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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 25/02/2016
Hora: de les 20:00 a les 21:00 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
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)
Pedro Tuduri Mercadal (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
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Donar compte de la dimissió del regidor de VOLEM SANT LLUÍS, Olmo Heras
Rodríguez
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 16.02.16.
Moció que presenta el grup Proposta per les Illes de l'Ajuntament de Sant Lluís a favor
d'una Llei per a la igualtat en les relacions familiars (custòdia compartida) davant el
cessament de la convivència dels pares
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 16.02.16.
Proposta que presenta el regidor de Participació Ciutadana per a la creació dels Consells
Sectorials
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 18.02.16. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm.
1/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 18.02.16. Moció que presenta
el grup del Partit Popular per a la dotació d'una adreça electrònica corporativa i un espai
per a l'atenció a la ciutadania
Setè. Proposta de Batlia amb relació a les obres del nou centre d'educació infantil i
primària (6+12)
Vuitè. Informació periòdica amb relació a l'execució del pressupost i moviment de
tresoreria.- Quart trimestre de 2015
Novè. Expedient de modificació de crèdit núm. 15 (transferència entre partides) al
Pressupost de 2015. Donar-ne compte
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
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Onzè. 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 28.01.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció del Sr. Mercadal Stevenson, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DEL REGIDOR DE VOLEM SANT LLUÍS,
OLMO HERAS RODRÍGUEZ
La secretària dóna compte de l’escrit presentat per Olmo Heras Rodríguez, RE 848, de
dia 18.02.16, mitjançant el qual presenta la dimissió del càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament. Així mateix, dóna compte de la renúncia a ocupar el càrrec de regidora
presentada per Maria del Carmen Cardona Mir (RE 894, de dia 22.02.16).
Intervé el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que, tal com indica a l’escrit, la renúncia és
deguda a la impossibilitat de compatibilitzar el seu càrrec amb la seva feina com a docent
en un institut de Ciutadella en horari de matí, la qual cosa fa que no pugui estar gaires
hores a l’Ajuntament; i creu que la tasca d’un regidor necessita una presència més
regular. Tot i que durant aquest temps ha intentat anar recuperant venint a l’ajuntament
aquells dies que els professors tenen festius o vacances, o intentant compensar venint
en capvespres, fent moltes telefonades, enviant molts correus electrònics... Però així i tot,
la gent que el coneix sap que ell és una persona molt perfeccionista, molt minuciosa,
que li agrada fer les coses bé; i per altra part tampoc pot deixar els seus alumnes de
banda. Afegeix que, a part de tot açò, el detonant ha estat un assumpte personal que
requereix que la seva energia o les seves forces no estiguin tan disperses. Així ho va
plantejar a la batlessa i al seus companys. De manera que, per aquest breu període,
expressa el seu agraïment a la batlessa, als companys de l’equip de govern, a l’oposició
—perquè la tasca d’oposició sempre és important—, als treballadors i treballadores de
l’Ajuntament i a tota la gent amb qui ha pogut coincidir amb motiu de les àrees que
gestionava, com ara l’Agenda Local 21, associacions, entitats i ciutadania en general.
Conclou dient: “Moltes gràcies, i nos vemos en las calles”.
Intervé la batlessa. Manifesta que ha estat un honor tenir n’Olmo Heras com a membre
del grup VOLEM SANT LLUÍS, i també com a membre de l’equip de govern; li desitja
molta sort i li dóna moltes gràcies per la seva dedicació.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la veritat és que la feina de regidor moltes
vegades és molt més ingrata del que la gent es pensa, i que fins que no trepitges
l’Ajuntament no saps com funciona; a més, el dia a dia és fa més feixuc i encara que les
àrees siguin senzilles o no siguin les més complicades, la feina que comporten és
important. En nom del Partit Popular agraeix a n’Olmo la feina feta durant aquest breu
temps, li dóna les gràcies i li desitja el millor.
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Intervé la Sra. Borrás Atienza. Com a portaveu del grup socialista, li dóna les gràcies per
la feina que ha fet amb ells, per la seva coherència i per la seva elegància davant de tots,
tant davant dels qui pensen com ell com dels qui pensen altrament. Conclou dient que li
sap molt de greu que renunciï, però com a persona ho pot entendre i ho entén, i que ella
faria el mateix que ell.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que aquest capvespre ja li ho ha dit tot, a
n’Olmo, i que ara únicament vol fer constar que ha estat elegant fins al darrer moment.
Finalment, el Sr. Heras Rodríguez agraeix les paraules de tothom i desitja molta sort a na
Lluvia, que serà la seva substituta.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i accepta la dimissió presentada pel
regidor Olmo Heras Rodríguez. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta Electoral
Central la sol·licitud d’expedició de la credencial de nomenament de la regidora que
haurà de substituir-lo, Lluvia Juncadella Blasco.
A continuació, el Sr. Heras Rodríguez abandona la sessió.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA DE DIA 16.02.16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP PROPOSTA PER
LES ILLES DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS A FAVOR D'UNA LLEI PER A LA
IGUALTAT EN LES RELACIONS FAMILIARS (CUSTÒDIA COMPARTIDA) DAVANT EL
CESSAMENT DE LA CONVIVÈNCIA DELS PARES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup municipal Proposta per les Illes amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------“EXPOSICIÓ DE MOTIUS ---------------------------------------------------------------------------------------------Els casos de ruptura de la convivència familiar han crescut de forma notable durant les últimes
dècades, convertint-se en un dels assumptes més delicats a resoldre el de la guarda i custòdia dels
fills comuns. Aquesta qüestió es troba actualment regulada per l’article 92 del Codi Civil espanyol,
reformat per la llei 15/2005 de 8 de juliol que, davant la manca d’acord entre els pares, configura la
guarda i custòdia compartida com excepcional, fent necessari recollir així mateix un informe
favorable del Ministeri Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------L’aplicació d’aquest precepte ha suposat a la pràctica l’atorgament de la custòdia individual de
forma generalitzada a la dona. No obstant això, la societat ha evolucionat cap a la igualtat. Amb
aquesta moció s’insta a fer una passa més, de forma que el jutge adoptarà de forma preferent la
custòdia compartida per l’interès dels fills menors i la igualtat entre els progenitors, llevat que la
custòdia individual sigui més convenient tenint en compte el pla de les relacions familiars i,
sobretot, els interessos dels menors. --------------------------------------------------------------------------------Una Llei per a la Igualtat en les Relacions Familiars davant el Cessament de la Convivència
reforçaria el principi de l’interès superior dels menors en relació amb les conseqüències de la
ruptura de la convivència dels seus progenitors; ambos perceben que la seva responsabilitat
continua tot i la separació o el divorci i, el nou context els exigeix, fins i tot, un grau més elevat de
diligència en l’exercici dels seus deures amb els fills. ------------------------------------------------------------S’ha demostrat que les avantatges de la custòdia compartida són múltiples. Els fills mantenen els
llaços d’afectivitat i una relació continuada amb ambdós pares i es redueix el litigi entre els
progenitors. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pels motius exposats, el Grup Municipal Proposta per les Illes a l’Ajuntament de SANT LLUIS
presenta els següents acords: -----------------------------------------------------------------------------------------1. El Ple de l’Ajuntament de SANT LLUIS manifesta la necessitat d’actualitzar la legislació
referent a la figura jurídica de la guarda i custòdia compartida dels fills atenen l’evolució
d’una societat més igualitària on hi ha un augment significatiu dels divorcis i separacions
amb fills menors d’edat. --------------------------------------------------------------------------------------2. El Ple de l’Ajuntament de SANT LLUIS insta a les institucions balears a impulsar i aprovar
una llei autonòmica per a la igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la
convivència dels pares on el Jutge adopti de forma preferent la custòdia compartida per
l’interès dels fills menors, llevat que la custòdia individual sigui més convenient. --------------3. Des de l’àmbit de responsabilitat municipal, aquesta corporació es compromet a
transmetre els valors d’igualtat i de corresponsabilitat parental que comporten la Guarda i
Custòdia Compartida a tots els seus òrgans i, molt especialment, en l’àrea de família,
igualtat i en la de serveis socials.” --------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Explica que tenint en compta l’actual moment que vivim en el que
un gran nombre dels matrimonis tenen una durada curta, creiem important apostar per la custòdia
compartida. És una passa important, a favor de la igualtat, apostar pels pares com a membres
actius en l’educació dels menors. -------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la moció presentada.-----------------La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, 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. El Ple de l’Ajuntament de SANT LLUIS manifesta la necessitat d’actualitzar la legislació
referent a la figura jurídica de la guarda i custòdia compartida dels fills atenen l’evolució d’una
societat més igualitària on hi ha un augment significatiu dels divorcis i separacions amb fills menors
d’edat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. El Ple de l’Ajuntament de SANT LLUIS insta a les institucions balears a impulsar i aprovar
una llei autonòmica per a la igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la
convivència dels pares on el Jutge adopti de forma preferent la custòdia compartida per l’interès
dels fills menors, llevat que la custòdia individual sigui més convenient. ------------------------------------Tercera. Des de l’àmbit de responsabilitat municipal, aquesta corporació es compromet a
transmetre els valors d’igualtat i de corresponsabilitat parental que comporten la Guarda i Custòdia
Compartida a tots els seus òrgans i, molt especialment, en l’àrea de família, igualtat i en la de
serveis socials." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’exposició de motius s’explica una mica
l’orientació d’aquesta moció, en el sentit de demanar una llei per la igualtat en les
relacions familiars davant el cessament de la convivència dels pares. Atès l’actual
moment que vivim, en què un gran nombre dels matrimonis tenen una durada curta, creu
important apostar per aquesta custòdia compartida. Afegeix que ho creu fermament i
que és una passa important a favor de la igualtat apostar perquè tant el pare com la mare
puguin ser membres actius en l’educació dels menors. Conclou dient que per açò va
presentar aquesta moció i demana el suport de tots els grups polítics.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
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Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís manifesta la necessitat d’actualitzar la
legislació referent a la figura jurídica de la guarda i custòdia compartida dels fills, atesa
l’evolució d’una societat més igualitària on hi ha un augment significatiu dels divorcis i
separacions amb fills menors d’edat.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta les institucions balears a impulsar i
aprovar una llei autonòmica per la igualtat en les relacions familiars davant el cessament
de la convivència dels pares, en què el jutge adopti de forma preferent la custòdia
compartida per l’interès dels fills menors, llevat que la custòdia individual sigui més
convenient.
Tercer. Des de l’àmbit de responsabilitat municipal, aquesta corporació es compromet a
transmetre els valors d’igualtat i de coresponsabilitat parental que comporten la guarda i
custòdia compartida a tots els seus òrgans i, molt especialment, en l'àrea de família,
igualtat i en la de serveis socials.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
DE DIA 16.02.16. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA PER A LA CREACIÓ DELS CONSELLS SECTORIALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es 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 contempla els consells sectorials com a òrgans
de participació, informació i proposta de la gestió municipal, que tenen la vigència de les
comissions informatives municipals i que s'han de remodelar si aquestes ho fossin. --------------------També assenyala que el Ple de l'Ajuntament, amb l'informe previ del Consell de Participació
Ciutadana i dictamen de la Comissió Informativa que correspongui, podrà acordar la creació de
consells sectorials per a cadascun dels sectors o àrees d'activitat municipal, tot amb la finalitat de
canalitzar la participació dels ciutadans i les seves associacions en els assumptes municipals.
Finalment, assenyala que es dotarà d'un reglament intern de funcionament. ------------------------------Reunit el Consell de Participació el passat 10 de febrer, va emetre informe en el que proposa
dexiar sense efecte els consells sectorials existents fins a la data, l'aprovació de nous consells
sectorials i la d'un reglament de funcionament que és comú a tots ells. ------------------------------------A la vista de l'informe emès pel Consell de Participació Ciutadana que s'adjunta a la present
proposta, venc en elevar a la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania la següent --------------PROPOSTA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Deixar sense efecte els Consells Sectorials existents fins a la data. -----------------------------Segon. Derogar els Reglaments de funcionament dels diferents Consells Sectorials. ------------------Tercer. Aprovar la constitució dels següents Consells Sectorials:
− Turisme i Urbanitzacions
− Medi Ambient i Polígon Industrial
− Mobilitat, Urbanisme i Comerç
− Cultura
− Consell Escolar Municipal (inclou el Consell de Participació Infantil)
− Serveis Socials i Joventut
− Esports
Quart. Aprovar l'esborrany de Reglament de funcionament intern dels Consells Sectorials en els
termes que figuren a l'expedient. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Cinquè. Exposar al públic l'acord anterior junt amb el reglament mitjançant anunci al tauler d'edictes
municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè es
puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se'n
presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés." ---------------------------Intervé el Sr. Heras Rodríguez. Explica que en el Consell de Participació Ciutadana del passat 11
de febrer de 2016, es va aprovar la creació dels nous consells sectorials així com el reglament
d’aquests. Així mateix, proposa una esmena a l’article 3.5 d’aquest reglament. --------------------------Allà on diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Un regidor de cadascun dels grups polítics amb representació municipal” ---------------------Hauria de dir: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Un representant de cadascun dels partits polítics i sindicats que comptin amb agrupació a
Sant Lluís. En el cas de coalicions o agrupacions d’electors, per defecte es prioritzaran
aquestes últimes per sobre dels partits que en formen part o li donen suport explícit”. -------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Diu que per exemple en el seu cas, representant del PI, com a
membre únic, explica que seria un bon recolzament i una manera d’implicar a altres membres del
partit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Comenta que tal com ja van comentar al Consell de Participació,
s’hauria de fer més feina per convocar a més entitats i associacions i relaciona un llistat
d’associacions convocades als consells de participació celebrats durant l’anterior legislatura, que
no es van convocar en aquest darrer. -------------------------------------------------------------------------------El Sr. Heras respon que està d’acord amb el Sr. Tudurí i que cal fer més feina en aquest sentit, per
poder arribar a més associacions per la propera convocatòria del Consell de Participació
Ciutadana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
de Participació Ciutadana, amb la incorporació de l'esmena presentada a l'esborrany de
Reglament. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, 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. Deixar sense efecte els Consells Sectorials existents fins a la data. ----------------------------Segona. Derogar els Reglaments de funcionament dels diferents Consells Sectorials. ----------------Tercera. Aprovar la constitució dels següents Consells Sectorials:-------------------------------------------− Turisme i Urbanitzacions --------------------------------------------------------------------------------− Medi Ambient i Polígon Industrial----------------------------------------------------------------------− Mobilitat, Urbanisme i Comerç-------------------------------------------------------------------------− Cultura-------------------------------------------------------------------------------------------------------− Consell Escolar Municipal (inclou el Consell de Participació Infantil)-------------------------− Serveis Socials i Joventut-------------------------------------------------------------------------------− Esports-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Aprovar l'esborrany de Reglament de funcionament intern dels Consells Sectorials en els
termes que figuren a l'expedient. --------------------------------------------------------------------------------------Cinquena. Exposar al públic l'acord anterior junt amb el reglament mitjançant anunci al tauler
d'edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas
que no se'n presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés." ------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el grup del Partit Popular ja va exposar a la
comissió quin era el seu criteri; creu que hi falten grups i associacions representatives del
nostre municipi i que es podria haver intentat que participassin més col·lectius i més
associacions, és a dir, que la participació fos més àmplia. De totes maneres, manifesta
que particularment va ser regidor de Participació Ciutadana i sap com costa que les
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persones i els col·lectius participin. Ara bé, es reafirma que li sembla que falta fer un poc
més de feina i que els col·lectius i les associacions s’ampliïn perquè hi hagi més
participació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a partir de la creació dels consells
sectorials és quan s’ha d’intentar involucrar el màxim d’entitats, no tan sols del municipi,
sinó també de fora del municipi. Com diu la paraula ‘sectorial’, és de sectors, com ara els
sectors implicats en el turisme i les urbanitzacions; els sectors implicats en medi ambient,
polígon industrial... Per tant, quan s’incorporin totes aquestes entitats que en aquests
moments no estan dins la participació ciutadana, a la millor també es podrà fer derivar
dels consells sectorials cap a la participació ciutadana. Conclou dient que avui es torna a
engegar una nova etapa en aquest sentit, i desitja a l’equip de govern que faci força feina
per intentar que hi participi el màxim de gent.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Primer. Deixar sense efecte els consells sectorials existents fins avui.
Segon. Derogar els reglaments de funcionament dels diferents consells sectorials.
Tercer. Aprovar la constitució dels següents consells sectorials:
−
−
−
−
−
−
−

