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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària.
Dia: 28/04/2016
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:
Regidora:
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)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
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. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.04.16. Proposta de
Batlia amb relació a les obres del nou Centre d'Educació Infantil i Primària (6+12)
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.04.16. Proposta de
Batlia d'aprovació de l'expedient núm. 3/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.04.16. Proposta de Batlia
amb relació al nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que
siguin competència del Ple
Cinquè. Resolució de Batlia núm. 2016/291. Delegació de competències. Donar-ne
compte
Sisè. Escrit d'adscripció de membre de Volem Sant Lluís a Comissions informatives.
Donar-ne compte
Setè. Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. Donar compte Sentència núm.
222 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Juan de Juan i Pi contra
el Consell Insular de Menorca (PO 492/2014)
Vuitè. Jutjat de 1ª Instancia e Instrucció núm. 2 de Maó. Donar compte Sentència núm.
38 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Ana Mª Alsina Pons
contra aquest Ajuntament (PO 281/2015)
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments
Onzè. Proposta del regidor d'Hisenda amb relació a la modificació de crèdit núm. 2/2016.
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
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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 31.03.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció de la Sra. Tronch Folgado, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.04.16.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LES OBRES DEL NOU CENTRE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (6+12)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"En data 28.01.2016 l’ajuntament va acordar incoar el procediment establert a l’article 211.1 del
TRLCSP i 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que durant el termini concedit el contractista no va presentar cap al·legació o observació, el
Ple municipal, en data 25.02.2016 va qualificar definitivament l’acta d’ocupació de 24.08.2012 com
a recepció tàcita de les obres i va requerir a la Direcció Facultativa de les obres per tal que
procedís a la medició de les realment executades, redactés la corresponent relació valorada,
expedís la certificació final i redactés informe respecte les deficiències constructives detectades. --Establerta aquesta fita, queda fixat l’inici del període de garantia de l’obra de 36 mesos estipulat al
contracte. Termini que s’ha anat interrompent amb cada notificació de l’òrgan de contractació a
l’empresa ordenant la reparació de les deficiències detectades, conforme a l’obligació que li és
pròpia ex art. 167 RGLCAP. --------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, la fixació de la data de recepció ha permès continuar amb els tràmits per a prosseguir
amb el tancament contractual de l’obra ex art. 235.1 TRLCSP, així com la reparació efectiva de les
deficiències notificades i mai reparades. ----------------------------------------------------------------------------A aquests efectes, en data 30.03.2016 (RE núm. 1564), la Direcció Facultativa, mitjançant l’Institut
d’Infrastructures i Serveis Educatius i Culturals, remet a l’Ajuntament: --------------------------------------• la Certificació final i acta d’amidament de l’obra, als efectes de donar compliment a allò que
estipula l’art. 235.1 segon paràgraf del TRLCSP -------------------------------------------------------• Informe tècnic sobre les deficiències no reparades per la contractista. Informe que compren
una relació valorada aproximada dels treballs de reparació a realitzar a l’edifici per
esmenar les deficiències amb un cost d’execució de dos-cents seixanta-set mil tres-cents
setanta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims (267.374,68€). -----------------------------------A la vista d’aquesta documentació, en data 4 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local ha aprovat
la certificació final de les obres per import de 0€. -----------------------------------------------------------------Quant a les deficiències pendents d’executar dins el termini de garantia, l’òrgan de contractació es
veu en la necessitat d’iniciar el procediment corresponent per a exigir les obligacions ex art 167
RGLCAP incomplides amb el procediment genèric previst a l’art 97 RGLCAP (ja que la normativa
contractual no preveu un procediment específic per aquests casos). ---------------------------------------2
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En data 12.04.2016 (RE núm. 1866), l’Institut d’Infrastructures i Serveis Educatius i Culturals
(IBISEC), remet escrit de la Direcció Facultativa amb relació al temini màxim d’execució de les
obres de reparació, que fixa en dos mesos. ------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar al Ple la següent -------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Incoar el procediment contradictori previst a l’art. 97 RGLCAP, per a requerir al
contractista la reparació de les deficiències existents a les obres del nou centre d’educació
infantil i primària (6+12), amb les següents particularitats: ---------------------------------------------------a. Traslladar al contractista una còpia de l’informe tècnic sobre les deficiències elaborat per la
Direcció Facultativa i remès per l’Institut d’Infrastructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) a
l’Ajuntament (RE núm. 1564, de 30.03.2016), i, de conformitat amb allò que estableix l’art. 97.2,
donar-li audiència per un termini de 5 dies hàbils als efectes que pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que estimi pertinents. ------------------------------------------------------------------b. Reiterar, amb independència de les al·legacions que pugui interposar, el compliment de les
obligacions que són pròpies al contractista durant el termini de garantia ex art. 167
RGLCAP, ordenant-li de manera definitiva que procedeixi a esmenar les deficiències observades i
notificades, tot seguint les instruccions facilitades per la Direcció Facultativa de les obres a
