Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/03/2015
Hora: de les 20 a les 20.30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tudurí Mercadal (PP)
Carmen Reynés Calvache (PP)
Javier R. Pons Pons (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
Alfredo Benosa Majos (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Silvia Pérez de la Vega (PSOE)
Juan Miguel Cubas Pons (PSOE), que s’incorpora a l’inici
del punt 2n.
Remigio Lora Buzón (PSM-ELS VERDS)
Miquel Melià Mercadal (EM-EU)
Llorenç Carretero Tudurí (Regidor no adscrit)

Secretària:
Interventora:

María Cristina Gascón Mir
Maria Soledad Sánchez Pons

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Vanesa Florit Blanco (PSOE)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.03.15. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 3/2015 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.03.15. Proposta de
Batlia d'adhesió a la Central de Contractació de la FEMP
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.03.15. Liquidació del
Pressupost de 2014. Donar-ne compte
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.03.15. Marc
pressupostari 2016-2018. Donar-ne compte
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 19.03.15. Ratificació Resolució de
Batlia amb relació al Pla Insular de Cooperació de 2015
Setè. Moció conjunta amb relació al conflicte del Sàhara Occidental
Vuitè. Expedients de modificació de crèdit núm. 1, 2 , 3, 4 i 5 al Pressupost de 2015.
Donar-ne compte
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 26.02.15.
No havent-hi intervencions, l’acta és aprovada per unanimitat dels onze membres
assistents.
S’incorpora a la sessió el regidor del PSOE, Juan Cubas Pons.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.03.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.
3/2015 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposta de Batlia, de dia
16.03.15; així com l’informe d’Intervenció, també de dia 16.03.15, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que es dur a aprovació el tercer expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit, amb motiu de factures presentades dins l’any 2015 però amb data de
2014; que l’import total d’aquest expedient és de 50.192,04 euros; i que possiblement serà el
darrer expedient d’aquestes característiques. -----------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS, EM-EU i del
regidor no adscrit, que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement dels crèdits relacionats a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Núm. Fra.

Data Fra. Data R.E. Nom

00/008706 31-12-14 08-01-15 COMERCIAL JAYPE,SA

Concepte

Aplicació Pressupostaria Import total

Serrucho podar

2312 22699

Llibres per Taller ocupacional

2312 22699

30,84

140220 04-11-14 24-02-15 ACUSTIC MENORCA,

lloguer de projector i pantalla

333 22799

363,00

44/2014 03-11-14 26-02-15 SA XARANGA, SC

Especial Halloween

338 22615

387,20

A/26269 11-12-14 03-02-15 MODEL GRAFIC,SL

Boses de paper i ecosobres

4312 22699

196,63

1-21400288 31-12-14 16-01-15 DIDASKO

FNC1401473 30-11-14 20-02-15 POTENCIA
2826993 30-11-14 23-01-15 EULEN
408002939 31-12-14 23-01-15 BARBER COLL GROUP, SL

Lloguer de maquinària
Servei de manteniment zones verdes . Novembre

44,24

153 20300

193,26

1532 22799

16.976,57

Instal·lació fontaneria vestuaris camp de futbol

341 62303

3.350,37

Estanteries per magatzem brigada

151 62500

2.334,38

2802 15-10-14 21-01-15 PRISMA MENORCA S.L.

Ordenador ASUS

920 62600

555,39

5043 15-10-14 21-01-15 PRISMA MENORCA S.L.

Material vari per oficines

337 22000

245,92

5043 15-10-14 21-01-15 PRISMA MENORCA S.L.

Material vari per oficines

337 62500

202,75
5.762,82

540028 19-12-14 07-01-15 KAISER+KRAFT,SAU

AGRUPACIÓ 0829781 31-12-14 12-01-15 ENDESA ENERGIA XXI, SL

enllumenat públic

22100

AGRUPACIÓ 1689701 31-12-14 12-01-15 ENDESA ENERGIA, SAU

enllumenat públic

22100

TOTAL

19.548,67

50.192,04

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

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1),
EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits relacionats a la taula adjunta,
corresponents a exercicis anteriors:
Núm. Fra.

Data Fra. Data R.E. Nom

00/008706 31-12-14 08-01-15 COMERCIAL JAYPE,SA

Concepte

Aplicació Pressupostaria Import total

Serrucho podar

2312 22699

Llibres per Taller ocupacional

2312 22699

30,84

140220 04-11-14 24-02-15 ACUSTIC MENORCA,

lloguer de projector i pantalla

333 22799

363,00

44/2014 03-11-14 26-02-15 SA XARANGA, SC

Especial Halloween

338 22615

387,20

A/26269 11-12-14 03-02-15 MODEL GRAFIC,SL

Boses de paper i ecosobres

4312 22699

196,63

1-21400288 31-12-14 16-01-15 DIDASKO

FNC1401473 30-11-14 20-02-15 POTENCIA
2826993 30-11-14 23-01-15 EULEN
408002939 31-12-14 23-01-15 BARBER COLL GROUP, SL

Lloguer de maquinària
Servei de manteniment zones verdes . Novembre

44,24

153 20300

193,26

1532 22799

16.976,57

Instal·lació fontaneria vestuaris camp de futbol

341 62303

3.350,37

Estanteries per magatzem brigada

151 62500

2.334,38

2802 15-10-14 21-01-15 PRISMA MENORCA S.L.

Ordenador ASUS

920 62600

555,39

5043 15-10-14 21-01-15 PRISMA MENORCA S.L.

Material vari per oficines

337 22000

245,92

5043 15-10-14 21-01-15 PRISMA MENORCA S.L.