Turisme i Urbanitzacions
Medi Ambient i Polígon Industrial
Mobilitat, Urbanisme i Comerç
Cultura
Consell Escolar Municipal (inclou el Consell de Participació Infantil)
Serveis Socials i Joventut
Esports

Quart. Aprovar l'esborrany de Reglament de funcionament intern dels consells sectorials
en els termes que figuren a l'expedient.
Cinquè. Exposar al públic l'acord anterior, junt amb el Reglament, mitjançant anunci al
tauler d'edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents; en el cas que no se'n presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 18.02.16.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1/2016 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s'ha remès als membres de la comissió l'informe d'Intervenció, de dia
15.02.16, així com la proposta del regidor d'Economia i Hisenda, també de dia 15.02.16, amb
relació a l'assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Capó García. Pel que fa a la factura presentada per Climaigas Menorca, SL, per
import de 1.424,17 euros, manifesta que s’imputa a l’aplicació pressupostària x.xxx.21300, per la
qual cosa voldria saber si és correcta aquesta aplicació o es tracta d’un error de transcripció. La
interventora informa que no és un error de transcripció; que aquest servei es presta a molts edificis
municipals i que, com que s’inclou en diversos programes, s’ha posat d’aquesta manera. ------------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 el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 119.884,35 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors: ------------------------------------------Data R.E.
4-1-2016
8-1-2016
8-1-2016
8-1-2016
12-1-2016
7-1-2016
7-1-2016
7-1-2016
7-1-2016
7-1-2016
11-1-2016
18-1-2016
18-1-2016
5-1-2016
15-1-2016
1-2-2016
7-1-2016
7-1-2016
12-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
29-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
8-2-2016

Núm.Fra. Data doc.
Import total
100 31-12-2015
21.859,74
5291
4001698760
2015-12-2
2015-12-01
267863
267859
267862
267861
267860
1638
375
327
70-8735
25064
A/25502
A/25882
A/25948
502
15-12-21
15/169
646
00/008689
00/008687
00/008686

1-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
14-12-2015
31-12-2015
7-10-2015
31-12-2015
30-12-2015
31-10-2015
31-12-2015
31-12-2015
18-12-2015
21-12-2015

468,12
451,50
3.813,18
67.815,00
52,04
5,03
44,38
97,82
114,95
55,90
1.210,00
363,00
65,70
71,39
80,22
44,33
56,57
2.275,38
990,00

30-12-2015

1.424,17

31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
22-2-2015

126,98
234,90
11,36
43,95
250,00

11-1-2016
21-1-2016
21-1-2016
21-1-2016
8-1-2016
12-1-2016
12-1-2016
15-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
13-1-2016
12-1-2016