l’informe tècnic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Cas que el contractista no atengués a allò que se li ha ordenat al punt anterior, es
procedirà a l’execució de les obres de reparació per part de l’Ajuntament (167.2 RGLCAP), tot
iniciant el corresponent procediment d’execució de la garantia definitiva del contracte (en el que es
concedirà audiència a l’avalista) i el procediment judicial o extrajudicial que sigui necessari per a
cobrir el cost total de les obres de deficiències mai reparades." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, segons es desprèn de la proposta, el contractista no va
presentar cap al·legació ni observació a la incoació del procediment establert a la legislació, i que
ara se li trasllada una còpia de l’informe tècnic sobre les deficiències, elaborat per l’IBISEC, i se li
concedeix un termini d’audiència de cinc dies. Assenyala que l’informe tècnic conclou amb un
pressupost i una sèrie d’actuacions que s’han de fer per valor de 267.374,68 euros. Així mateix,
suposa que l’equip de govern ha tingut contactes amb l’IBISEC i amb l’empresa constructora, i que
no sap fins a quin punt l’empresa farà les obres. Voldria saber quin és el calendari previst
d’actuacions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La batlessa informa que la idea és fer allò que ens ha dit l’IBISEC, en el sentit que per qüestions de
seguretat les obres de reparacions de les deficiències no s’han de començar fins que no hi hagi les
vacances escolars; llavors, en principi, quan acabi el curs escolar s’entrarà a reparar-les. Afegeix
que, efectivament, hi ha hagut contactes amb l’empresa constructora i que aquesta té ganes
d’entrar a aclarir-ho per fer net el nom de l’empresa, és a dir, de paraula el contractista hi està
totalment predisposat; també hi ha hagut contactes sistemàtics amb l’IBISEC. Espera que dins el
mes de setembre tot estigui aclarit. -----------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la secretaria efectua una detallada explicació de tots els tràmits fets fins avui respecte a
l’expedient en qüestió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------Primera. Incoar el procediment contradictori previst a l’art. 97 RGLCAP, per a requerir al
contractista la reparació de les deficiències existents a les obres del nou centre d’educació
infantil i primària (6+12), amb les següents particularitats: ---------------------------------------------------a. Traslladar al contractista una còpia de l’informe tècnic sobre les deficiències elaborat per la
Direcció Facultativa i remès per l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
a l’Ajuntament (RE núm. 1564, de 30.03.2016), i, de conformitat amb allò que estableix l’art. 97.2,
donar-li audiència per un termini de cinc dies hàbils als efectes que pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que estimi pertinents. -------------------------------------------------------------------
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b. Reiterar, amb independència de les al·legacions que pugui interposar, el compliment de les
obligacions que són pròpies al contractista durant el termini de garantia ex art. 167
RGLCAP, i ordenar-li de manera definitiva que esmeni les deficiències observades i notificades, tot
seguint les instruccions facilitades per la Direcció Facultativa de les obres a l’informe tècnic. -------Segona. En cas que el contractista no s’atingués a allò que se li ha ordenat al punt anterior,
l’Ajuntament executarà les obres de reparació (167.2 RGLCAP), alhora que iniciarà el corresponent
procediment d’execució de la garantia definitiva del contracte (en el qual es concedirà audiència a
l’avalista) i el procediment judicial o extrajudicial que sigui necessari per a cobrir el cost total de les
obres de deficiències mai reparades." -------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular es va abstenir a la comissió, si
bé va dir que possiblement hi votarien a favor, però que ho volien comentar amb la resta
del Grup Popular. Afegeix que és una qüestió que va iniciar l’anterior equip de govern,
que es va encomanar l’informe que es detalla a la proposta i anuncia que hi votaran a
favor. Conclou dient que espera sincerament que aquestes reparacions es duguin a
terme d’una manera correcta i que afectin al mínim possible la infraestructura i, sobretot,
el funcionament del centre.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primera. Incoar el procediment contradictori previst a l’art. 97 RGLCAP, per a requerir al
contractista la reparació de les deficiències existents a les obres del nou centre
d’educació infantil i primària (6+12), amb les següents particularitats:
a. Traslladar al contractista una còpia de l’informe tècnic sobre les deficiències elaborat
per la Direcció Facultativa i remès per l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC) a l’Ajuntament (RE núm. 1564, de 30.03.2016), i, de conformitat amb
allò que estableix l’art. 97.2, donar-li audiència per un termini de cinc dies hàbils als
efectes que pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
b. Reiterar, amb independència de les al·legacions que pugui interposar, el compliment
de les obligacions que són pròpies al contractista durant el termini de garantia ex
art. 167 RGLCAP, i ordenar-li de manera definitiva que esmeni les deficiències
observades i notificades, tot seguint les instruccions facilitades per la Direcció Facultativa
de les obres a l’informe tècnic.
Segona. En cas que el contractista no s’atingués a allò que se li ha ordenat al punt
anterior, l’Ajuntament executarà les obres de reparació (167.2 RGLCAP), alhora que
iniciarà el corresponent procediment d’execució de la garantia definitiva del contracte (en
el qual es concedirà audiència a l’avalista) i el procediment judicial o extrajudicial que
sigui necessari per a cobrir el cost total de les obres de deficiències mai reparades.
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TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.04.16.
PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 3/2016 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 l'informe d'Intervenció de dia
18.04.16, així com la proposta de Batlia, també de dia 18.04.16, amb relació a l'assumpte indicat. -I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. -----------