Material vari per oficines

337 62500

202,75
5.762,82

540028 19-12-14 07-01-15 KAISER+KRAFT,SAU

AGRUPACIÓ 0829781 31-12-14 12-01-15 ENDESA ENERGIA XXI, SL

enllumenat public

22100

AGRUPACIÓ 1689701 31-12-14 12-01-15 ENDESA ENERGIA, SAU

enllumenat public

22100

TOTAL

19.548,67

50.192,04

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2015, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del
punt anterior.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
19.03.15. PROPOSTA DE BATLIA D'ADHESIÓ A LA CENTRAL DE
CONTRACTACIÓ DE LA FEMP
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 la proposta de Batlia, de dia

03.03.15; així com l’informe de Secretaria, també de dia 03.03.15, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que des de fa un temps la FEMP té en marxa la central de
contractació i un dels temes perquè l’ajuntament fa aquesta proposta d’adhesió és per les
facilitats que ens dóna per la qüestió del subministrament d’energia elèctrica. El fet d’adherirnos a aquest conveni, no ens obliga a contractar els subministres o serveis que ells tenen, és
optatiu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor dels representant del PP, PSOE i PSMELS VERDS, que suposen onze vots ponderats; i l’abstenció dels representants d’EM-EU i del
regidor no adscrit, que suposen dos vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------Primera. Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP a fi de poder contractar les obres,
serveis i subministraments que oferti dita Central, de conformitat a les condicions i preus que es
fixin en els corresponents contractes o acords marc que subscrigui o tenguin subscrits dita
central i les empreses adjudicatàries dels mateixos.----------------------------------------------------------Segona. Remetre el present acord a la Federación Española de Municipios y Províncias als
efectes oportuns. ------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Tercera. Facultar al Batle per tal que en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la
formalització de quants documents siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord i, per
açò, l’adhesió als distints acords marc de contractació que la central de contractació de la
FEMP tregui a licitació i siguin d’interès per a l’Ajuntament de Sant Lluís.” -----------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i una abstenció, corresponent al regidor
no adscrit (1); acorda:
Primer. Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP a fi de poder contractar les
obres, serveis i subministraments que oferti dita Central, de conformitat a les
condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc que
subscrigui o tenguin subscrits dita central i les empreses adjudicatàries dels mateixos.
Segon. Remetre el present acord a la Federación Española de Municipios y
Províncias als efectes oportuns.
Tercer. Facultar al Batle per tal que en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi
a la formalització de quants documents siguin necessaris per a l’efectivitat del present
acord i, per açò, l’adhesió als distints acords marc de contractació que la central de
contractació de la FEMP tregui a licitació i siguin d’interès per a l’Ajuntament de Sant
Lluís.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.03.15.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2015/241, de dia 04.03.15, relativa a
l’aprovació de la liquidació del Pressupost de 2014, que diu: ----------------------------------------------“Vist l’expedient de Liquidació del Pressupost General per a l’exercici 2014 formulat per la
Interventora, i en compliment del que disposen els articles 191 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 191 del TRLRHL i l’apartat 1 de l’article 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. ------------------RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2014 d’acord amb el
següent contingut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2014
1. Drets reconeguts nets
2. Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1-2)
3. Obligacions reconegudes finançades amb Romanent de Tresoreria
4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
5. Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1-2+3+4-5)

10.563.652,43
10.842.978,57
- 279.326,14
1.841.966,47
341.605,88
369.677,16
1.534.569,05
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2014
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ del pressupost corrent
1.417.128,48
+ de pressupostos tancats
2.646.065,40
+ d'operacions pendents d'aplicació definitiva
97.470,15
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
259.198,62
3. Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent
728.493,39
+ de pressupostos tancats
115.608,83
+ d'operacions pendents d'aplicació definitiva
768.917,88
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
273.112,70
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

4.281.599,30
3.901.465,41

1.339.907,40

6.843.157,31
1.781.620,93
437.349,99
4.624.186,39

SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, d’acord
abm el que s’estableix als articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.” ------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que de la liquidació del pressupost de 2014 es desprèn un resultat
pressupostari d’1.534.569,05 euros i que, si bé l’any passat era superior, s’ha de tenir en
compte que l’any 2014 s’han incorporat no pressupostaris d’altres anys i s’ha amortitzat un
préstec que no estava previst pressupostàriament; tot açò fa que davalli aquest resultat
pressupostari. Així mateix, manifesta que el romanent de tresoreria per despeses generals puja
a 4.624.186,39 euros i que una cosa que s’ha de destacar és que la despesa es va executar en
un 84% i que s’ha demostrat que les partides d’ingressos eren prudents, ja que a totes s’ha
superat l’ingrés previst en el pressupost. ------------------------------------------------------------------------Continua el batle. Manifesta que l’estalvi net ha quedat xifrat en 2.005.845,22 euros; que el
capital viu pendent d’amortitzar a 31 de desembre de 2014 se situa en 3.055.451,16 euros; i
que també es compleix l’objectiu de l’estabilitat pressupostària amb una capacitat de
finançament de 791.195,33 euros. Per altra banda, manifesta que la despesa computable de
l’Ajuntament de Sant Lluís a l’exercici de 2014 no podia superar l’1,5% i que s’ha tancat en un
1,45%. Conclou manifestant que el saldo de dubtós cobrament ascendeix a 1.781.620,93
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Cubas Pons. Demana informació del dubtós cobrament de l’any 2008 i anteriors,
que puja a 1.145.906,80 euros, en el sentit que es pensa fer, si s’arribarà a cobrar alguna cosa
o només hi es perquè sigui més fàcil quadrar els pressuposts. El batle manifesta que aquest
quantitat no té afectes pressupostaris i cada any es fan expedients de baixes de drets
reconeguts i es van purificant. La interventora afegeix que qualque cosa es va cobrant. El Sr.
Cubas Pons demana a què es deu que hi hagi aquests deutes d’anys anteriors. El batle
manifesta que hi ha qüestions com ara les contribucions especials, que són expedients més
complerts, però desprès n’hi ha d’altres que són més fàcils d’entendre, com ara sobre l’impost
de circulació de vehicles (vehicles que no existeixen, persones que han desaparegut...). --------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentat.” ---------------------------------------------------