01/15
33410
33728
33729
33730
A 15348/2015
M/6250
IM/2605
15/02796
C150001491
C150001457
C150001431
C150001403
C150001387
23668
23667
23666
A/8503
J/1325

15-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
30-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015

244,81
339,08
11,86
188,76
356,21
269,22
675,98
108,37
50,00
68,69
65,97
47,31
563,46
24,53
14,21
23,62
77,34
1.733,37

5-1-2016
7-1-2016
25-1-2016
7-1-2016

A-736
2015/120451
FIA151823
21/2015

31-12-2015
11-12-2015
30-6-2015
28-12-2015

43,58
186,63
50,80
605,00

Nom
MENBIOS S.L. - BIOSPORT MENORCA
FIATC MUTUA DE SEGUROS
CORREOS
S.S.R. HESTIA, S.L.
S.S.R. HESTIA, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
ALMACENES CARRERAS, S.A.
ARTISTES I MUSICS DE MENORCA, S.L.
ARTISTES I MUSICS DE MENORCA, S.L.
AUTOREPARACIONES BAJOLI S.L.
BOBINATS JOSE BORRAS, S.L.U.
CARLIN MENORCA
CARLIN MENORCA
CARLIN MENORCA
CATALINA CARDONA ORFILA (LAGENCIA)
CENTRAL DE AUTOCARES DE MENORCA
NORBUS-TORRES C.B.
CLIMAIGAS MENORCA, S.L.
CODULS I TERRAS, S.L.U.
COMERCIAL JAYPE, S.A.
COMERCIAL JAYPE, S.A.
COMERCIAL JAYPE, S.A.
ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS DIABLES DE MAO
DIELECTRO BALEAR, S.A.
DIELECTRO BALEAR, S.A.
DIELECTRO BALEAR, S.A.
DIELECTRO BALEAR, S.A.
DISTRIBUIDORS EUROPA DE MENORCA, S.L.
EDITORIAL MENORCA, S.A.
EDITORIAL MENORCA, S.A.
ELISEO LLABRES, S.A.
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
FERRETERIA ORFILA, S.L.
FERRETERIA ORFILA, S.L.
FERRETERIA ORFILA, S.L.
TERRAZOS Y MARMOLES FUGUET, S.L.
FUNDACIO PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA
GRUAS TORRES, S.L.
HERMEX IBERICA, S.L.
INSIGNA UNIFORMES SL
JOAN TALTAVULL CARRETERO

Text Explicatiu
Servei de planificació, monitoratge, neteja, manteniment, etc
Desembre 2015
Assegurança multirisc Fins 30.06.2016
Enviament cartes varies Desembre 2015
Servei d'Ajuda a Domicili Desembre 2015
Servei d'assistència tercera edat Geriàtric Desembre 2015,
Material vari de neteja,
Placa Sate Blanc per Ludoteca Nadal
Rollo cartró i tela per Ludoteca Nadal
Material vari per Pluvials a Cala Torret
Bateria 18V per magatzem Brigada
Garnera per neteja
Actuació del dúo Manhatan dia 31.12.2015 Ball Cap d'any,
Actuació del teatre Improxoc dia 04.10.2015
Llum combinat per Nissan Pick up
Mànega per neteja
Boligraf i llàpiç, material oficina
Boligraf, separadors i varis material oficina
Material d'oficina per Molí de Baix
Fulletons Albert Camus en 4 idiomes
Trasllat Hotel Sagitario - Club de Jubilats,

Aplicació
1.3421.22799
4.150.22400
5.920.22201
2.2311.22799
2.2311.22799
5.920.22110
2.337.22699
2.337.22699
4.1532.22199
4.1532.22199
5.920.22110
1.338.22616
6.333.22619
4.1532.21400
5.920.22110
5.920.22000
5.920.22000
5.920.22000
6.3340.22699
2.2310.22609

4rt Trimestre Manteniment ACS i calefacció varis Edificis
Municipals
Colorant i raspallat per Cala Torret i S'Algar
Material vari per Brigada
Brides per Poliesportiu
Cordes i mosquetó per magatzem brigada
Batucada Carnaval 2015

4.1532.21000
4.1532.22199
1.341.22699.
4.1532.22199
1.338.22611

Llum i porta llum per magatzem brigada,
Material per magatzem brigada
Material per magatzem brigada,
Cable flexible per magatzem brigada
Material vari de neteja
Anuari Sant Antoni
Fullet programació Sala Polivalent Albert Camus
Kit per neteja, 25lts
Gasoil per vehicle Llatzer,
Gasoil per vehicle Protecció Civil Desembre 2015
Benzina per vehicle Jardineria Desembre 2015
Benzina per vehicle Brigada d'obres Desembre 2015
Gasoil per vehicles Policia Local Desembre 2015
Material neteja i varis
Tornillos, corda, còpies claus, etc,
Spray per Carrosses de Reis
Rajoles i ciment per Voravies Binibèquer Vell
Mant. i neteja Sa Garrigueta i Circuit Natural Desembre 2015

4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
5.920.22110
5.920.22602
6.333.22602.
5.920.22110
4.1532.22103
5.135.22103
4.171.22103
4.1532.22104
5.132.22103
5.920.22110
4.1532.22199
1.338.22616
4.1532.21000
3.1721.21000

Retirada de vehicles, Desembre 2015,
Moble per Bolquers 8 caselles
Diferència preu erròni per Guants,
Funció obra teatral ""Adreça Desconeguda"" Sala Polivalent

5.132.22799
6.3231.63200
5.132.22104
6.333.22619

x.xxx.21300
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11-1-2016
11-1-2016
4-1-2016
4-1-2016
15-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016

A 10238
FV1/93957
15000067
15000061
FV1/0000560
C1/0000632
FA1/0001432
FA1/0001431
FA1/0001430
FA1/0001429
15001292

31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
19-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015

266,00
236,35
1.210,00
296,45
598,97
126,87
66,33
20,07
38,55
11,47
114,85

28-1-2016

A/8112

31-12-2015

70,16

14-1-2016
3-2-2016
15-2-2016
15-2-2016

FNC1502035
423
07/15SS
08/15SS

31-12-2015
22-12-2015
30-12-2015
30-12-2015

406,03
298,87
3.530,00
250,16

POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.
RETOLS IRLA, S.L.
SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.
SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.

14-1-2016

09/15SS

30-12-2015

2.461,74

SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.

14-1-2016
5-1-2016
11-1-2016
5-1-2016
11-1-2016

10/15SS
00.057116
LUD1501
34

31-12-2015
21-12-2015
31-12-2015
30-12-2015
31-12-2015

407,15
15,40
200,00
259,55
66,14

SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.
QUEVEDO PONS S.L.
IGNASI SALAS GARCIA
SEBASTIAN PONS MERCADAL
SERVIGRUP DE MENORCA, S.L.

Albert Camus
Servei de vigilància per Cap d'any 2015,
Cartutxos Epson varis colors
Sonorització Cap d'any
Iluminació per Pare Noel MOlí de Dalt,
Material vari per palmeres i jardineria
Material de neteja per Ajuntament,
Sacs formigó, ciment i arena i varis per Font Sa Garrigueta
Sac mescla i sac ciment per baixada Cala Torret
Sac mescla i sac ciment per pluvials Binissafúller Rotters
Sac ciment i sac arena vermella i paletina per Circuit Natural
Ciment, arena vermella i varis per Voravies S'Algar,
Binibèquer Vell i Cap d'en Font
Pa pagès i braç de gitano per Dinar Nadal personal
Ajuntament
Lloguer màquinaArtic. Elec. 15m, per Brigada
Imprès fotogràfies... Calendari Pro-Saharauis
De l'1 al 31 de desembre de 2015
Hores complementàries desembre 2015 (Teresa Torres 19
hs.)
Monitors pels Tallers Educatius al Molí de Baix del 28 al 31
desembre
Tallers Educatius al Molí de Baix Indemnització
Caramel·los per Nadal 2015
Ludoteca de Nadal 2015
Llevar arrels de S'Algar i Alcaufar
Material vari per Brigada, CEIP Sa Garriga

31-12-2015

21,15

SEUR GEOPOST, S.L.U.

Enviament sobres mes de Desembre 2015

30-12-2015
31-12-2015

827,53
310,15
119.884,35

SOMEXGA, S.A.
TRIATGES MENORCA, S.L.

Gasoil per Avda Circunval?lació
Deixalleria Sant Lluís Desembre 2015

12-1-2016
4-1-2016
1-2-2016

1/9292
73/D 0003509
150002397
F15/0003814

JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SLU
MANTOLAN, S.L.
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
MENORCA AGROPECUARIA, S.L.
MENORCA NETA, S.L.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
PASCUAL LÁZARO, S.L.
PANADERIA LUIS PONS, S.L.

