmena aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------------------------------------Primera. Continuar amb els tràmits necessaris per a l’estudi, l’elaboració i l’exposició pública de
l’esborrany de l’Ordenança cívica a partir d’un text consensuat amb els grups municipals i amb les
aportacions que vulgui presentar la ciutadania de Sant Lluís. -------------------------------------------------Segona. Donar la suficient publicitat al text provisional proposat; del tràmit del mateix, i del text
definitiu, als efectes de donar la màxima participació als nostres ciutadans a l’efecte de que hi
puguin participar amb la seva elaboració." --------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que el Partit Popular va presentar a la comissió
aquesta moció de creació d’una ordenança cívica, i que allà ens van assabentar que ja
s’estava treballant en aquest sentit. Afegeix que en l’anterior legislatura s’havia anat fent
feina per a la creació d’aquesta ordenança, però no van tenir temps de concloure les
anàlisis i pensaven fer-ho en aquesta altra legislatura. Assenyala que és important
regular la convivència cívica en el municipi de Sant Lluís i que hi hagi una ordenança amb
relació a les necessitats del poble. Per tant, una volta açò s’està fent, a la comissió es
van canviar una mica les propostes d’acord de la moció i anuncia que hi donaran
suport. Per altra banda, i atès que es va posar de manifest que hi havia un equip de
feina, voldria saber qui conforma aquest equip de feina.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que la intenció de començar a elaborar aquesta
ordenança va sorgir d’uns diàlegs amb la Policia Local, en el sentit que a vegades ells es
trobaven amb una mancança de solucions davant alguns fets. Afegeix que l’equip de
treball, el qual es reuneix una vegada cada mes, està format per: la batlessa; el regidor
de Governació; un policia de cada un dels equips; un oficial; i un dels caps. Així mateix,
manifesta que s’han fet tres o quatre reunions i que quan estigui enllestit el document es
posarà en coneixement del grup del PP i de tota la ciutadania.
El Sr. Olives Salas manifesta que el Partit Popular demanaria, com a part integrant
d’aquest Ajuntament, poder participar en aquest equip de feina, de la mateixa manera
que un membre del PP sol acudir a les Juntes de Govern Local. Per altra banda, i atès
que l’ordenança cívica serà per als veïns, residents de temporada, visitants, etc.,
considera que seria molt important que es tingués en consideració allò que pugui dir
qualque òrgan de Participació Ciutadana, com pot ser l’Agenda Local 21.
El Sr. Pons Sintes manifesta que està totalment d’acord amb la participació d’aquest
òrgan i que possiblement l’Agenda Local deu ser el lloc més adequat. Respecte a la
petició del grup del Partit Popular de poder participar en l’equip de feina, manifesta que
s’estudiarà.
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. Continuar amb els tràmits necessaris per a l’estudi, l’elaboració i l’exposició
pública de l’esborrany de l’Ordenança cívica a partir d’un text consensuat amb els grups
municipals i amb les aportacions que vulgui presentar la ciutadania de Sant Lluís.
Segon. Donar la suficient publicitat al text provisional proposat; del tràmit del mateix, i del
text definitiu, als efectes de donar la màxima participació als nostres ciutadans a l’efecte
de que hi puguin participar amb la seva elaboració.
NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 16.12.15.
PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA
CREACIÓ D'UN REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE SANT LLUÍS
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta d'acord presentada pel grup del Partit Popular, RE 6334, de dia
16.11.15, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Entre la diversitat d’ordenances i reglaments existents a la normativa municipal de Sant Lluís no
existeix el Reglament Orgànic. ----------------------------------------------------------------------------------------Altres municipis de Menorca han aprovat el seu propi Reglament Orgànic, establint d’aquesta
manera la configuració interna dels òrgans municipals així com del seu règim i àmbits d’actuació
respectius, completant les normes bàsiques de procediment i regim jurídic, i concretant alhora
aspectes propis de l’entitat inherents a la seva pròpia autonomia constitucional. -------------------------Així com s’estableix a la Llei 7/1885 (LRBRL), modificada per la Llei 57/2003 de mesures de
modernització dels Govern Locals, l’Organisme competent per l’aprovació d’Ordenances Locals o
Reglaments es el Ple de l’Ajuntament, després de la proposta d’adopció del corresponent acord per
part de la Junta de Govern Local, una vegada recollides les possibles reclamacions presentades en
la fase d’informació pública y comptant amb els pertinents informes de conformitat per part de la
Secretaria Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Per lo exposat anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Sant Lluís eleva a la
consideració del Ple la següent: ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------------Conscients de la necessitat de l’existència d’un Reglament Orgànic Municipal que estableixi la
configuració interna dels Òrgans Municipals, així com el seu regim y àmbits respectius, el Ple de
l’Ajuntament de Sant Lluís acorda: ------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Iniciar els tràmits necessaris per l’estudi, l’elaboració i exposició pública de l’esborrany de
Reglament Orgànic Municipal a partir d’un text consensuat amb els grups Municipals i amb les
aportacions que vulgui presentar la ciutadania de Sant Lluís. -------------------------------------------------Segon.- Donar la suficient publicitat al text provisional proposat; del tràmit del mateix, i del text
definitiu als efectes de donar la màxima participació als nostres ciutadans a l’efecte de que hi
puguin participar amb la seva elaboració. ---------------------------------------------------------------------------Tercer.- Fixar una data límit perquè aquest document es sotmeti al coneixement del Ple i establir
un plaç de prestació de quantes observacions, correccions o esmenes puguin ser presentades. ---Intervé el president. Manifesta que l’equip de govern està d’acord a iniciar aquest tràmit, si bé no
està d’acord a fixar una data límit, per la qual cosa demana que es retiri el punt tercer de les
propostes d’acord. Els membres del Partit Popular hi estan d’acord. ---------------------------------------I no havent-hi més intervencions, en primer lloc se sotmet a votació l’esmena presentada en els
termes indicats anteriorment, la qual és aprovada per unanimitat. -------------------------------------------Tot seguit, se sotmet a votació la moció presentada pel Grup del Partit Popular amb la incorporació
de l’esmena aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------------------------------------Primera. Iniciar els tràmits necessaris per a l’estudi, l’elaboració i l’exposició pública de l’esborrany
de Reglament orgànic municipal a partir d’un text consensuat entre els grups municipals i amb les
aportacions que hi vulgui presentar la ciutadania de Sant Lluís. ----------------------------------------------Segon.- Donar la suficient publicitat al text provisional proposat; del tràmit del mateix, i del text
definitiu, als efectes de donar la màxima participació als nostres ciutadans a l’efecte de que hi
puguin participar amb la seva elaboració." --------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que en certa forma el que sorgirà d’aquest
reglament orgànic serà el funcionament dels mateixos òrgans de l’Ajuntament, per la qual
cosa el Partit Popular demana poder participar en les reunions que es facin per elaborar
aquest document.
La batlessa manifesta que, igualment que en el punt anterior, s’estudiarà aquesta petició.
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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. Iniciar els tràmits necessaris per a l’estudi, l’elaboració i l’exposició pública de
l’esborrany de Reglament orgànic municipal a partir d’un text consensuat entre els grups
municipals i amb les aportacions que hi vulgui presentar la ciutadania de Sant Lluís.
Segon. Donar la suficient publicitat al text provisional proposat; del tràmit del mateix, i del
text definitiu, als efectes de donar la màxima participació als nostres ciutadans a l’efecte
de que hi puguin participar amb la seva elaboració.
DESÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA
DESIGNACIÓ NOMINAL DELS MEMBRES DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor de
Participació Ciutadana amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
"El Reglament de Participació Ciutadana municipal assenyala que el Consell de Participació
Ciutadana és l’òrgan màxim de coordinació dels diferents consells sectorials i que el seu objecte és
desenvolupar els objectius de participació. El seu article 20 indica la composició del Consell, amb
un President, un Vice-president, uns vocals i un Secretari. Si bé la composició sempre és la
mateixa, els seus integrants aniran variant en funció de qui ostenti la Batlia del municipi, la regidoria
de Participació Ciutadana o la presidència de les diferents associacions, federacions o
coordinadores legalment constituïdes. -------------------------------------------------------------------------------Atesa la nova composició del Consistori sorgit de les eleccions municipals del mes de maig de
2015, que algunes associacions han canviat la seva presidència i que altres són de nova
constitució, és precís procedir a la designació nominal dels integrants del Consell. L’Ajuntament ha
sol·licitat als diversos grups polítics i a les associacions i federacions la designació corresponent;
en un tràmit posterior i una vegada remodelats, si pertoca, els Consells Sectorials en aplicació de
l’article 24 del propi Reglament, es procedirà al nomenament dels membres d’aquells que han de
formar part del Consell de Participació Ciutadana.----------------------------------------------------------------A la vista de tot açò, venc en proposar al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: -----------Primer.- Deixar sense efecte el nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana
fins ara existent. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Designar nominativament els següents membres del Consell de Participació Ciutadana: --President: M. Montserrat Morlà Subirats, batlessa. ---------------------------------------------------------------Vice-president: Olmo Heras Rodriguez, regidor de Participació Ciutadana. --------------------------------Vocals: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teresa Borràs, en representació del grup polític PSOE -------------------------------------------------------Llorenç Carretero, en representació del grup polític El PI ------------------------------------------------------Pedro Tudurí Mercadal, en representació del grup PP ----------------------------------------------------------25
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Manel Camps Cabrera, en representació de A.P. Cap d’en Font ---------------------------------------------John Mercadal Stevenson, en representació de A.P. S’Algar ------------------------------------------------Maria Esperança Mercadal Seguí, en representació de A.P. Alcaufar ------------------------------------José M. Fanals Pons, en representació de A.P. Conjunt Social de s’Atalaia -----------------------------Antonio Jesus López Martinez, en representació de A.P. Son Remei --------------------------------------Secretària: María Cristina Gascón Mir o funcionària en qui delegui." ----------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots 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. Deixar sense efecte el nomenament dels membres del Consell de Participació
Ciutadana fins ara existent
Segon. Designar nominativament els següents membres del Consell de Participació
Ciutadana:
President: M. Montserrat Morlà Subirats, batlessa.
Vice-president: Olmo Heras Rodriguez, regidor de Participació Ciutadana.
Vocals:
Teresa Borràs, en representació del grup polític PSOE
Llorenç Carretero, en representació del grup polític El PI
Pedro Tudurí Mercadal, en representació del grup PP
Manel Camps Cabrera, en representació de A.P. Cap d’en Font
John Mercadal Stevenson, en representació de A.P. S’Algar
Maria Esperança Mercadal Seguí, en representació de A.P. Alcaufar
José M. Fanals Pons, en representació de A.P. Conjunt Social de s’Atalaia
Antonio Jesus López Martinez, en representació de A.P. Son Remei
Secretària: María Cristina Gascón Mir o funcionària en qui delegui
ONZÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LES OBRES DEL NOU CENTRE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (6+12)
La batlessa proposa la retirada del present punt de l’ordre del dia, atès que no s’ha pogut
acabar de preparar-ne la documentació. Se sotmet a votació la retirada d’aquest punt, la
qual és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Tronch Folgado, que demana la següent documentació:
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Junta de Govern Local de dia 21.12.15
−

Còpia del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís per al finançament de les Prestacions Socials Bàsiques
per a l’any 2015.

−

Atès que s’han atorgat diferents ajuts socials, voldria actualitzada la còpia que
encara espera amb tota aquesta informació.

TRETZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Coll Alcina. En primer lloc, manifesta que té pendent de contestació
diferents escrits que fa quasi dos mesos que van tenir entrada en aquest ajuntament, així
com dos escrits —en realitat un, perquè l’altre reitera el primer— sobre la facilitació de la
documentació via electrònica. Agrairia que es contestassin al més prest possible.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que en el debat de pressupost el Sr.
Carretero s’ha referit a ell, s’ha “queixat” que té tres milions d’euros en el banc... Diu que
nosaltres quan vam entrar a governar ens vam queixar perquè vam haver de fer una
pòlissa de crèdit per pagar la nòmina de final de mes als treballadors... No sap què és
millor en aquest sentit... És clar que són maneres de fer polítiques molt diferents. Així
mateix, manifesta que no sap si s’ha de sorprendre o decebre quan el Sr. Carretero ha
dit que han fet el pressupost en dos dies... —és més que en ZP, que va aprendre
economia en un capvespre—; però dos dies per fer el pressupost, açò, molta garantia
que aquest pressupost estigui fet amb un criteri de feina i conscient del que vol la gent de
Sant Lluís, no ho és. Conclou insistint que sí, que el Sr. Carretero ha tingut gran
problema perquè tenia tres milions al banc, però resulta que nosaltres vam haver de fer
una pòlissa de crèdit per pagar la nòmina de final de mes dels treballadors.
Finalment, el Sr. Coll Alcina aprofita l’ocasió per desitjar un bon Nadal i un bon any a
tothom.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Pel que fa al document de Pressupost, manifesta que
voldria fer una sèrie de puntualitzacions respecte al programa 2310 - Assistència Social
Primària - Acció Social:
a) Respecte a la partida 22699, “Altres despeses diverses”, per import de 7.500
euros, demana que s’especifiqui una mica més quines són aquestes despeses
diverses.
b) Pel que fa a la partida 48907, “Emergències, desastres i altres”, per import de
5.000 euros, voldria saber: Quin tipus d’emergències, desastres i altres inclourà?
Com es justificarà? És la qüestió de la bestreta de caixa fixa? És una altra cosa?.
En definitiva, una explicació d’aquesta partida.
c) Respecte a les partides 62200, “Local nou amb mobiliari”, per import de 1.000
euros; i 62500, “Inversió en mobiliari i equipaments d’oficina”, per import de 5.000
euros, demana si és que ja està previst que hi hagi un canvi de local.
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Continua la Sra. Tronch Folgado. Respecte al programa 2311 - Assistència Social
Primària - A Persones Dependents, demana:
a) Pel que fa a la despesa de personal, per import de 34.099,31 euros, que inclou el
personal del Servei d’Ajuda a Domicili, voldria saber quantes persones queden
incloses en aquesta quantitat.
b) Respecte a la partida 22799, “Treballs realitzats per altres empreses”, per import
de 860.000 euros, manifesta que, bàsicament, és la qüestió del funcionament del
geriàtric, però no troba la partida que hi havia per al menjar a domicili, per la qual
cosa no sap si aquest concepte està inclòs dins aquesta partida.
Segueix la Sra. Tronch Folgado.