No havent-hi intervencions, el Ple en resta assabentat.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.03.15.
MARC PRESSUPOSTARI 2016-2018. DONAR-NE COMPTE
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2015/300, de dia 16.03.15, relativa a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“El capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació pressupostària a
través de la definició d’un marc pressupostari a mig termini, que s’ajusta a les previsions de la
Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als
marcs pressupostaris dels Estats membres. L’article 10 de l’esmentada Directiva, les
projeccions d’ingressos i despeses i les prioritats derivades del marc pressupostari a mig
termini, constituiran la base de l’elaboració del pressupost anual. ---------------------------------------De conformitat amb allò establert a l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les
Corporacions Locals hauran de remetre anualment els marcs pressupostaris a mig termini en
els que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals. ---------------------------------------Amb la remissió d’aquesta informació s’entendrà complerta l’obligació d’enviament de les línies
fonamentals de l’evolució pressupostària 2016-2018. la informació a remetre per l’Ajuntament
de Sant Lluís es fa a través dels formularis corresponents al model ordinari que és el que
correspon a les Entitats Locals la població de les quals superi els 5.000 habitants. -----------------Les projeccions realitzades de les principals partides d’ingressos i despeses del període 20162018 s’han fet tenint en compte la seva evolució tendencial, partint de les previsions de la
liquidació de l’exercici de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------La situació de l’economia actual, afecta de manera directa i indirecta al finançament dels
ajuntaments, i, com a conseqüència, a la seva capacitat d’actuació en els propers anys. Per
això, les projeccions d’ingressos i despeses, en quant a la seva evolució tendencial, han de
plantejar-se des de l’austeritat i el control de la despesa, la qual cosa ens permetrà ser més
eficients d’acord amb les polítiques econòmiques actuals. -------------------------------------------------En les projeccions de la despesa ha de tenir-se en compte l’aplicació de la regla de la despesa.
D’acord amb l’article 15.5 de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat l’elaboració periòdic a d’un informe
de situació de l’economia espanyola, la qual limitarà la variació de la despesa de les
Administracions Públiques. -----------------------------------------------------------------------------------------En conseqüència, -----------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el següent marc pressupostari per als exercicis 2016-2018, elaborat d’acord
amb els models oficials aprovats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: --------------
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F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).
INGRESOS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS

En euros
Año 2015

Tasa de
variación
2016/2015
9.336.109,79
0,31%
9.336.109,79
0,31%

Ingresos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
1.234.258,32
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
1.234.258,32
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
10.570.368,11
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
10.570.368,11
Derivados de modificacions políticas
0,00
Ingresos financieros
492.562,21
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
492.562,21
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
11.062.930,32
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
11.062.930,32
Derivados de modificaciones políticas

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

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total ingresos de capital

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS FINANCIEROS
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros
Total ingresos financieros

En euros
Año 2015
5.133.800,00
4.138.800,00
100.000,00
365.000,00
450.000,00
80.000,00
0,00
0,00
1.999.154,47
1.844.636,56
1.320.000,00
524.636,56
358.518,76
9.336.109,79

Año 2017

Tasa de
variación
2018/2017
9.410.000,00
0,48%
9.410.000,00
0,48%

Año 2018
9.455.000,00
9.455.000,00

500.000,00
500.000,00

0,00%
0,00%

500.000,00
500.000,00

0,00%
0,00%

500.000,00
500.000,00

-6,67%
-6,67%

9.865.000,00
9.865.000,00
0,00
460.745,00
460.745,00

0,46%
0,46%

9.910.000,00
9.910.000,00
0,00
515.745,00
515.745,00

0,45%
0,45%

9.955.000,00
9.955.000,00
0,00
570.745,00
570.745,00

-6,46%
-6,46%

-6,66% 10.325.745,00
-6,66% 10.325.745,00

Tasa de
variación
2016/2015
0,32%
0,27%
0,00%
1,37%
0,00%
0,00%

0,04%
1,10%
1,52%
0,07%
-2,38%
0,31%

Tasa de
variación
2016/2015
686.754,74
-100,00%
547.503,58
-8,68%
1.234.258,32
-59,49%

0,00
492.562,21
492.562,21

Tasa de
variación
2017/2016
9.365.000,00
0,48%
9.365.000,00
0,48%

-59,49%
-59,49%

En euros
Año 2015

En euros
Año 2015

Año 2016

Tasa de
variación
2016/2015
-6,46%
-6,46%

Año 2016

11,94%
11,94%

0,97% 10.425.745,00
0,97% 10.425.745,00

5.150.000,00
4.150.000,00
100.000,00
370.000,00
450.000,00
80.000,00

Tasa de
variación
2017/2016
0,68%
0,60%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%

2.000.000,00
1.865.000,00
1.340.000,00
525.000,00
350.000,00
9.365.000,00

0,00%
0,54%
0,75%
0,00%
0,00%
0,48%

Año 2016
0,00
500.000,00
500.000,00

Año 2016
0,00
460.745,00
460.745,00

Tasa de
variación
2017/2016
0,00%
0,00%

Tasa de
variación
2017/2016
11,94%
11,94%

Año 2017

10,66%
10,66%

0,96% 10.525.745,00
0,96% 10.525.745,00

5.185.000,00
4.175.000,00
100.000,00
370.000,00
450.000,00
90.000,00

Tasa de
variación
2018/2017
0,68%
0,60%
0,00%
0,00%
0,00%
11,11%

5.220.000,00
4.200.000,00
100.000,00
370.000,00
450.000,00
100.000,00

2.000.000,00
1.875.000,00
1.350.000,00
525.000,00
350.000,00
9.410.000,00

0,00%
0,53%
0,74%
0,00%
0,00%
0,48%

2.000.000,00
1.885.000,00
1.360.000,00
525.000,00
350.000,00
9.455.000,00

Año 2017
0,00
500.000,00
500.000,00

Año 2017
0,00
515.745,00
515.745,00

Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018

Año 2018

0,00%
0,00%

Tasa de
variación
2018/2017

0,00
500.000,00
500.000,00

Año 2018

10,66%
10,66%
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F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.) Datos económicos consolidados. Gastos
Estimación Obligaciones Reconocidas netas
GASTOS