1.338.22616
5.920.22002
1.338.22616
1.338.22616
4.171.22199
5.920.22110
4.5132.21000
4.1532.21000
4.1532.21000
4.1532.21000
4.1532.21000
1.912.22601
4.1532.20300
2.337.22602
2.337.22799
2.337.22799
2.337.22799
2.337.22799
1.338.22616
2.337.22699
4.1532.22799
4.1532.22199
5.920.22201
4.1532.22103
3.1622.22799

Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2016, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior." -------------

Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que a la comissió la Sra. Capó García va fer un
incís respecte a la factura presentada per Climaigas Menorca, SL, imputada a l’aplicació
pressupostària x.xxx.21300 i que se li va contestar que s’havia posat així perquè feia
referència a diversos edificis. Tot seguit, informa que, concretament, aquesta factura
s’imputa als següent programes:
−
−
−
−
−

3231 – Funcionament centres docents ensenyament. Escoleta
3420 – Instal·lacions esportives. Camp de futbol
3230 – Funcionament centres docents ensenyament. CEIP Sant Lluís
3421 – Instal·lacions esportives. Pavelló d’esports
3232 – Funcionament centres docents ensenyament. CEIP Sa Garriga

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 sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 119.884,35
euros, relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors:
Data R.E.
4-1-2016
8-1-2016
8-1-2016
8-1-2016
12-1-2016

Núm.Fra. Data doc.
Import total
100 31-12-2015
21.859,74
5291
4001698760
2015-12-2
2015-12-01

1-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015

468,12
451,50
3.813,18
67.815,00

Nom
MENBIOS S.L. - BIOSPORT MENORCA
FIATC MUTUA DE SEGUROS
CORREOS
S.S.R. HESTIA, S.L.
S.S.R. HESTIA, S.L.

Text Explicatiu
Servei de planificació, monitoratge, neteja, manteniment, etc
Desembre 2015
Assegurança multirisc Fins 30.06.2016
Enviament cartes varies Desembre 2015
Servei d'Ajuda a Domicili Desembre 2015
Servei d'assistència tercera edat Geriàtric Desembre 2015,

Aplicació
1.3421.22799
4.150.22400
5.920.22201
2.2311.22799
2.2311.22799
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7-1-2016
7-1-2016
7-1-2016
7-1-2016
7-1-2016
11-1-2016
18-1-2016
18-1-2016
5-1-2016
15-1-2016
1-2-2016
7-1-2016
7-1-2016
12-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
29-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
8-2-2016

267863
267859
267862
267861
267860
1638
375
327
70-8735
25064
A/25502
A/25882
A/25948
502
15-12-21
15/169
646
00/008689
00/008687
00/008686

30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
14-12-2015
31-12-2015
7-10-2015
31-12-2015
30-12-2015
31-10-2015
31-12-2015
31-12-2015
18-12-2015
21-12-2015

52,04
5,03
44,38
97,82
114,95
55,90
1.210,00
363,00
65,70
71,39
80,22
44,33
56,57
2.275,38
990,00

30-12-2015

1.424,17

31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
22-2-2015

126,98
234,90
11,36
43,95
250,00

APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
ALMACENES CARRERAS, S.A.
ARTISTES I MUSICS DE MENORCA, S.L.
ARTISTES I MUSICS DE MENORCA, S.L.
AUTOREPARACIONES BAJOLI S.L.
BOBINATS JOSE BORRAS, S.L.U.
CARLIN MENORCA
CARLIN MENORCA
CARLIN MENORCA
CATALINA CARDONA ORFILA (LAGENCIA)
CENTRAL DE AUTOCARES DE MENORCA
NORBUS-TORRES C.B.
CLIMAIGAS MENORCA, S.L.
CODULS I TERRAS, S.L.U.
COMERCIAL JAYPE, S.A.
COMERCIAL JAYPE, S.A.
COMERCIAL JAYPE, S.A.
ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS DIABLES DE MAO

Material vari de neteja,
Placa Sate Blanc per Ludoteca Nadal
Rollo cartró i tela per Ludoteca Nadal
Material vari per Pluvials a Cala Torret
Bateria 18V per magatzem Brigada
Garnera per neteja
Actuació del dúo Manhatan dia 31.12.2015 Ball Cap d'any,
Actuació del teatre Improxoc dia 04.10.2015
Llum combinat per Nissan Pick up
Mànega per neteja
Boligraf i llàpiç, material oficina
Boligraf, separadors i varis material oficina
Material d'oficina per Molí de Baix
Fulletons Albert Camus en 4 idiomes
Trasllat Hotel Sagitario - Club de Jubilats,

5.920.22110
2.337.22699
2.337.22699
4.1532.22199
4.1532.22199
5.920.22110
1.338.22616
6.333.22619
4.1532.21400
5.920.22110
5.920.22000
5.920.22000
5.920.22000
6.3340.22699
2.2310.22609

4rt Trimestre Manteniment ACS i calefacció varis Edificis
Municipals
Colorant i raspallat per Cala Torret i S'Algar
Material vari per Brigada
Brides per Poliesportiu
Cordes i mosquetó per magatzem brigada
Batucada Carnaval 2015

4.1532.21000
4.1532.22199
1.341.22699.
4.1532.22199
1.338.22611

Llum i porta llum per magatzem brigada,
Material per magatzem brigada
Material per magatzem brigada,
Cable flexible per magatzem brigada
Material vari de neteja
Anuari Sant Antoni
Fullet programació Sala Polivalent Albert Camus
Kit per neteja, 25lts
Gasoil per vehicle Llatzer,
Gasoil per vehicle Protecció Civil Desembre 2015
Benzina per vehicle Jardineria Desembre 2015
Benzina per vehicle Brigada d'obres Desembre 2015
Gasoil per vehicles Policia Local Desembre 2015
Material neteja i varis
Tornillos, corda, còpies claus, etc,
Spray per Carrosses de Reis
Rajoles i ciment per Voravies Binibèquer Vell
Mant. i neteja Sa Garrigueta i Circuit Natural Desembre 2015

4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
5.920.22110
5.920.22602
6.333.22602.
5.920.22110
4.1532.22103
5.135.22103
4.171.22103
4.1532.22104
5.132.22103
5.920.22110
4.1532.22199
1.338.22616
4.1532.21000
3.1721.21000
5.132.22799
6.3231.63200
5.132.22104
6.333.22619

x.xxx.21300

11-1-2016
21-1-2016
21-1-2016
21-1-2016
8-1-2016
12-1-2016
12-1-2016
15-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
5-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
13-1-2016
12-1-2016

01/15
33410
33728
33729
33730
A 15348/2015
M/6250
IM/2605
15/02796
C150001491
C150001457
C150001431
C150001403
C150001387
23668
23667
23666
A/8503
J/1325

15-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
30-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015

244,81
339,08
11,86
188,76
356,21
269,22
675,98
108,37
50,00
68,69
65,97
47,31
563,46
24,53
14,21
23,62
77,34
1.733,37

5-1-2016
7-1-2016
25-1-2016
7-1-2016

A-736
2015/120451
FIA151823
21/2015

31-12-2015
11-12-2015
30-6-2015
28-12-2015

43,58
186,63
50,80
605,00

11-1-2016
11-1-2016
4-1-2016
4-1-2016
15-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016
11-1-2016

A 10238
FV1/93957
15000067
15000061
FV1/0000560
C1/0000632
FA1/0001432
FA1/0001431
FA1/0001430
FA1/0001429
15001292

31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
19-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-12-2015

266,00
236,35
1.210,00
296,45
598,97
126,87
66,33
20,07
38,55
11,47
114,85

28-1-2016

A/8112

31-12-2015

70,16

14-1-2016
3-2-2016
15-2-2016
15-2-2016

FNC1502035
423
07/15SS
08/15SS

31-12-2015
22-12-2015
30-12-2015
30-12-2015

406,03
298,87
3.530,00
250,16

POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.
RETOLS IRLA, S.L.
SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.
SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.

14-1-2016

09/15SS

30-12-2015

2.461,74

SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.

14-1-2016
5-1-2016
11-1-2016
5-1-2016
11-1-2016

10/15SS
00.057116
LUD1501
34

31-12-2015
21-12-2015
31-12-2015
30-12-2015
31-12-2015

407,15
15,40
200,00
259,55
66,14

SERVEIS EDUCATIUIS DE MENORCA S.A.L.
QUEVEDO PONS S.L.
IGNASI SALAS GARCIA
SEBASTIAN PONS MERCADAL
SERVIGRUP DE MENORCA, S.L.

Retirada de vehicles, Desembre 2015,
Moble per Bolquers 8 caselles
Diferència preu erròni per Guants,
Funció obra teatral ""Adreça Desconeguda"" Sala Polivalent
Albert Camus
Servei de vigilància per Cap d'any 2015,
Cartutxos Epson varis colors
Sonorització Cap d'any
Iluminació per Pare Noel MOlí de Dalt,
Material vari per palmeres i jardineria
Material de neteja per Ajuntament,
Sacs formigó, ciment i arena i varis per Font Sa Garrigueta
Sac mescla i sac ciment per baixada Cala Torret
Sac mescla i sac ciment per pluvials Binissafúller Rotters
Sac ciment i sac arena vermella i paletina per Circuit Natural
Ciment, arena vermella i varis per Voravies S'Algar,
Binibèquer Vell i Cap d'en Font
Pa pagès i braç de gitano per Dinar Nadal personal
Ajuntament
Lloguer màquinaArtic. Elec. 15m, per Brigada
Imprès fotogràfies... Calendari Pro-Saharauis
De l'1 al 31 de desembre de 2015
Hores complementàries desembre 2015 (Teresa Torres 19
hs.)
Monitors pels Tallers Educatius al Molí de Baix del 28 al 31
desembre
Tallers Educatius al Molí de Baix Indemnització
Caramel·los per Nadal 2015
Ludoteca de Nadal 2015
Llevar arrels de S'Algar i Alcaufar
Material vari per Brigada, CEIP Sa Garriga

31-12-2015

21,15

SEUR GEOPOST, S.L.U.

Enviament sobres mes de Desembre 2015

30-12-2015
31-12-2015

827,53
310,15
119.884,35

SOMEXGA, S.A.
TRIATGES MENORCA, S.L.