La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de
VOLEM SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del
PP (3), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 2.363,13 euros, que
figuren a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors: ------------------------------------------------Data
Entrada

N. de
document

Data doc.

Import total Tercer

Nom

06/04/16 23/2015

01/09/15

1.637,13 € J57477770

ILLA ESPECTABLES SC

Text Explicatiu
Actuació Orquestra Sarau a la revetlla del dissabte de
festes (29 d'agost)

14/04/16 T 348-15

07/09/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

14/04/16 T 381-15

05/10/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

14/04/16 T 428-15

05/11/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

14/04/16 T 458-15

05/12/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

2.363,13

TOTAL

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." -------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), 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 2.363,13 euros,
que figuren a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors:
Data
Entrada

N. de
document

Data doc.

Import total Tercer

06/04/16 23/2015

01/09/15

1.637,13 € J57477770

ILLA ESPECTABLES SC

Text Explicatiu
Actuació Orquestra Sarau a la revetlla del dissabte de
festes (29 d'agost)

14/04/16 T 348-15

07/09/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

14/04/16 T 381-15

05/10/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

14/04/16 T 428-15

05/11/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

14/04/16 T 458-15

05/12/15

181,50 € B07954472

INFOTELECOM NETWORKS, SL

Connexió a Infotelecom mitjançant equips WIFI

2.363,13

Nom

TOTAL

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.
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.04.16.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE
LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL
PLE
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"En sessió de data 2 de juliol de 2015 el Ple va aprovar el nomenament dels representants
municipals a diferents òrgans col·legiats, tot d’acord amb l’establert a l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Posteriorment, a les sessions
plenàries de dia 24.09.15, 23.11.15 i 28.01.16 es van fer modificacions de representants i nous
nomenaments. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a la renúncia a l’acta de regidor del Sr. Olmo Heras Rodríguez, la qual cosa ha propiciat
l’entrada a l’equip de govern municipal de la Sra. Llúvia Juncadella Blasco, mitjançant resolució de
Batlia núm. 2016/291, de dia 04.04.16 es va efectuar la reestructuració d’algunes àrees municipals.
Aquests canvis impliquen també la modificació o reestructuració d’alguns nomenaments efectuats
en el seu dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent PROPOSTA D’ACORD: -------------------------------------------------------------------------------------Únic. Modificar la designació del representant municipal i suplent dels òrgans que es diran,
quedant els mateixos de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------− Assemblea Creu Roja. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco. -----− Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Llúvia Juncadella
Blasco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Remigio Lora Buzón.
− Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Llúvia Juncadella Blasco.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats. ------------------------------------------------------------------------− Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia
Juncadella Blasco.---------------------------------------------------------------------------------------------------− Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de Menorca.
Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco.-------------------------------------− Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la candidatura
de “Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Titular: Remigio
Lora Buzón. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco.--------------------------------------------------------------− Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral.
Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats. ----------------------------------− Comissió de Protecció Civil. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: M. Montserrat Morlà
Subirats." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Manifesta que, amb motiu de l’entrada a la corporació de la regidora Llúvia
Juncadella Blasco, es van efectuar reestructuracions d’algunes àrees municipals i aquests canvis
impliquen també la modificació o reestructuració d’alguns nomenaments de representants de la
corporació en òrgans col·legiats efectuats en el seu moment. ------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:---------------------------Única. Modificar la designació del representant municipal i suplent dels òrgans que es diran, que