En euros
Año 2015

Tasa de
variación
2016/2015
8.671.957,45
0,53%
8.671.957,45
0,53%
0,00

Gastos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de
fondos públicos

Año 2016

Tasa de
variación
2017/2016
8.717.745,00
1,15%
8.717.745,00
1,15%
0,00

Año 2017

Tasa de
variación
2018/2017
8.817.745,00
1,13%
8.817.745,00
1,13%
0,00

Año 2018
8.917.745,00
8.917.745,00
0,00

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

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

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

1.808.236,08
1.808.236,08
0,00

-43,15%
-43,15%

1.028.000,00
1.028.000,00
0,00

0,00%
0,00%

1.028.000,00
1.028.000,00
0,00

0,00%
0,00%

1.028.000,00
1.028.000,00
0,00

10.480.193,53
10.480.193,53
0,00
582.736,79
582.736,79

-7,01%
-7,01%

9.745.745,00
9.745.745,00
0,00
580.000,00
580.000,00

1,03%
1,03%

9.845.745,00
9.845.745,00
0,00
580.000,00
580.000,00

1,02%
1,02%

9.945.745,00
9.945.745,00
0,00
580.000,00
580.000,00

11.062.930,32
11.062.930,32
0,00

-6,66% 10.325.745,00
-6,66% 10.325.745,00
0,00

-0,47%
-0,47%

0,00%
0,00%

0,97% 10.425.745,00
0,97% 10.425.745,00
0,00

0,00%
0,00%

0,96% 10.525.745,00
0,96% 10.525.745,00
0,00

En euros
Año 2015
4.022.745,01
3.644.554,39
105.337,41
849.320,64
50.000,00
8.671.957,45

Tasa de
variación
2016/2015
0,00%
1,52%
-9,81%
0,08%
0,00%
0,53%

Año 2016
4.022.745,00
3.700.000,00
95.000,00
850.000,00
50.000,00
8.717.745,00

Tasa de
variación
2017/2016
0,00%
2,70%
0,00%
0,00%
0,00%
1,15%

Año 2017
4.022.745,00
3.800.000,00
95.000,00
850.000,00
50.000,00
8.817.745,00

Tasa de
variación
2018/2017
0,00%
2,63%
0,00%
0,00%
0,00%
1,13%

Año 2018
4.022.745,00
3.900.000,00
95.000,00
850.000,00
50.000,00
8.917.745,00

En euros
Año 2015

Tasa de
variación
2016/2015
1.780.236,08
-43,83%
28.000,00
0,00%
1.808.236,08
-43,15%

Año 2016

Tasa de
variación
2017/2016
1.000.000,00
0,00%
28.000,00
0,00%
1.028.000,00
0,00%

Año 2017

Tasa de
variación
2018/2017
1.000.000,00
0,00%
28.000,00
0,00%
1.028.000,00
0,00%
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Estimación Obligaciones Reconocidas netas
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de Gastos financieros

En euros
Año 2015
0,00

582.736,79
582.736,79

Tasa de
variación
2016/2015

-0,47%
-0,47%

Año 2016
0,00

Tasa de
variación
2017/2016

580.000,00
580.000,00

0,00%
0,00%

Año 2017
0,00

580.000,00
580.000,00

Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018
0,00

0,00%
0,00%

580.000,00
580.000,00

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

Saldo operaciones corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

Año 2015

Tasa de
variación
2016/2015

Año 2016

Tasa de
variación
2017/2016

Año 2017

Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018

664.152,34

-2,54%

647.255,00

-8,50%

592.255,00

-9,29%

537.255,00

664.152,34

-2,54%

647.255,00

-8,50%

592.255,00

-9,29%

537.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-573.977,76

-528.000,00

-528.000,00

-528.000,00

-573.977,76

-528.000,00

-528.000,00

-528.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.174,58

32,25%

119.255,00

-46,12%

64.255,00

-85,60%

9.255,00

90.174,58

32,25%

119.255,00

-46,12%

64.255,00

-85,60%

9.255,00

Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras

-90.174,58

-119.255,00

-64.255,00

-9.255,00

-90.174,58

-119.255,00

-64.255,00

-9.255,00

0,00

0,00

0,00

90.174,58

32,25%

119.255,00

-46,12%

0,00

64.255,00

-85,60%

9.255,00

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o nec. financiación SEC 95
Capacidad o necesidad de financiación