Gasoil per Avda Circunval?lació
Deixalleria Sant Lluís Desembre 2015

12-1-2016
4-1-2016
1-2-2016

1/9292
73/D 0003509
150002397
F15/0003814

DIELECTRO BALEAR, S.A.
DIELECTRO BALEAR, S.A.
DIELECTRO BALEAR, S.A.
DIELECTRO BALEAR, S.A.
DISTRIBUIDORS EUROPA DE MENORCA, S.L.
EDITORIAL MENORCA, S.A.
EDITORIAL MENORCA, S.A.
ELISEO LLABRES, S.A.
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
ESTACION SERV. Y GASOLINERA SAN LUIS,S.L
FERRETERIA ORFILA, S.L.
FERRETERIA ORFILA, S.L.
FERRETERIA ORFILA, S.L.
TERRAZOS Y MARMOLES FUGUET, S.L.
FUNDACIO PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA
GRUAS TORRES, S.L.
HERMEX IBERICA, S.L.
INSIGNA UNIFORMES SL
JOAN TALTAVULL CARRETERO
JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA SLU
MANTOLAN, S.L.
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
ONOFRE TALTAVULL CAMPS
MENORCA AGROPECUARIA, S.L.
MENORCA NETA, S.L.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
MENORQUINA DE MATERIALES, S.A.
PASCUAL LÁZARO, S.L.
PANADERIA LUIS PONS, S.L.

1.338.22616
5.920.22002
1.338.22616
1.338.22616
4.171.22199
5.920.22110
4.5132.21000
4.1532.21000
4.1532.21000
4.1532.21000
4.1532.21000
1.912.22601
4.1532.20300
2.337.22602
2.337.22799
2.337.22799
2.337.22799
2.337.22799
1.338.22616
2.337.22699
4.1532.22799
4.1532.22199
5.920.22201
4.1532.22103
3.1622.22799
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Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2016, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 18.02.16.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA DOTACIÓ
D'UNA ADREÇA ELECTRÒNICA CORPORATIVA I UN ESPAI PER A L'ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA
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:---------------------------------------"Exposició de motius: ----------------------------------------------------------------------------------------------------D’acord amb el RD 2568/1986, de 28 de novembre, per el qual s’aprova el reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals
(BOE número 305
de22/12/1986)al capítol II on xerra de grups polítics els articles 27 i 28 diuen el següent: -------------ART. 27. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización Administrativa de la
entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o
local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el presidente o el
miembro de la corporación responsable del área de régimen interior pondrán a su disposición una
infraestructura mínima de medios materiales y personales. ----------------------------------------------------Art. 28. 1. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar
reuniones o sesiones de trabajo con Asociaciones para la defensa de los intereses colectivos,
generales o Sectoriales de la población. ----------------------------------------------------------------------------2. El presidente o el miembro corporativo responsable del área de régimen interior establecerán el
régimen concreto de utilización de los locales. --------------------------------------------------------------------Por parte de los grupos de la corporación, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y
de acuerdo con los niveles de representación política de cada uno de ellos. ------------------------------3. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno o de la comisión de
gobierno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l’Ajuntament aquesta moció: ---Per una banda, que a cadascun dels Regidors del Grup Municipal del Partit Popular se’ns doti
d’una adreça electrònica corporativa @ajsantlluis.org on poder (entre d’altres) rebre els documents
en format digital que se’ns fan imprescindibles per al correcte exercici de la nostra funció dins el ple
municipal així com ser una adreça de caràcter oficial pera a la comunicació amb la ciutadania.-------Per un altra demanem poder gaudir d’un espai de trobada dins les dependències de les cases
consistorials ,on membres del nostre grup puguin atendre a la ciutadania setmanalment en horari
de capvespre per al correcte exercici de les nostres funcions com a membres de la corporació local
de la qual som el grup polític amb major representació." -------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que l’equip de govern està d’acord amb el primer apartat de la
moció, relatiu a dotar d’una adreça electrònica corporativa cadascun dels regidors del Grup
Popular; ara bé, respecte al segon apartat, relatiu a poder gaudir d’un espai a les Cases
Consistorials, manifesta que la realitat és que ara per ara no hi ha espai ni per als membres de
l’equip de govern... Afegeix que el dia que hi hagi prou espai no té cap inconvenient de tornar a
tractar aquesta qüestió. -------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que creu que sí que es podria trobar qualque espai per
poder-s’hi reunir el seu grup en aquest ajuntament; fins i tot, per no interferir el funcionament
ordinari de l’Ajuntament, es podria emprar els capvespres i que un d’aquests espais podria ser la
sala d’actes, fixant un dia i unes hores a disposició del Grup del Partit Popular. --------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que l’espai de la sala d’actes el poden tenir quan vulguin, però
nosaltres enteníem com a espai un despatx, amb ordinador, telèfon... En aquest sentit, tal com ha
dit el president, en aquests moments no tenim espai ni per a tots els regidors de l’equip de govern.
11

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

El Sr. Olives Salas manifesta que la idea és que, mentre no es pugui tenir un espai més adequat, sí
que estaria bé poder tenir un lloc assignat periòdicament. El Sr. Lora Buzón manifesta que la sala
de plens tant la pot emprar el Partit Popular com la pot emprar qualsevol, mentre no es deixi
documentació ni res dins; en açò no hi veu cap problema. -----------------------------------------------------El president manifesta que, doncs, es podrien fer dues votacions. -------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Diu que veu bé que es facin dues votacions, ja que en la qüestió
d’una adreça electrònica no hi ha inconvenient. Ara bé, manifesta que ell, com a regidor de l’equip
de govern que és, no té ni un lloc i que, si bé entén que l’oposició pugui demanar un espai, la
realitat és que els qui fem feina diàriament, mati i capvespre, no tenim un lloc mínimament digne...
Considera que, abans que l’oposició —amb tots els respectes del món—, haurien de tenir un lloc
adequat els membres de l’equip de govern, cosa que en aquests moments no succeeix. -------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que sap que actualment és difícil poder disposar d’un espai
físic, però tal vegada sí que podríem tenir reservada la sala uns dies a la setmana, encara que
sigui els capvespres. Entén que vulguin parlar-ne amb la resta de membres de l’equip de govern,
per la qual cosa està d’acord que es facin votacions per separat. --------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que l’adreça electrònica que fixa l’oposició és
quasi idèntica a la dels membres de l’equip de govern, per la qual cosa li agradaria que els serveis
informàtics ho analitzassin. ---------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que hi ha molts altres ajuntaments que empren aquestes extensions
oficials i no hi ha més qüestió que tenir-ho configurat bé. ------------------------------------------------------El president afegeix que ja n’ha parlat amb SILME i que, en cas de fer-ho, es crearien noves
adreces electròniques, si bé en tornarà a parlar si ha de ser ...@ajsantlluis.org o un altra adreça.
Acaba dient que avui se sotmetrà a votació la primera proposta tal com està redactada. -------------El Sr. Carretero Tudurí anuncia que s’abstindrà. -----------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació, en primer lloc, la primera proposta
presentada pel Grup del Partit Popular. -----------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PP (3); i una abstenció, corresponent al membre del PI (1), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:---------------------------- Que a cadascun dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular se’ls doti d’una adreça
electrònica corporativa @ajsantlluis.org on puguin rebre (entre d’altres) els documents en format
digital que se’ns fan imprescindibles per al correcte exercici de la nostra funció dins el ple municipal
i que alhora pugui ser una adreça de caràcter oficial per a la comunicació amb la ciutadania. --------A continuació, se sotmet a votació la segona proposta d’acord de la moció presentada pel Grup del
Partit Popular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: ----------------- Que el Partit Popular pugui gaudir d’un espai de trobada dins les dependències de les Cases
Consistorials, on membres del nostre grup puguin atendre la ciutadania setmanalment en horari de
capvespre per al correcte exercici de les nostres funcions com a membres de la corporació local,
de la qual som el grup polític amb major representació." --------------------------------------------------------