Manifesta que en el darrer Ple, respecte a la
campanya de joguines per als fillets prevista de realitzar per les festes de Nadal, es va
dir que es faria arribar als pares bonificacions perquè ells mateixos siguin els qui comprin
les joguines, per la qual cosa voldria informació de com ha anat aquesta campanya,
quina quantitat bonificada s’ha donat a cada família, etc.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la comissió es va fer una molt breu
explicació dels programes de garantia social i ocupació que es tenen previst executar,
per la qual cosa agrairia una informació més detallada, perquè quasi se n’ha assabentat
més, d’açò, per l’anunci publicat al Facebook, que no pas per la informació que se li va
donar a la comissió. No creu que sigui una cosa que s’hagi d’anar a treure amb cullereta,
i que esperava més informació. Per açò, demana l’emissió d’un informe sobre aquesta
qüestió.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que mirant una mica l’execució del
pressupost de 2015, a data 30 de setembre, es pot veure que la partida d’ajuts socials,
per la qual inicialment hi havia 40.000 euros, només hi ha obligacions reconegudes per
import de 13.307,16 euros; de les bonificacions del geriàtric i centre de dia, dels 75.000
euros que hi havia inicialment, llevant els 6.035 euros corresponent al tendall, n’hi
quedaven 68.965, i només hi ha obligacions reconegudes per import de 38.971,30 euros;
i de les bonificacions de serveis, de 10.000 euros que hi havia inicialment, només n’hi ha
2.504,08 d’obligacions reconegudes. Manifesta que açò suposa pràcticament un 43%
només del que hi havia pressupostat, per la qual cosa si es fa una previsió del que es pot
acabar gastant fins a final d’any, resulta que es podria arribar a uns 75.000 euros, d’un
pressupost inicial de 125.000 euros. Diu açò perquè en el pressupost de 2016 preveuen
una despesa 147.000 euros, un 17’6% més... Es demana: Què és que esperen: que hi
hagi molta més crisi durant aquests tres anys venidors? Simplement, ha quedat
sorpresa.
Intervé la Sra. Borras Atienza. Manifesta que està contenta que al final la Sra. Tronch
s’hagi dirigit a ella, perquè creu que les preguntes que ha fet a la interventora, no és a
ella a qui les havien de fer, sinó a la qui parla, que és la responsable d’àrea. Per tant, li
agrairia que la pròxima vegada li facin a ella [la regidora] les preguntes, tot i que llavors
nosaltres consultarem els tècnics. Respecte a tot el que ha demanat la Sra. Tronch, li diu
que li ho passarà per escrit.
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Intervé el Sr. Herás Rodríguez. Per al·lusions, manifesta que s’ha fet referència a la
partida 48907, “Emergències, desastres i altres”, i diu que aquesta partida es refereix a
Cooperació. Assenyala que si es signa el conveni amb el FMC per import de 40.000
euros i llavors es produeix una emergència o un desastre, com ara les inundacions que hi
va haver en el campament sahrauí a final d’any, on l’Associació d’Amics i Amigues del
poble Sahrauí va venir a demanar doblers, i no en teníem, és per a açò aquesta partida,
per poder disposar d’una mica més de marge. La Sra. Tronch manifesta que, doncs,
aquesta quantitat no repercuteix directament en el poble de Sant Lluís. El Sr. Heras
Rodríguez manifesta que és cooperació.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Pel que fa al programa de Nadal, Cap d’Any i Reis,
manifesta que voldria saber si es pot confirmar si es farà la festa de Cap d’Any; qui la
farà; i on es farà. Així mateix, manifesta que a l’esmentat programa hi diu que la missa
del Gall serà dia 23 de desembre, cosa que suposa que deu ser una errada, perquè la
missa del Gall sempre és dia 24. Per altra banda, i pensant en l’any que ve, demana si
s’ha començat a parlar amb els organitzadors respecte a la festa One Day Punta Prima.
Intervé la batlessa. Pel que fa al ball de Cap d’Any, manifesta que, tal com diu el
programa, està pendent de confirmar; que s’està fent feina sobre aquest acte; i que una
vegada s’hagi confirmat, es farà saber a la població mitjançant cartelleria, mitjans de
comunicació, pàgina web municipal, etc. Respecte al programa de Nadal, Cap d’Any i
Reis, manifesta que hi ha dues errades: una és la missa des gall, que efectivament és
dia 24 i no dia 23; i que l’altra és la missa de Sant Esteve, que és dia 26 i no dia 25, com
figura en el programa. Afegeix que han estat errades sense voler; que s’ha revisat i s’ha
modificat a la pàgina web; i que es publicarà en el mitjans de comunicació demanant
disculpes. Finalment, i sobre el One Day Punta Prima, manifesta que hem estat en
contacte amb aquesta associació, si bé no s’ha acabat de concretar els dies que se
celebrarà; que possiblement serà dins el mes de maig; i que quan estigui fermat, se
n’informarà.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que davant el cementeri s’està executant una paret
de marès en una finca que hi ha allà, per la qual cosa voldria saber:
− Quin ha estat el temps d’execució d’aquesta obra?