90.174,58

32,25%

119.255,00

-46,12%

64.255,00

-85,60%

9.255,00

3.960.490,63

-3,01%

3.841.235,63

-1,67%

3.776.980,63

-0,25%

3.767.725,63

A corto plazo

582.736,79

-0,47%

580.000,00

0,00%

580.000,00

0,00%

580.000,00

A largo plazo

3.377.753,84

-3,45%

3.261.235,63

-1,97%

3.196.980,63

-0,29%

3.187.725,63

Deuda viva a 31/12

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

0,42

0,41

0,40

0,40

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament.” ---------------------------------Intervé el batle. Manifesta que és la tercera vegada que es fa l’aprovació del marc
pressupostari i que aquesta feina consisteix a fer una prospecció a tres anys vista de l’evolució
econòmica; i que es tracta d’un document variable. Afegeix que hi haurà equips de govern que
pensaran d’una manera; n’hi haurà d’altres que intentaran modificar-ho d’una altra manera; les
lleis van canviant... però creu que totes les previsions i plans a tres anys vista són positives. ---Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que es veu que no fa cap mal fer una previsió, però
també es ver que no serveix de res... El batle manifesta que allò que sí que és cert és que hi
ha uns criteris molts establerts, amb la normativa que hi ha actualment, i que tot està molt
reglat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentat.” ---------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que està bé fer previsions, però també depèn del
caràcter polític que es vulgui fer sobre aquestes previsions. El batle manifesta que
s’han fet uns nombres per complir la normativa del moment i amb una prospecció a
tres anys de vista de l’evolució econòmica. Afegeix que totes les previsions sempre
són bones i que tot açò es pot modificar any rere any a mesura que es facin els
pressuposts. El Sr. Lora Buzón manifesta que, per exemple, la partida de Personal és
la mateixa durant els tres anys i tots sabem que açò es pot modificar. Per tant, les
previsions estan bé, però són previsions.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tots estam d’acord que una previsió mai hi
és de més, que és bo tenir una visió a llarg termini, però també sabem que no serveix
de res a l’hora de la veritat, ja que les previsions són previsions. A més, aquest any hi
ha eleccions i pot canviar l’equip de govern o poden canviar els criteris de l’actual
equip de govern. Afegeix que es tracta d’una mesura imposada pel govern, que
realment té poca efectivitat.
No havent-hi més intervencions, el Ple en resta assabentat.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 19.03.15.
RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ DE 2015
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2015/312, de dia 17.03.15, relativa a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“Atesa la convocatòria del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució
d’obres i l’adquisició d’equipaments municipals per part del Consell Insular de Menorca per
l’any 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el termini de presentació dels projectes i documentació finalitza el dia 18 de març de
2015; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès que ja s’han fixat les actuacions que es consideren més necessàries i s’han elaborat els
corresponents projectes i documentació, -----------------------------------------------------------------------RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Menorca de les
actuacions que es detallen a la relació següent, degudament prioritzades i demanar la seva
inclusió en el Pla Insular de Cooperació 2015:-----------------------------------------------------------------Projecte/Actuació
Pressupost IVA inclòs
1.- Memòria valorada per a la reparació de voravies
en el casc urbà de Sant Lluís
39.869,31€
2.- Projecte de Renovació de la senyalització horitzontal
del casc urbà, polígon industrial i costa de Sant Lluís
36.263,64€
3.- Projecte de reparació del ferm en diversos camins
rurals del municipi
49.676,55€
4.- Projecte d’execució per la Impermeabilització de la coberta
superior del pavelló esportiu municipal de Sant Lluís (Menorca)
44.924,88€
5.- Projecte de substitució parcial de fusteria principal
de les Cases Consistorials
19.984,26€
6.- Memòria valorada per a la millora de l'ajardinament
a zones diverses del municipi
10.000€
7.- Projecte d’execució de voravies al Conjunt Social
S’Atalaia
69.956,02€
Segon.- Adoptar el compromís d’aportació municipal a càrrec de fons propis de l’Ajuntament
per atendre la despesa en el cas que l’aportació del Consell Insular no cobreixi el 100% de la
inversió. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla Insular de
Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments
municipals per part del Consell Insular de Menorca per l’any 2015. -------------------------------------Quart.- Ratificar aquesta Resolució per acord del Ple Municipal.” ---------------------------------------A continuació, s’analitzen els projectes, d’acord amb el següent detall: --------------------------------1.- Memòria valorada per a la reparació de voravies en el casc urbà de Sant Lluís ----------Mitjançant el plànol del projecte, el batle informa de les zones d’actuació allà on s’efectuarà la
reparació de les voravies del casc urbà.-------------------------------------------------------------------------10
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2.- Projecte de Renovació de la senyalització horitzontal del casc urbà, polígon industrial
i costa de Sant Lluís ----------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que anualment es fan projectes d’aquestes característiques i que per a l’any
2015 s’actuarà principalment en els passos de vianants de tot el terme municipal.------------------3.- Projecte de reparació del ferm en diversos camins rurals del municipi --------------------El batle informa que l’àmbit d’actuació és el següent:--------------------------------------------------------- Camí de Lloc Nou (bacheo).------------------------------------------------------------------------------- Camí de Ses Vinyes (actuació puntual d’aglomerat). ---------------------------------------------- Camí de Cas Vidals (aglomerat) ------------------------------------------------------------------------ Camí des Beliacs (aglomerat) --------------------------------------------------------------------------- Camí de Binibecó (aglomerat) --------------------------------------------------------------------------- Camí d’unió de la Me-8 amb el camí Vell de s’Ullastrar (aglomerat) -------------------------El Sr. Lora Buzón assenyala que un camí que necessitaria una actuació és el camí de Rafalet, i
que es podria tenir en compte en una propera actuació de camins. ------------------------------------4.- Projecte d’execució per la Impermeabilització de la coberta superior del pavelló
esportiu municipal de Sant Lluís (Menorca) --------------------------------------------------------------El batle informa que davant l’existència de filtracions d’aigua de pluja a la coberta superior del
pavelló esportiu, es planteja la seva correcta impermeabilització amb una capa de Poliurea. ---5.- Projecte de substitució parcial de fusteria principal de les Cases Consistorials ---------El batle informa que la fusteria de la façana principal de les cases Consistorials es troba en
l’actualitat en un estat de deteriorament important i que amb aquest projecte es proposa una
primera fase. La nova fusteria serà metàl·lica. ----------------------------------------------------------------6.- Memòria valorada per a la millora de l'ajardinament a zones diverses del municipi ----El batle informa que la proposta passa per actuar en la renovació o nova plantació de diferents
espècies vegetals a les jardineres del Cós i davant la Plaça Nova; les pasteretes davant el bar
del poliesportiu municipal; la pastareta lineal en el límit entre el nou aparcament davant el CEIP
i el camí Vell de s’Ullastrar; les dues pasteretes situades en el mateix aparcament; les
pasteretes del creuament de l’Avinguda de sa Pau i el carrer de Ses Barraques; i les jardineres
del Geriàtric.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Projecte d’execució de voravies al Conjunt Social Sa Talaia
-------------------------------El batle informa que es tracta d’un projecte complicat, ja que hi ha habitatges en diferents
altures, fins i tot qualque habitatge que està ben aferrat a la via pública i no deixa pas pels
vianants, cosa que en aquest cas s’haurà de suprimir uns quants d’aparcaments, etc. Així
mateix, informa que s’ha presentat el projecte als veïns del Conjunt Social de Sa Talaia, ja que
està previst el sistema de cooperació; que la idea és que ells col·laborin en 25.000 euros; i que
se’ls ha remès una nota informativa sobre el que els hi costaria a cadascú. --------------------------A continuació, abandona la sessió el regidor no adscrit, el Sr. Carretero Tudurí. --------------------Finalment, el batle informa que l’aportació del CIM per tots aquests projectes serà d’uns