queden de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------------------------- Assemblea Creu Roja. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco. --------- Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco. - Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Remigio Lora Buzón. --
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- Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Llúvia Juncadella Blasco. Suplent:
M. Montserrat Morlà Subirats. ------------------------------------------------------------------------------------------- Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia Juncadella
Blasco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de Menorca.
Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco. -------------------------------------------- Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la candidatura de
“Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Titular: Remigio Lora
Buzón. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco.--------------------------------------------------------------------------- Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral. Titular:
Remigio Lora Buzón. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------- Comissió de Protecció Civil. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: M. Montserrat Morlà
Subirats." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Únic. Modificar la designació del representant municipal i suplent dels òrgans que es
diran, que queden de la següent manera:
- Assemblea Creu Roja. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia Juncadella
Blasco.
- Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Adelaida Ponsetí Pons. Suplent: Llúvia Juncadella
Blasco.
- Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Remigio Lora
Buzón.
- Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Llúvia Juncadella Blasco.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.
- Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia
Juncadella Blasco.
- Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de
Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco.
- Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la
candidatura de “Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO. Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: Llúvia Juncadella Blasco.
- Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria de gestió
cadastral. Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.
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- Comissió de Protecció Civil. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: M. Montserrat
Morlà Subirats.
CINQUÈ.
RESOLUCIÓ
DE BATLIA
COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE

NÚM.

2016/291.

DELEGACIÓ

DE

La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/291, de dia 04.04.16,
relativa a l'assumpte indicat, que diu:
"Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 804, de data 22 de juny de 2015, es van decretar les
delegacions de les diferents àrees municipals en els regidors de l’equip de govern municipal,
corresponent al Sr. Olmo Heras Rodríguez les de participació ciutadana, transparència i
cooperació. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motius personals han comportat la renúncia del Sr. Heras a l’acta de regidor, el que ha propiciat
l’entrada en l’equip de govern municipal de la Sra. Llúvia Juncadella Blasco. Aquest canvi implica la
modificació o reestructuració d’algunes àrees municipals. -----------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, i fent ús de les atribucions que m’atorguen l’art. 21.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 43 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Deixar sense efecte les delegacions efectuades al Sr. Olmo Heras Rodríguez i a la
Primera tinenta de Batlia, Teresa Borràs Atienza mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 804, de
22.06.2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Delegar en la primera tinenta de Baltia, Teresa Borràs Atienza les següents àrees
municipals: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Àrea d’afers socials, que comprèn gent gran, sanitat i cementeri. ---------------------------------− Àrea de cooperació. -------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Delegar en la regidora Llúvia Juncadella Blasco les següents àrees municipals: -------------− Àrea de festes ---------------------------------------------------------------------------------------------------− Àrea de transparència i participació ciutadana. ---------------------------------------------------------Quart.- Aquestes delegacions genèriques abasten la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Les presents delegacions sortiran efecte des del dia següent al de la data de la present
resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. -----------------------------------------Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri." -------------------