− Quin ha estat el cost?
− Per què ho ha fet el personal de la brigada d’obres?
− Pagarà alguna cosa el propietari de la finca?
El Sr. Lora Buzón manifesta que li ho respondrà per escrit.
Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa a qüestions del document pressupostari de
2016, i com a antic regidor de Governació d’aquest Ajuntament, manifesta que voldria
suggerir o demanar algunes coses:
a) Sobre el fet d’incloure en el pressupost una plaça de graduat social per dur,
sembla, Recursos Humans, manifesta que realment no entén per què es
necessària la figura d’un graduat social per dur Recursos Humans, tenint en
compte que el personal que duia Personal o Recursos Humans, era prou eficient i
aquesta persona estava molt ben preparada. No veu per què ara s’ha de posar
una figura intermèdia entre el personal i el regidor. Per altra banda, i en cas que
s’arribi a treure aquesta convocatòria, tenint en compte que l’Ajuntament de Sant
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Lluís maneja un important nombre de personal i en el pressupost és un dels
capítols més importants que hi ha, considerar si amb un graduat social n’hi ha
prou o es podria obrir cap a altres llicenciatures o graus, com podria ser
administració i direcció d’empresa o llicenciats en dret o graus en dret, si empram
la terminologia moderna.
b) Pel que fa a les taules del personal laboral i incloure tothom en una mateixa taula,
assenyala que, òbviament, és simplement una inclusió documental i amb les
teories si el personal fix i el personal no fix poden o no poden anar... Açò és
assentar un precedent i és un precedent que llavors tothom es mira, i a la llarga
pot ser un precedent perillós.
Segueix el Sr. Olives Salas. Manifesta que devora la gasolinera fa una temporada que hi
ha aparcades dues autocaravanes. No sap si simplement estan aparcades o hi ha
qualque moviment, per la qual cosa voldria saber què es pensa fer a aquest respecte.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que a principis de novembre es va
presentar un escrit d’un ciutadà que es queixava reiteradament d’un tema de renous que
provenien d’una obra, i que en diverses ocasions havia intervingut la Policia Local, però
es veu que les renous continuaven. Demana: Què es pensa fer?
Intervé el Sr. Pons Sintes. Respecte a la darrera intervenció, manifesta que no sap
exactament a què fa referència, si bé s’ho mirarà. Sobre les autocaravanes, manifesta
que, parlant amb la Policia Local, sembla que la normativa permet estar tres dies
aparcats en el mateix lloc i aquesta gent cada tres dies van baratant els vehicles de lloc i
és difícil poder actuar, perquè sembla que estan complint la normativa, si bé la Policia
Local està sobre aquesta qüestió. Pel que fa a la resta de qüestions que ha demanat,
diu que les hi contestarà per escrit.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la intervenció del portaveu del Partit Popular,
manifesta que s’ha de tenir en compte que som a “Precs i suggeriments”. Entén que
l’exposició que ha fet, així com la que ha fet la Sra. Tronch, era més adequada fer-la en
el punt del “Pressupost”, que no a “Precs i suggeriments”, si bé cadascú és molt amo de
fer les seves intervencions... Sobre el comentari que ha fet de la pòlissa de crèdit, diu
que és evident: quan acaba un govern, qui entra es troba el que troba; ara nosaltres
entram i ens trobam amb el que ens trobam. A més, convé recordar que al cap de mig
any d’haver entrat en el govern el Partit Popular van cobrar una plusvàlua d’1.800.000
euros d’un govern socialista... Per tant, no véngui ara aquí a fer referències d’una pòlissa
de crèdit de 2011. No véngui ara amb històries... “Precs i suggeriments” són per coses
molt concretes, no per intervencions de pressupost, que s’havien d’haver fet en el primer
punt de l’ordre del dia. Conclou desitjant també un bon Nadal i un millor any nou.