237.000 euros, si bé allò que no sabem en aquests moments és com es distribuirà per cada un
dels projectes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen set vots
ponderats; i l’abstenció dels regidors del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen cinc
vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ratificar en tots els seus termes Resolució de Batlia núm. 2015/312, de dia 17.03.15,
transcrita anteriorment.” -----------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el Ple del mes de desembre, quan es
van debatre els pressuposts, ja va dir que sonaven a electoralisme; en aquest cas,
electoralisme del PP del CIM, pel fet que durant anys no hi hagi hagut Pla Insular de
Cooperació i, justament enguany, que hi ha eleccions, n’hi ha. Benvingudes siguin les
aportacions, si bé és una llàstima que només se’n recordin quan hi ha eleccions. Pel
que fa als projectes en qüestió, creu que totes les inversions són bones i veu que
estan bastant equilibrades, en el sentit que n’hi ha en el nucli urbà, en els camins, a la
costa... Com que no són les seves prioritats, anuncia que s’abstindrà, si bé reconeix
que està bé que les inversions estiguin repartides.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana una còpia dels següents projectes:
- Memòria valorada per a la reparació de voravies en el nucli urbà de Sant Lluís,
per import de 39.869,31€
- Projecte de renovació de la senyalització horitzontal del nucli urbà, polígon
industrial i costa de Sant Lluís, per import de 36.263,64 €
- Projecte de reparació del ferm en diversos camins rurals del municipi, per
import de 49.676,55 €
- Projecte d’execució de voravies al Conjunt Social Sa Tatalaia, per import de
69.956,02 €
Per altra banda, i tal com ha dit el portaveu d’EM-EU, manifesta que és curiós que ara
sí que hi ha doblers per poder dur a terme el Pla Insular de Cooperació i sembla que
és perquè hi ha eleccions. Creu que el CIM podria haver estat una mica més damunt
del tema, podria haver seguit aportant, a la millor no tant com els altres anys, però sí
una mica cada any, i no deixar de banda el Pla any rere any. Ara bé, benvingudes
siguin les inversions.
Intervé el batle. Manifesta que l’any que el CIM no va convocar el PIC va ser l’any
2014, si bé a finals d’any i, amb vista a les seves prospeccions de liquidacions, va fer
una aportació de 35.000 euros; encara que no fos a través del PIC, va ser amb un
conveni, i aquest ha estat l’únic any que no hi va haver PIC. Recorda que l’any 2013
sí que hi va haver PIC, i que anteriorment hi va haver el pla d’urbanitzacions, el qual
era molt similar al PIC, però destinat a les urbanitzacions. Afegeix que la situació del
CIM és complexa i pot ser que sí que sembli que és electoralisme, però aquests
doblers han de ser ben rebuts i ben gestionats per l’Ajuntament. Pel que fa al
comentari del portaveu d’EM-EU, en el sentit que aquests projectes no són les seves
prioritats, manifesta que li agrairia que si en un moment donat pensa que s’ha d’optar
per una cosa o per una altra, faci arribar les seves idees per poder-les tenir en compte.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que allò que sí que li hauria agradat és que amb
més antelació s’hagués fet una comissió d’urbanisme i d’aquesta manera tal vegada sí
que podríem haver aportat més idees. A més, recorda que a la comissió d’Urbanisme
de la setmana passada ell va fer referència a una sèrie d’actuacions que es podrien
dur a terme... No obstant açò, bones són les inversions i qualsevol cosa que es faci
per millorar el poble, benvinguda sigui. Anuncia que el PSM-ELS VERDS hi votarà a
favor.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si no recorda malament l’any que hi va
haver el Pla d’embelliment de les zones turístiques no hi va haver Pla Insular de
Cooperació. Es ver que hi va haver aquelles inversions, molt condicionades, però no
hi va haver PIC. Per tant, no és cert que el 2014 fos l’únic any que no ni va haver PIC.
El batle manifesta que ho revisarà.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (2),
EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes Resolució de Batlia núm. 2015/312, de dia
17.03.15, transcrita anteriorment.
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SETÈ. MOCIÓ CONJUNTA AMB RELACIÓ AL CONFLICTE DEL SÀHARA
OCCIDENTAL
Es dóna compte de la moció conjunta signada pels grups polítics de la corporació (PP,
PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU), així com pel regidor no adscrit, amb relació al
conflicte del Sàhara Occidental, que diu:
“ESPANYA EN EL CONSELL DE SEGURETAT DE L’ONU. OPORTUNITAT PER A LA
RECERCA D’UNA SOLUCIÓ JUSTA ¡ DEFINITIVA AL CONFLICTE DEL SÀHARA
OCCIDENTAL
En l’any en que l’Organització de les Nacions Unides compleix 70 anys, organització
internacional principal creada per a «preservar a les properes generacions del flagell de la
guerra» i sent un dels principals objectius “mantenir la pau i la seguretat nacionals”.
Transcorreguts 40 anys des de l’abandonament per part d’Espanya del Sàhara Occidental, i
sent en l’actualitat un Territori No Autònom pendent de descolonització, sotmès a més a
més a una ocupació per part del Marroc.
Corresponent a les Nacions Unides i als seus Estats membres la responsabilitat principal en
matèria de descolonització, i tenint el Consell de Seguretat la màxima responsabilitat en la
recerca d’una solució justa i definitiva, d’acord amb la Carta Fundacional de les NNUU.
Els grups polítics i el regidor no adscrit que subscriuen aquesta moció, a l’empara de la
legislació vigent, presenten la següent PROPOSTA a l’objecte del seu anàlisi i aprovació, si
escau, pel Ple de la Institució:
1. lnstem al Govern Espanyol en la seva qualitat de Potència administradora de iure, membre
del Grup de Països Amics del Secretari General per al Sàhara Occidental i membre no
permanent del Consell de Seguretat durant el mandat 2015/2016 a:
COMPLIR amb la seva responsabilitat per a posar fi al procés de descolonització del
Sàhara Occidental, inconclús des de 1975.
DEFENSAR la doctrina consolidada de les Nacions Unides en matèria de
descolonització i Territoris No Autònoms per als que regeix la Resolució 2625 de
l’Assemblea General de les Nacions Unides que instaura: “L’establiment d’un Estat
sobirà i independent, la lliure associació o integració amb un Estat independent o
l’adquisició de qualsevol altra condició política lliurement decidida per un poble
constitueixen les formes de l’exercici del dret de Iliure determinació d’eixe poble”, sent
eixe el contingut de l’autodeterminació.
VETLLAR, en defensa de la pau i els drets humans, per l’atribució a la MINURSO
(Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental), única
presència de Nacions Unides al territori, de competències en la protecció i promoció
dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la població sahrauí.
2. Dirigim el present acord a:
a) CASA REAL ESPANYOLA
b) PRESIDÉNCIA DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL
c) MINISTERI ESPANYOL D’ASSUMPTES EXTERIORS
d) MISSIÓ PERMANENT D’ESPANYA DAVANT NACIONS UNIDES”
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquesta moció va ser pactada amb els
diferents portaveus de la corporació i que es tracta d’instar el govern a fer complir,
defensar i vetllar que se solucioni aquest conflicte que el poble sahrauí pateix des de
fa quaranta anys.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la situació del poble sahrauí és
insuportable; que fa quaranta anys que estan en aquesta situació; i que, tal com diu la
moció, és un territori no autònom pendent de descolonització, senzillament l’Estat
Espanyol el va abandonar i el Marroc el va ocupar, però l’Estat Espanyol segueix
tenint la responsabilitat de ser la potència administradora de iure. Conclou dient que
tot el que es demana a la moció està bé, però volia recalcar aquests dos fets
importants.
I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació l’esmentada moció, la qual és
aprovada per unanimitat dels dotze membres assistents.
VUITÈ. EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1, 2 , 3, 4 I 5 AL
PRESSUPOST DE 2015. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte dels expedients de modificació de crèdit núm. 1, 2, 3, 4 i 5
al pressupost de 2015, de conformitat amb el següent detall:
Resolució de Batlia núm. 2015/261, de dia 05.03.15
“Vist l’informe d’intervenció, de dia 04/03/2015, amb relació a la tramitació i aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2015, per incorporació del
romanent de tresoreria; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de règim
local, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2015 en la
modalitat de Incorporació de crèdits, de conformitat amb el següent detall:
Aplicació
132.62300
135.22104
135.22199
151.21300
151.62500
151.62700
1532.22799
1532.61901
1532.61902
1532.61910
1532.61911
1532.61913
1532.61909
1532.62400
161.61900
2310.60000
333.22699
337.22699
3420.63203
3421.63204
432.63201

ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
Descripció
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge
Subministrament vestuari
Altres Subministraments
Manteniment maquinària i instal·lacions
Inversió en mobiliari, materials i equipament d’oficines
Redacció de projectes complexes
Treballs realitzats per altres empreses
Remodelació i pavimentació d'un tram del Camí Vell de s'Uestrà
Senyalització horizontal i vertical
Reposició en infraestructures. Reparació de voravies
Instal·lació de jocs infantils
Execució pas peatonal sobreelevat a Avinguda de Sa Pau
1F Reordenació urbana Es Cos
Inversió en material de transport
Reposició en Infraestructures. Substitució xarxes de clavegueram i aigua potable segon tram 5
Avinguda s'Algar
Inversió en terrenys
Altres despeses diverses
Altres despeses diverses.
Altres inversions de reposició associada al funcionament dels serveis. Intal·lació fontaneria a 2
vestuaris del camp de futbol
Altres inversions de reposició associada al funcionament dels serveis. Acondicionament sala
spinning pavelló esportiu
Inversió de reposició asociada al funcionament dels serveis. Instal·lació mecanismes exteriors
Molí de Baix
TOTAL

Import
20.334,86
931,53
767,99
1.836,93
2.334,38
40.594,45
16.976,57
62.101,20
28.522,92
49.965,50
9.232,85
6.226,66
4.611,31
6.292,00
75.666,08
20.000,00
5.602,88
2.438,61
3.350,37
20.129,26
10.069,96
387.986,31
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ALTES AL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Econòmic
Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
87010 Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat
TOTAL

Import
298.922,54
89.063,77
387.986,31

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

Resolució de Batlia núm. 2015/268, de dia 06.03.15
“Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries
i que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la
transferència de crèdits per incrementar el crèdit inicial de les aplicacions 163.22799 i
3421.62200. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 6 de març de 2015. -------------------------------------------------------I en virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------RESOLC: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.- Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: --------------------------------------------------------------------------------------------Pr

Ec

Descripció

1621

22799

Recollida de residus

163

22799

Neteja viària

Pr

Ec

Descripció

341

62300

Inversions generals

341

22699

Altres despeses diverses

3421

62200

Climatització sala spining

BAIXES

ALTES
95.000,00
95.000,00

BAIXES

ALTES
975,00
4.500,00
5.475,00

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

Resolució de Batlia núm. 2015/282, de dia 12.03.15
“Vist l’informe d’intervenció, de dia 11/03/2015, en relació a la tramitació i aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2015, per Incorporació del
romanent de tresoreria afectat a ingressos afectats, i en virtut de les atribucions que me
confereix la vigent Llei de règim local, ---------------------------------------------------------------------------RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2015 en la
modalitat de Incorporació de crèdits, de conformitat amb el següent detall: ---------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
Aplicació