Tot seguit, la batlessa presenta una esmena de rectificació, que diu:
"Esmena a la moció amb relació a la dotació d'una adreça electrònica corporativa i un espai per a
l'atenció a la ciutadania que presenta el regidor del grup Volem Sant Lluís al Ple ordinari de data
25.02.2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esmena de rectificació: --------------------------------------------------------------------------------------------------Al punt primer d'acord substituir on diu: "Que a cadascun dels regidors del Grup Municipal del Partit
Popular se'ls doti d'una adreça electrònica corporativa @ajsantlluis.org."; per: "que es doti al Grup
Municipal del Partit Popular d'una única adreça electrònica corporativa @ajsantlluis.org.". ------------Així, el punt primer d'acord, amb l'esmena incorporada, quedaria redactat de la següent manera: ---
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- Que es doti al Grup Municipal del Partit Popular d'una única adreça electrònica corporativa
@ajsantlluis.org on puguin rebre (entre d’altres) els documents en format digital que se’ns fan
imprescindibles per al correcte exercici de la nostra funció dins el ple municipal i que alhora pugui
ser una adreça de caràcter oficial per a la comunicació amb la ciutadania." --------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que aquesta moció es va analitzar a la comissió i es
va demanar si es podrien sotmetre les dues propostes d’acord per separat, la qual cosa
es va acceptar. Pel que fa al primer apartat de la moció, manifesta que totes les
persones que seuen en aquesta taula formen part d’aquest Ajuntament, és a dir, de la
corporació municipal i és raonable que tots nosaltres disposem d’una eina oficial de feina.
De la mateixa manera que els membres de l’equip de govern tenen correus oficials, en
aquests moments els membres de l’oposició estan emprant els correus electrònics
particulars i determinada informació que va i ve d’una banda a l’altra, no té massa lògica
que es faci a través dels correus particulars. Afegeix que la informació que puguem tenir
és la informació que segurament l’equip de govern ens derivarà, per la qual cosa no és
que hàgim de tenir més informació de la que hem de tenir, però, almenys, allò que sens
passin, que ens ho passin amb un mínim de seguretat. Com també si qualsevol persona
es vol comunicar amb nosaltres, la cosa lògica seria que tinguéssim una eina de
comunicació amb la ciutadania a través d’una direcció de correu electrònic oficial, no a
través de les nostres direccions de correu electrònic personals. El fet de mesclar vida
pública o professional amb vida privada, segurament cap de nosaltres ho fem. Continua
manifestant que ara, amb l’esmena que s’ha presentat, la cosa queda una mica
desvirtuada, en el sentit de passar que cadascun dels regidors del grup del Partit Popular
tengui una adreça electrònica, a fer que només es doti d’una adreça electrònica
l’esmentat grup municipal... Si llavors el grup municipal vol passar la informació que
l’equip de govern li ha derivat, a la resta de membres del grup, acabarà fent-ho als
correus particulars de cadascú. No té massa lògica.
Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa al segon apartat de la moció, manifesta que no
és una cosa que ens inventem, sinó que ve regulat en el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el sentit que tots els grups polítics
amb representació poden disposar d’un local propi en els edificis municipals. Diu que
d’entrada sap la dificultat que hi ha a poder dotar d’un espai l’únic grup de l’oposició que
hi ha en aquests moments —a la legislatura passada hi havia tres grups a l’oposició—,
però creu que, almenys, es podria dotar aquest grup d’un espai municipal, uns dies i
unes hores determinades regularment, com podria ser la sala d’actes, si bé és absurd pel
volum del local perquè realment només es necessita un despatx petit, però si no hi ha res
més ja va bé. Afegeix que disposar d’aquest espai no és només per ells, sinó per la
comunicació amb els ciutadans, perquè a vegades els ciutadans et troben enmig del
carrer o hi ha gent que entrar a la seu d’un partit polític no els agrada; en canvi, com
que l’Ajuntament és de tota la ciutadania, entén que la comunicació seria més fàcil tant
per a uns com per als altres.
Conclou demanant el vot favorable a les propostes
presentades pel grup del Partit Popular.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que farà una petita explicació dels motius pels quals
s’ha presentat aquesta esmena. Diu que van tenir un malentès intern, ja que hi havia
una part del grup que es pensava que feien referència a una sola adreça electrònica i els
altres que es pensaven que parlaven d’una adreça electrònica per a cadascú. Així
mateix, informa que va fer una consulta amb SILME per veure com estava aquesta
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qüestió en l’àmbit de Menorca; que a partir de dijous i, arran d’aquests diferents
pensaments entre els membres de l’equip de govern, va fer unes consultes més
seriosament; que no hi ha cap ajuntament de Menorca que tengui adreça electrònica per
als regidors de l’oposició; i que només hi ha dos ajuntaments, el de Maó i el de
Ciutadella, que tenen una adreça per a cada grup polític de l’oposició. Per tant, l’actual
equip de govern ha considerat que s’ha de posar al costat dels ajuntaments més
avançats i, per açò, s’ha fet aquesta esmena: per dotar el grup de l’oposició d’una única
adreça electrònica. Afegeix que possiblement quan tengui entrada la nova normativa
sobre la qüestió telemàtica, vindran donades unes altres directrius, si bé no ho sap, i que
ja es veurà en el seu moment. Conclou dient que entén que no fa falta que els membres
de l’oposició es passin els correus entre ells, ja que si cadascú té la clau d’accés no és
menester que hi hagi un moviment de documentació entre correu corporatiu i correu
personal.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que el fet de no tenir un correu electrònic municipal,
a tenir-ne un per al grup municipal, açò ja és un pas més. Ara bé, per qüestions de
seguretat, suposa que un correu personalitzat oficial pot ser molt més segur que no un
únic correu per al grup, açò també s’ha de tenir en compte. Conclou demanant a l’equip
de govern que s’ho repensin i que votin a favor la proposta presentada tal com està
redactada.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l’esmena
de rectificació presentada per l’equip de govern a la primera proposta d’acord del
dictamen. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als
membres del PP (6).
Atesa la situació d’empat, la secretària informa que, en aplicació de l’article 94 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’ha
d’efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l’empat, decidirà el vot de qualitat
de la batlessa.
A continuació, la batlessa efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat:
sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (3), PSOE (2) i el
PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (6).
Tot seguit, la batlessa anuncia que l’esmena queda aprovada amb el vot de qualitat de la
batlessa.
A continuació, la batlessa sotmet a votació la primera proposta d’acord del dictamen
de la Comissió Especial de Comptes, amb la incorporació de l’esmena aprovada, i
es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6).
Atesa la situació d’empat, la secretària informa que, en aplicació de l’article 94 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’ha
d’efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l’empat, decidirà el vot de qualitat
de la batlessa.
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A continuació, la batlessa efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat:
sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (3), PSOE (2) i el
PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (6).
Tot seguit, la batlessa anuncia que la primera proposta d’acord del dictamen de la
Comissió Especial de Comptes queda aprovada amb el vot de qualitat de la batlessa amb
els següents termes:
- Que es doti el Grup Municipal del Partit Popular d'una única adreça electrònica
corporativa @ajsantlluis.org on puguin rebre (entre d’altres) els documents en
format digital que se’ns fan imprescindibles per al correcte exercici de la nostra
funció dins el Ple municipal i que alhora pugui ser una adreça de caràcter oficial
per a la comunicació amb la ciutadania.
Finalment, la batlessa sotmet a votació la segona proposta d’acord del dictamen de la
Comissió Especial de Comptes, i es produeix el següent resultat: sis vots a favor,
corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1).
Atesa la situació d’empat, la secretària informa que, en aplicació de l’article 94 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’ha
d’efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l’empat, decidirà el vot de qualitat
de la batlessa.
A continuació, la batlessa efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat:
sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra,
corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1).
Tot seguit, la batlessa anuncia que la segona proposta d’acord del dictamen de la
Comissió Especial de Comptes queda rebutjada amb el vot de qualitat de la batlessa.
SETÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LES OBRES DEL NOU CENTRE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (6+12)
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"El Ple de l’Ajuntament, en data 28.01.2016, va acordar incoar el procediment establert a l’article
211.1 del TRLCSP, i a aquest efecte va atorgar al contractista de les obres del nou centre
d’educació infantil i primària (6 + 12) un termini de 15 dies naturals per a que al·legués el que
considerés adient amb relació a la interpretació que l’òrgan de contractació -d’acord amb l’art. 210
del TRLCSP- feia de l’acte d’ocupació formalitzat en data 24.08.2012 en el sentit de considerar-la
com a recepció tàcita de les obres. ---------------------------------------------------------------------------------15
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Atorgada l’audiència i finalitzat el termini el dia 18 de febrer, el contractista no ha presentat cap
al·legació o observació. -------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista dels antecedents anteriors i les prerrogatives que atorga l’art. 210 del TRLCSP al Ple com
a òrgan de contractació, venc en elevar la següent --------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Qualificar definitivament , fent ús de les prerrogatives atribuïdes a l’òrgan de contractació
ex art. 210 del TRLCSP, l’acte d’ocupació formalitzat en data 24.08.2012 com a recepció tàcita
de les obres (ex. art 235.6 TRLCSP i punts 1 i 2 de l’art. 168 del RGLCAP), al considerar essencial
el fet que , si bé existeixen les deficiències constructives posades de manifest a tots els informes
tècnics obrants a l’expedient (i per tant, sense haver-se produït el resultat satisfactori del contracte
d’obres adjudicat), és obvi i manifest que el centre es troba en funcionament i ús públic des del mes
de setembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Requerir a la Direcció Facultativa de les obres per tal que, en el termini d’un mes
procedeixi a la medició de les realment executades i, sobre el seu resultat, redacti la corresponent
relació valorada i procedeixi a expedir la certificació final; tot d’acord amb l’art 235.2 del TRLCSP i
166 del RGLCAP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Requerir a la Direcció Facultativa de les obres per a que redacti informe respecte les
deficiències constructives detectades, informe que haurà de recollir la corresponent valoració
econòmica, atorgar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del que
correspongui així com el termini per fer-ho. ------------------------------------------------------------------------Quart.- Notificar els acords anteriors al contractista." -------------------------------------------------------------