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 23.11.15. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
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AL SR. PEDRO TUDURÍ MERCADAL
Amb relació a la sol·licitud d’informe dels Serveis tècnics, jurídics i urbanístics d’aquest ajuntament
amb relació a les coves que hi ha a la zona dels molls des Caló d’en Fust i que una podria ser
propietat municipal, li comunic que s’està analitzant l’esmentada qüestió i que, just es disposi de
l’informe, se li remetrà.
Remigio Lora Buzón
Regidor d’Urbanisme
A LA SRA. Mª DOLORES TRONCH FOLGADO
Efectivament, durant la passada legislatura hi va haver, tant per part de l’Ajuntament com del CEIP
Sant Lluís, uns primers contactes i propostes per tal de començar a pensar amb la utilitat que en
un futur es donarà a les aules i espais del CEIP Sant Lluís que mica en mica es van buidant.
Davant la necessitat d’espai per al departament de Música de L’EMEA s’havia començat a parlar
de la possibilitat de cedir espai per dur-hi la secció de música de l’EMEA, ja que durant els
darrers anys té una estreta relació pedagògica amb els CEIPS i l’equip directiu del CEIP Sant Lluís
va fer una proposta al respecte. El projecte proposat per la comunitat escolar contempla les noves
necessitats i redistribució d’espais que serà en un futur pròxim un centre d’una sola línia.
S’estan fent les passes oportunes per tal d’arribar a acords i, posteriorment, conveniar amb la
Conselleria l’ús per part de l’Ajuntament de l’espai per a activitats de caire educatiu com son la
secció de Música de l’EMEA i l’Escola d’adults .
A la propera comissió informativa es podrà donar més informació de com es van concretant les
actuacions. No obstant, al tauler d’anuncis del departament d’educació hi trobareu un esbós del
projecte que s’està estudiant per dur a terme i on anirem actualitzant la informació a mesura que es
vagin fent actuacions.
Adelaida Ponsetí Pons
Regidora de Cultura i Educació
A LA SRA. ELVIRA CAPÓ GARCÍA
Amb relació a l’execució del pressupost, adjunt li remet el desglossament per aplicació
pressupostària de despeses.
Joan Pons Sintes
Regidora d’Economia i Hisenda
AL SR. FRANCISCO OLIVES SALAS
1.- El passat 30 de juny va finalitzar el termini establert per fer efectiu el cànon sobre el préstec a
les biblioteques en concepte de drets d’autor.
Abans de la data límit esmentada, el Consell Insular de Menorca va fer efectiu el pagament segons
les directrius marcades per la FEMP, a fi d’unificar criteris amb tota la resta d’obligats. En base a
aquestes directrius, es van fer els càlculs del deute per a 2014 per als cinc ajuntaments que estan
obligats al pagament (municipis de més de 5000 habitants). La previsió era de 1259€ en total per a
les cinc biblioteques, però finalment CEDRO ha cobrat 96’98€.
31

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Atès que era el primer cop que es pagava el cànon i atesa la confusió i disparitat de criteris
referents al tema, enguany el Consell Insular s’ha fet càrrec de la gestió i del pagament a CEDRO,
entitat gestora de drets d’autor i recaptadora del cànon.
2.- Respecte a si es faran o no exposicions i actuacions al Molí de Dalt com s’han anat fent fins
ara, li he de dir que es seguiran duent a terme els projectes ja encetats i també per part de la
regidoría de Cultura s’estan gestionant nous projectes, juntament amb la regidoría de Turisme,
proposats per altres ajuntaments de l’illa i dels que s’anirà informant a les comissions
corresponents.
Adelaida Ponsetí Pons
Regidora de Cultura i Educació

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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