Descripció

Import

2312 14300 Personal eventual

58.365,24

2312 16000 Seguretat social

10.662,91

2312 22699 Altres despeses diverses

7.890,46
76.918,61

TOTAL
ALTES AL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Econòmic

Descripció

87010 Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat

Import
76.918,61

SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es celebri.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resolució de Batlia núm. 2015/321, de dia 19.03.15
“Vist l’informe tècnic respecte al mal estat en que es troba un tram de la xarxa d’aigua potable
de la urbanització de Cap d’en Font i el pressupost de l’obra a realitzar per import de 29.564,37
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès, per altra banda, el Conveni entre el CIM i l’Ajuntament de Sant Lluís per col·laborar en la
millora i el manteniment dels camps de futbol de gespa artificial, amb una aportació del Consell
Insular de Menorca de 2.904 euros. ------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, de dia 13/03/2015, en relació a la tramitació i aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2015, per Generació de crèdit per
majors ingressos, i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de règim local, ---RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2015 en la
modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: -------------------------------ALTA AL PRESSUPOST DE DESPESES -----------------------------------------------------------------------------------------------------Pr
Ec
Descripció
Import
161

61904

Substitució parcial d'un tram de xarxa d'aigua potable Cap d'en Font

3420

63901

Manteniment camps de gespa

29.564,37
2.904,00

TOTAL

32.468,37

ALTA AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Ec
Descripció

Import

76105 TRANSFERÈNCIES DEL CIM. ESPORTS

2.904,00

77000 TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES

29.564,37

TOTAL

32.468,37

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

Resolució de Batlia núm. 2015/324, de dia 20.03.15
“Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries
i que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la
transferència de crèdits per incrementar el crèdit inicial de les aplicacions 341.48900,
3421.62300 i 337.48902. --------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 19 de març de 2015. -----------------------------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ---------------------RESOLC: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: --------------------------------------------------------------------------------------------Pr

Ec

Descripció

337

48902

Concurs d'idees TOT JOVE

341

48900

Aportació Island Games

BAIXES

ALTES

500,00
1.875,00

3421

62300

Inversions generals

337

22613

DESPESES DIVERSES. Joves en acció

2,93

341

62300

Inversions generals

1.877,93

TOTAL

2.377,93

500,00

2.377,93

SEGON. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament.” ---------------------------------
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és una mica estrany que estant a
principis d’any ja s’hagin duit cinc modificacions de crèdit, sobretot la primera, que és
important, que puja a 387.986,31 euros. Insisteix que és estrany tanta modificació i
que d’açò en volia deixar constància.
Intervé el batle. Manifesta que quan s’ha fet referència a la primera modificació de
crèdit, aquesta és la incorporació de romanents d’exercicis tancats i aquesta cada any
s’ha de fer. Llavors hi ha una generació de crèdit amb motiu d’un conveni del CIM pel
manteniment de la gespa dels camps de futbol i llavors una obra que ha plantejat
Aigües Sant Lluís, SL per finançar a través del sisè tram. Així mateix, manifesta que,
com s’ha de reflectir el cost real del servei, hi ha altres modificacions de les quals
només canvia el nom de la partida, com ara la que passa de “Recollida de residus” a
“Neteja viària”, així com la partida general d’inversions per activitats esportives, de la
qual es posa la inversió específica en el poliesportiu. Conclou dient que el pressupost
és un document viu i que durant el transcurs de l’any van passant aquestes coses, si
bé es cert que durant els primer mesos d’enguany n’hem fet unes quantes, de
modificacions de crèdit.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 27.02.15
-

Punt 5è. Demana una còpia del conveni de cessió de terrenys per a l’execució
de les obres del camí Vell de s’Ullastrar.

-

Punt 7è. Demana una còpia del conveni entre l’Ajuntament de Maó,
l’Ajuntament de Sant Lluís i el Club Esport Sant Lluís per a la cessió mútua
d’algunes infraestructures i serveis al seu càrrec, amb la finalitat de potenciar la
pràctica del triatló a la zona de llevant de Menorca.

DESÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a l’obra que es vol incloure en el PIC,
respecte al Conjunt Social de Sa Talaia, manifesta que seria bo que l’equip de govern
es ben pensàs el plantejament que està fent respecte a la qüestió que es pagui una
quota, que no seria, però, la cooperació que els pertocaria. Diu açò perquè encara
queden projectes d’urbanització per executar i que açò no generàs llavors un problema
més endavant. Per tant, insisteix que s’ho ben pensin —aquest equip de govern o el
qui entri desprès de les eleccions— com s’ha de plantejar aquesta qüestió.
El batle agraeix que faci aquest suggeriment des de l’experiència i que, de fet, és una
qüestió que s’ha discutit. Afegeix que no es desenvolupen els altres sistemes de
cooperació de les diferents urbanitzacions per una falta de finançament i tant de bo
arribi el dia que puguem tenir vies de subvenció d’altres entitats que incentivin que es
facin aquests desenvolupaments urbanístics. Pel que fa al cas concret de l’execució
de voravies al Conjunt Social Sa Talaia, manifesta que aquesta és la manera que van
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trobar per facilitar aquesta inversió als veïns; que els percentatges que se’ls demana
finançar són atractius; i que és una obra petita si es compara amb totes les que hi
queden per fer. Afegeix que sap que en el futur aquesta qüestió pot crear un
precedent, però pensa que és la única manera de fer aquest tram de voravia en
aquesta zona.
Finalment, el Sr. Carretero s’interessa per l’escrit de la Delegació del Govern de les
Illes Balears, en el qual es requereix l’Ajuntament a anul·lar l’acord del pressupost i la
plantilla de 2015.
El batle informa que es tracta del complement específic, que en el pressupost està en
un 79% i el límit està en un 75% i que possiblement en el proper ple s’haurà de dur
una proposta de modificar una sèrie de qüestions per complir aquest ràtio.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20.30 hores, el president aixeca la
sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la
secretària, acta que certific.
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