Intervé la batlessa. Manifesta que, tal com va dir en el Ple passat, urgeix reparar les
deficiències a la nova escola i, en aquest sentit, es fa el procediment que en aquests
moments toca fer: aprovar la recepció tàcita de les obres de forma definitiva i que la
direcció facultativa faci el que hagi de fer per tal de poder entrar a resoldre les
deficiències.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular votarà a favor de la proposta
presentada, tal com ho va fer en el passat Ple; que es tracta d’una obra que es va dur a
terme pràcticament dins el seu mandat; que tothom sap les dificultats de coordinació que
van tenir —de fet l’informe d’incidències el van encomanar a principis de 2015—; i que
s’hi ha de posar una solució. Conclou dient que aquesta és la manera que els Serveis
Jurídics, juntament amb la decisió política, han pres per actuar, i a la qual el Partit
Popular donarà suport.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Qualificar definitivament , fent ús de les prerrogatives atribuïdes a l’òrgan de
contractació ex art. 210 del TRLCSP, l’acte d’ocupació formalitzat en data 24.08.2012
com a recepció tàcita de les obres (ex. art 235.6 TRLCSP i punts 1 i 2 de l’art. 168 del
RGLCAP), al considerar essencial el fet que , si bé existeixen les deficiències
constructives posades de manifest a tots els informes tècnics obrants a l’expedient (i per
tant, sense haver-se produït el resultat satisfactori del contracte d’obres adjudicat), és
obvi i manifest que el centre es troba en funcionament i ús públic des del mes de
setembre de 2012.
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Segon. Requerir a la Direcció Facultativa de les obres per tal que, en el termini d’un mes
procedeixi a la medició de les realment executades i, sobre el seu resultat, redacti la
corresponent relació valorada i procedeixi a expedir la certificació final; tot d’acord amb
l’art 235.2 del TRLCSP i 166 del RGLCAP.
Tercer. Requerir a la Direcció Facultativa de les obres per a que redacti informe respecte
les deficiències constructives detectades, informe que haurà de recollir la corresponent
valoració econòmica, atorgar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda
reparació del que correspongui així com el termini per fer-ho.
Quart. Notificar els acords anteriors al contractista.
VUITÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
I MOVIMENT DE TRESORERIA.- QUART TRIMESTRE DE 2015
La secretària informa que, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
amb relació al fet de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de
tresoreria, en data 9 de febrer de 2016 s’ha remès a tots els grups polítics la informació
corresponent al quart trimestre de 2015, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 15 (TRANSFERÈNCIA
ENTRE PARTIDES) AL PRESSUPOST DE 2015. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/1568, de dia 30.12.15,
amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial de les aplicacions d’algunes aplicacions de les àrees de
despesa 1, 3 i 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 30 de desembre de 2015. ---------------------------------------------------En virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------Pro.
1532
1721

Eco.

Descripció

22199 VIES PUBLIQUES - ALTRES SUBMINISTRAMENTS
46100 MEDI AMBIENT - PLA INSULAR PLATGES

151
22604 URBANISME - JURÍDICS, CONTENCIOSOS.
TOTAL AREA DE DESPESA 1
Pro.
338
3232
3420
3421
311

BAIXES

Eco.
22616
21300
22100
21300
46100

Descripció
FESTES POPULARS - FESTES DE NADAL
ENSENYAMENT ESCOLA SA GARRIGA - MANT.MAQUINARIA I INSTAL.LAC
INSTAL.ESP.CAMP FUTBOL - SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA
INSTAL.ESPORT.PAV.ESPORTS - MANTENIMENT MAQUINARIA
ACCIONS RELATIVES A LA SALUTA - CONVENI ALBERG ANIMALS

ALTES
1.600,00
7.000,00

8.600,00
8.600,00
BAIXES

8.600,00
ALTES
1.800,00
2.500,00
1.800,00
2.200,00
1.022,00
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333
22799 EQUIPAMENTS CULTURALS - TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES
3421
62500 INSTAL.ESPORT.PAV.ESPORTS - TAQUILLES
320
46100 ADM. GRAL. EDUCACIÓ - CONVENI ESCOLA ADULTS
3231
13000 ENSENYAMENT ESCOLETA - RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3
Pro.
Eco.
Descripció
453
46113 CARRETERES - CONVENI CONSERVACIÓ I MANT.CARRETERES
4312
22699 COMERÇ - ALTRES DESPESES DIVERSES
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4

5.372,00
760,00
2.000,00
1.190,00
9.322,00
BAIXES
260,00
260,00

9.322,00
ALTES
260,00
260,00

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

El Ple en resta assabentat.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dilluns
passat es va aprovar un ajut social, el qual ha estat comunicat al perceptor abans de ser
aprovat per la Junta, en concret, cinc dies abans. Per tant, no sap si és un error, o és
eficàcia administrativa, açò de comunicar abans que ho aprovi la Junta de Govern
Local... Entén que el procediment normal és que l’ajut l’aprovi per la Junta de Govern i
llavors es comunica a la persona interessada la seva aprovació o denegació.
La secretària informa que en aquest cas el que va passar és que es tractava d’un ajut
urgent i que, com que no hi havia Junta de Govern, es va aprovar l’ajut mitjançant una
resolució de Batlia, la qual llavors va ser ratificada per la Junta de Govern Local.
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que començarà el seu suggeriment sent una mica
literari i diu: “Haced lo que dicen pero no hagáis lo que hacen porque no hacen lo que
dicen”... Sobre açò vol fer referència a la qüestió de la Participació Ciutadana i amb el
que s’ha vist amb la moció anterior. Assenyala que s’ha denegat al Grup Popular el dret,
recollit per llei, de disposar d’un local durant unes hores a la setmana per fer les nostres
feines i reunir-nos amb la gent, és a dir, s’ha denegat al grup que té gran representació
en aquesta taula i hem de ser conscients que nosaltres també som part de l’ajuntament.
Per altra banda, manifesta que pot ser que a Menorca no, però en ajuntaments de fora
de l’illa sí que per als grups de l’oposició cada regidor té la seva adreça electrònica, i
entén que açò que s’ha fet aquí és un menyspreu cap al Partit Popular. A més, es tracta
d’una moció que fa un mes que es va presentar en aquest Ajuntament i el fet que
s’esperi al darrer moment per presentar una esmena, entén que açò és una falta de
respecte cap al Grup del Partit Popular.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que açò és el que fa l’equip de govern, pregona
aquesta participació ciutadana, però, en canvi, a les comissions quan nosaltres
demanam un informe ens diuen que no es farà cap informe, quan saben que un terç de
regidors poden demanar informes i aquests s’han de passar al cap de cinc dies, però
vostès es neguen a fer aquests informes... Recorda que en altres temps hi havia regidors
que recorrien a la Delegació del Govern per presentar coses i açò és el darrer cartutx que
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volíem emprar, però a la millor no tocarà més remei que emprar-lo. Afegeix que el fet
d’estar a l’oposició és ingrat, és difícil, però quan estàs a l’oposició has de fer feina per
intentar que les coses es facin així com toca, i no té gaire de sentit que a la passada
comissió informativa, que han de ser comissions participatives, a ell li van llevar la
paraula i no el van deixar parlar més en un punt...
Finalment, el Sr. Coll Alcina suggereix a l’equip de govern que reflexionin i que, si bé
vostès prediquen la participació ciutadana, el poble ha triat els nostres representants i
entén que l’equip de govern la primera cosa que hauria de fer, com a deferència, és tenir
en compte el Partit Popular. A més, estar segur que moltes vegades ens abstenem de
punts que segurament, si es documentàssin un poc més, podríem arribar aprovar i avui
s’ha vist amb el punt de l’escola. Conclou dient que a les coses que estan ben fetes hi
donarem suport, i de les coses que estiguin mal fetes en demanarem informació, si bé
sabem que el personal de l’Ajuntament és el que és, que té molta feina, molta més feina
del que la gent de fora es pensa, però també és cert que nosaltres som part de
l’Ajuntament i tenim el dret de demanar informes i que en els lliurin.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a les obres que s’estan fent a Alcalfar,
manifesta que a la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania el Sr. Carretero va
informar que es duen a terme unes obres de millora del paviment de voravies d’un carrer
de l’esmentada urbanització. Recorda que anys enrere aquest Ajuntament va arribar a
un acord amb l’Associació de veïns, en el sentit que quan es renovassin paviments de
voravies aquestes es farien com les que hi ha posades quan arribes a Alcalfar, que són
de color caramel. Ara, curiosament, ha vist que s’han posat unes quantes rajoles
blanques i, a continuació, de vermelles, per la qual cosa voldria saber si es tracta de
proves; o si és que l’Associació de Veïns ha canviat de criteri; o si és que és una
equivocació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que açò és una resposta que hauria de donar el
Partit Popular, ja que aquest projecte es va redactar en la passada legislatura i,
precisament, en el projecte es va posar que les rajoles serien blanques... Llavors, quan
el mestre de cases fa l’obra posa rajola blanca, tal com diu el projecte, i quan nosaltres
ens n’adonam, veiem l’empasta que s’ha fet i ho aturam. Insisteix que aquest projecte es
va redactar en el govern del Partit Popular i que nosaltres no hem fet res més que
executar allò que en principi figurava en el projecte, que evidentment hem fet corregir, ja
que, com s’ha dit abans, s’havia arribat a un acord perquè totes les rajoles fossin
vermelles i açò es pot veure tant a l’arribada —que va ser una obra que va fer el CIM—
com en els carrers interiors de la urbanització.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que pot ser que el projecte l’haguéssim redactat
nosaltres, però el van aprovar vostès.
Per altra banda, assenyala que a l’arribada
d’Alcalfar les rajoles no són vermelles, són de color caramel...
Pren la paraula el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el projecte estableix: “rajola de formigó
tipus panot blanca”; i açò és el que es va començar a posar. Sort que en vam adonar i
sort que hem pogut parlar amb els veïns, i el que hi havia posat no va malament amb el
bloc d’apartaments que hi ha allà, que són de color blanc. Tota la resta d’Alcalfar serà
panot vermell, que és allò mateix que hi ha a la resta d’Alcalfar, no és color caramel, sinó
panot vermell, i així ho diu la referència dels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament.
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El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que hi ha estat avui capvespre, i una cosa és allò que hi
ha en un carrer; una altra cosa és allò que hi ha a l’arribada d’Alcalfar; i una altra cosa és
allò que hi ha en aquest carrer...
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que aquest Ajuntament tenia un
conveni amb el CIM pel manteniment de carreteres. Atès que ha vist operaris de la
brigada municipal tallant branques de carreteres que estan incloses dins el conveni de
manteniment, voldria saber si aquest conveni està en vigor o no; o si és que les hores
que ha dedicat la brigada municipal a podar es facturaran al CIM.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no es facturarà res al CIM. Afegeix que ens hem estimat
més fer nosaltres segons quines actuacions i reforçar altres bandes a través del servei de
carreteres, perquè ens hem adonat que les actuacions del servei de carreteres no arriba
a segons quins llocs tan amunt a l’hora de podar pins o arbres més elevats. D’aquesta
manera es faran dues actuacions, una ara d’intervenció ràpida i l’altre abans de l’inici de
la temporada turística.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que la pista multifuncional de l’escola fa més
d’un mes que està oberta i recorda que es va dir que no s’obriria fins que no es tingués
un reglament d’ús aclarit. Demana: Està aclarit? En cas que estigui redactat aquest
reglament, en demana una còpia.
La batlessa manifesta que s’està elaborant un protocol d’ús. Ara bé, com que durant les
festes de Nadal es va fer una prova d’obertura d’aquest espai per veure si seguien
havent-hi conflictes amb els veïns per part d’aquestes persones que de forma un poc
incívica jugaven i molestaven els veïns; i en vista que amb el cartell i les instruccions que
s’hi van establir, relatives a respectar els veïns, l’horari, etc.., i com que la cosa va anar
be, van decidir obrir-la. En aquest cartell que hem posat hi ha els fonaments d’aquest
protocol d’ús.
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado demana una còpia dels registres d’entrada núm.
474 i 409. Pel que fa a l’escrit amb RE 409, que és un escrit de l’empresa que
gestiona el servei de menjador de la residència geriàtrica i centre de dia, en el qual es
posa de manifest que els menús del servei de menjar a domicili són per ser consumits
immediatament, voldria saber si és que ha passat qualque cosa.
La Sra. Borrás Atienza respon que no ha passat res, però com que es va fer una
inspecció, es recorda aquesta qüestió, és una prevenció.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que li han arribat queixes sobre la neteja
del poliesportiu, en el sentit que està brut i que hi ha falta de neteja. Voldria saber què hi
ha d’açò i si és una cosa puntual.
La batlessa manifesta que formalment no li n’han arribat, de queixes. Ara bé, entén que
hi pot haver una certa preocupació, i és que com molt bé vostès saben, el plec de
clàusules que està en vigor per a la gestió esportiva ha quedat un mica desvirtuat,
perquè quan es va fer era per a una previsió d’uns 220 usuaris i resulta que ara n’hi ha
603. Assenyala que som sensibles a aquest aspecte i que de cara al proper plec de
clàusules que s’està elaborant açò es tindrà en compte. Així mateix, suposa que
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l’empresa que du la gestió esportiva ha hagut de repartir les feines de neteja, consergeria
i manteniment i no deuen donar l’abast, i a la millor vénen per açò, aquestes queixes.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que fa poc temps que l’equip de govern ha posat
en coneixement de l’Administració de justícia una incidència que hi va haver amb
l’adjudicació de la segona fase de les obres del Cós, a causa de la forma amb què es va
intentar justificar una baixa temerària. Voldria saber com està aquesta qüestió.
La batlessa manifesta que amb motiu d’unes irregularitats i d’uns indicis de falsedat
documental en la documentació presentada per l’empresa Antonio Gomila, SA per
justificar la baixa temerària, es va enviar l’expedient a la Fiscalia Superior de Justícia de
les Illes Balears, i que l’únic que sabem en aquests moments és que tot l’expedient s’ha
remès a la fiscalia de Maó, pel fet de ser l’organisme competent. A partir d’aquí, no en
sabem res més.
El Sr. Olives Salas demana si l’equip de govern pensa fer alguna cosa més o pensa
deixar-ho així com està. A més, sent una administració pública afectada i tenint entre el
seu personal un assessor jurídic, en cas que s’obri un procediment —que suposa que
s’obrirà—, voldria saber si es personarà l’ajuntament pel fet de ser part activa en la
tramitació del procediment.
La batlessa manifesta que tot dependrà de la investigació de la fiscalia i que desprès
decidirem. Ara bé, en som part molt important, perquè si una empresa vol fer unes obres
i resulta que ens vol enganyar... Tot dependrà de la investigació de la fiscalia.
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 28.01.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
AL SR. TUDURÍ MERCADAL
Atenent a les preguntes realitzades el passat Ple de gener en referència a la falta de servei de
correus a les urbanitzacions per part del Sr. Tudurí Mercadal, tenc el gust de contestar-les:
1r A la pregunta quines solucions s’han pres, la proposta és de fer casetes de concentrats en
alguns casos podran ser casetes tancades i en alguns casos, per falta d’espai, hauran de ser
casetes obertes.
2n Pel que fa referència als terminis i pautes per executar-les, en aquests moments ja n’hi ha dues
d’adjudicades que són una a s’Algar i una a les casetes Socials de s’Atalaia, les properes seran
Pou Nou, Consell, Torret i s’Uestrar. Com es pot veure, es van executant amb unes pautes que
venen vinculades a les diferents reunions amb els veinats o associacions, allà on n’hi ha. El termini
en aquests moments és difícil de contestar però esperam que abans d’acabar l’any quedi tot
enllestit.
3r Com ja he dit en el cas de Pou Nou, Consell, Torret i s’Uestrar l’obra anirà a càrrec de
l’Ajuntament i llavors, cada veí haurà de comprar la seva bústia que l’Ajuntament instal·larà.

Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
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A LA SRA. CAPÓ GARCÍA
Atenent a les preguntes realitzades el passat Ple de gener en referència a la falta de servei de
correus a les urbanitzacions per part de la Sra. Capó García, tenc el gust de contestar-les:
1r A la pregunta de com es pensa suplementar la diferència amb relació al pressupost, cal dir que,
com qualsevol actuació de suplementar una partida que no arriba a la previsió inicial. Tenim clar
que açò s’haurà de fer, ja que la partida inicial no bastarà per fer totes les casetes.
2n En el cas de no haver-hi associació de veinats s’han mantingut reunions amb els mateixos
precisament per esclarir la compra de les bústies, la qual cosa ja s’ha esclarit que cada veí
comprarà la seva i l’Ajuntament la instal·larà.
3r Havent contestat la segona pregunta queda clar que no s’ha considerat cap tipus d’ingrés i com
vostè molt bé sap no hi ha cap ordenança aprovada per poder-se cobrar.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient

A LA SRA. CAPÓ GARCÍA
Vista la pregunta de la Sra. Capó al Ple de la Corporació respecte al motiu de les transferències de
crèdit per incrementar les aplicacions pressupostàries 920.22799, 920.22200, 1532.22799 i
3421.22799 (comparativa de despeses i ingressos dels cursos 2015/2016 i 2016/2017).
La facturació de SILME, SA, per la prestació de serveis per desenvolupament d’un procés
d’implantació de noves tecnologies de la informació i la comunicació, s’incrementa cada any. Els
imports mensuals dels darrers anys ha estat:
2012
2013
2014
2015

Import mensual
5.224,28 €
5.357,11 €
5.529,18 €
5.753,68 €

Import anual
62.691,36 €
64.285,32 €
66.350,16 €
69.044,16 €

No obstant això, l’aplicació pressupostària 920.22799 inclou les despeses per treballs realitzats per
altres empreses, no únicament de SILME, sinó que també s’han inclòs la despesa de 1.563,93
euros de la factura presentada per l’Asesoria Fiscal Vives, SL pels treballs resalitzats en
l’elaboració de la relació de llocs de treballs i taules salarials.
L’aplicació 920.22200, de despeses telefòniques, s’ha incrementat en 9.000 euros, no obstant això
l’aplicació pressupostària només requeria d’uns 3.225 euros, entre altres per la facturació anual de
Fusion empreses, que s’havia contractat l’any 2014.
Les aplicacions 920.22799 i 920.22200 estan a la mateixa vinculació jurídica, per tant, l’excés de
saldo disponible s’ha utilitzat en altres aplicacions de la mateixa vinculació que requerien de petits
saldos i ha quedat un saldo disponible a la vinculació d’uns 5.515 euros.
L’aplicació 3421.22799 inclou les despeses de gestió dels serveis esportius del Poliesportiu s’ha
incrementat en 5.000 euros. Els serveis esportius del Poliesportius s’han desviat des de l’inici del
contracte, havent-se incrementat també els ingressos. El Del curs 2015/2016 només tenim els
ingressos del darrer trimestre de 2015, per tant no es pot fer una comparativa entre despeses i
ingressos. Les previsions del curs 2016/2017 dependrà del tancament del Plec de clausules de la
nova contractació.
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L’aplicació 1532.22799, d’altres treballs realitzats per altres empreses s’ha incrementat en 14.000
euros, per error. El crèdit disponible al final de l’exercici és de 16.559,48 euros. L’aplicació a la qual
s’havia d’imputar el crèdit era la 1532.22199, d’altres subministraments, que estava excedida. Es
tracta d’un error, donat que, d’acord amb l’article 180 del TRLRHL s’hauria pogut incrementar
aquesta aplicació, per no haver estat objecte de cap modificació de crèdit al llarg de l’exercici.
Joan M. Pons Sintes
Regidor d'Economia i Hisenda
AL SR. OLIVES SALAS
a) Pel que fa a la pregunta efectuada relativa a la contractació de monitoris i monitores pel Molí de
Baix, s’informa que no es fan a través de l’empresa que gestiona el poliesportiu. Així mateix, li
comunico que aquest equip de govern sí que té previst regularitzar aquesta situació mitjançant el
procediment que es consideri més oportú.
b) Respecte al tancament de la circulació del Cós el dia 31 de desembre de 2015, li comunico que
el passat dia 24.02.16 se li va remetre l’informe elaborat per la Policia Local relatiu a l’assumpte.
Joan Pons Sintes
Regidor de Governació

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:00, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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