El Ple en resta assabentat.
SISÈ. ESCRIT D'ADSCRIPCIÓ DE MEMBRE DE VOLEM SANT LLUÍS A COMISSIONS
INFORMATIVES. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de l'escrit presentat pel portaveu del grup municipal de Volem
Sant Lluís, RE 1937, de dia 15.04.16, en el qual comunica que la regidora Llúvia
Juncadella Blasco serà adscrita a les següents comissions informatives:
- Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania.
- Comissió Informativa General.
El Ple en resta assabentat.
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SETÈ. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS. DONAR
COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 222 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JUAN DE JUAN I PI CONTRA EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA (PO 492/2014)
La secretària informa que el Sr. Juan de Juan y Pi va interposar recurs contenciós
administratiu (PO 492/2014) contra el Consell Insular de Menorca per l’aprovació
definitiva del Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Sant Lluís; com a
part interessada, l’Ajuntament es va personar, essent part codemandada en el
procediment.
Motiu de la impugnació per part del recurrent va ser el no comptar l’expedient amb els
informes preceptius de Costes, del Ministeri de Defensa, i de Telecomunicacions
(corresponent aquest darrer al Ministeri d’Industria). Tant el Consell com l’Ajuntament,
van defensar que es tractava només de la integració en un únic text –el refós-, de les
NNSS aprovades en 2004 i les normes de modificació puntual de les NNSS d’adaptació
al Pla Territorial Insular en l’àmbit de les zones turístiques, variant únicament la
numeració ordinal de la normativa i l’establiment de diversos artícles bis.
El Tribunal Superior de les Illes Balears desestima el recurs, i confirma l’acord del Consell
Insular pel qual s’aprova definitivament el text refós de les Normes Subsidiàries de Sant
Lluís i condemna en costes al recurrent. Contra la Resolució es pot interposar recurs de
casació davant el Tribunal Suprem.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. JUTJAT DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MAÓ. DONAR COMPTE
SENTÈNCIA NÚM. 38 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER ANA Mª ALSINA PONS CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO
281/2015)
La secretària informa que no es tracta d’un recurs contenciós administratiu sinó de judici
ordinari (el 281/2015) a instància de la Sra. Ana Mª Alsina Pons contra l’Ajuntament i
l’entitat Alsife, S.A.. La demandant exercita acció de nul·litat d’escriptura pública de
segregació i donació atorgada per la Sra. Alsina i l’entitat Alsife el 19.09.1989 per falta
de consentiment dels donants. En la demanda s’assenyala que el Sr. Sr. Ferrara, que va
actuar com administrador únic de Alsife, S.A. no tenia la condició de representant legal
de la mercantil i que l’actora mai va signar l’escriptura ni el plànol que l’acompanya, ni va
consentir ni va validar l’acte de segregació i donació; al·lega que la signatura que figura
en el document notarial no és la seva i proposa prova caligràfica al respecte. El Jutjat de
1ª Instància e Instrucció núm. 2 de Maó desestima íntegrament la demanda. Contra la
resolució es pot interposar recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de Balears,
recurs que la demandant ja ha interposat.
El Ple en resta assabentat.
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NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.

A continuació, la batlessa sol·licita la inclusió d'un punt d'urgència, per tal d’aprovar
definitivament l’expedient de modificació de crèdit núm. 2. Assenyala que, a darrera hora
i dins el termini establert a aquest efecte, el grup popular ha presentat una al·legació i
que s’ha considerat oportú dur l’expedient a aquest Ple, per tal de culminar-lo.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda incloure’l.

DESÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Demana si a la Junta de Portaveus de la setmana passada fins
avui hi ha hagut qualque novetat respecte a la qüestió d’Orfila, SL. La batlessa respon
que no i que just en tinguem se’ls ho farà saber.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Sr. Carretero Tudurí va informar en el
darrer consell sectorial de Medi Ambient que els veïns estaven emprant molt l’aixeta
d’aigua que es va instal·lar a la urbanització de Binissafúller. Voldria saber quantes tones
d’aigua s’han subministrat. El Sr. Lora Buzón respon que li contestarà per escrit.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que també voldria saber com estan les
analítiques d’aigua d’aquesta urbanització, així com la situació en què es troba el
projecte de captació i canalització d’aigua per abastir els veïns de Binissafúller. Per altra
banda, i com que també es va comentar que hi havia dubtes respecte a la titularitat de la
carretera de Binissafúller, voldria saber si tenen aclarits aquests dubtes.
El Sr. Lora Buzón manifesta que sobre la qüestió de les analítiques li ho contestarà per
escrit. Sobre el projecte d’aigua de Binissafúller, informa que ja tenim el projecte de
l’enginyer per a la perforació; i que s’està elaborant el projecte sobre la qüestió de la
xarxa de baixa tensió, així com sobre la qüestió de la canalització. Pel que fa a la
propietat de la carretera, manifesta que en el Registre de la Propietat hi figura a nom de
Binisafua Roters, SA; en canvi, en el Cadastre apareix que és del Govern balear, per la
qual cosa allò que ha fet l’Ajuntament ha estat demanar un informe a Patrimoni del
Govern balear perquè ens clarifiquin si és de l’un o de l’altre.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, igualment, el Sr. Carretero va informar
que un veí havia tallat el subministrament d’aigua a un grup d’apartaments de
Binissafúller i que l’Ajuntament subministraria aigua a aquests veïns. Voldria saber com
està aquest tema i quin cost econòmic suposarà açò per a l’Ajuntament.

10

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

El Sr. Carretero Tudurí manifesta que vol pensar que açò estarà lligat a quan es faci el
projecte d’urbanització. Afegeix que, expressament per aquest grup de veïnat, en aquest
moments és impossible, ben igual que per a la resta de veïns de la urbanització.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el Consell Sectorial de Turisme i
Urbanitzacions el Sr. Carretero Tudurí va informar que l’Ajuntament estava instal·lant
enllumenat públic davant un establiment hoteler de Binissafúller, i que el subministrament
d’aquests llums seria a càrrec d’aquest establiment hoteler. Voldria saber el cost d’aquest
projecte, així com el cost de la feina feta per la brigada d’obres. El Sr. Carretero Tudurí
respon que quan estiguin acabades les obres se li passarà la informació.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en un consell sectorial el Sr. Carretero va
informar que s’havia posat formigó a l’accés a la platja de Binissafúller —part de la dreta
de la platja, en un tram del Camí de Cavalls—. Voldria saber el cost econòmic d’aquesta
acció, així com si s’ha demanat autorització al Consell Insular de Menorca per fer aquesta
obra. El Sr. Carretero Tudurí respon que en aquests moments s’està demanant. El Sr.
Tudurí Mercadal diu: Desprès d’haver-ho fet? El Sr. Carretero respon que sí.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que voldria saber com està el projecte d’horts
urbans i si ja tenen veïns que demanin aquests espais.
El Sr. Lora Buzón informa que l’altre dia hi va haver una comissió o taller per dinamitzar
la qüestió dels horts socials —taller que va sorgir de l’Agenda Local 21—; hi van
participar unes deu persones i es van establir unes prioritats. Afegeix que un grup de
persones s’encarregarà de revisar les bases que va elaborar l’anterior equip govern per
veure si s’han de mantenir o modificar; mentrestant, un altre grup estudiarà de quina
manera s’han de gestionar aquests horts socials; i l’Ajuntament, damunt un plànol de la
parcel·la, marcarà les diferents parcel·les. Conclou dient que està tot en marxa i que a la
propera reunió de l’Agenda Local 21 s’informarà de tot el procés que s’està duent a
terme.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a l’anterior mandat el Sr. Lora va dir que el
CIMe tenia prohibit la utilització de productes fitosanitaris en carrers, vials i camins.
Voldria saber si encara està prohibida aquesta utilització. El Sr. Lora respon que se
n’informarà. Així mateix, demana: Que és que té coneixement que es tira herbicida? El
Sr. Tudurí Mercadal diu que sí i que, per açò, voldria saber si és que ja s’ha alçat aquesta
prohibició. Afegeix que ha vist l’empresa que fa el manteniment de les urbanitzacions
regant els carrers amb un vehicle i voldria saber quin producte empren, així com tenir una
còpia de la fitxa dels productes que empra aquesta empresa, o també la brigada d’obres,
si és que n’empra.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que li agradaria saber quantes ordres de tall
de subministrament d’aigua ha signat la batlessa des que ocupa el càrrec de batlessa
d’aquest ajuntament.
La batlessa respon que se n’informarà i que li remetrà la
informació sol·licitada.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la darrera comissió el Grup Popular es
va interessar per l’empresa que es fa càrrec de la teràpia amb els cans i sabem que
aquesta empresa és La Canina, de Ciutadella; que durant el mes de març han fet sis
sessions; i que ha costat uns 555 euros. Voldria una còpia del pla de treball d’aquesta
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empresa, per tal de veure si els objectius que es duen a terme es compleixen al final del
tractament; i si després hi ha qualque enquesta, també en voldria una còpia. Per altra
banda, demana fins quan dura la Perroterapia. La Sra. Borrás informa que està
pressupostat de febrer a juny.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Recorda que en el ple passat es va aprovar el conveni
PISE i que el seu company, el Sr. Mercadal Stevenson, va demanar si la Conselleria
d’Educació havia fet qualque aportació a aquest Pla; i la Sra. Borrás va contestar que hi
havia fet una aportació com els altres anys. Manifesta que, realment, la Conselleria
d’Educació mai ha aportat res... La Sra. Borrás manifesta que, per açò, va dir que havia
fet una aportació “com els altres anys”. La Sra. Tronch manifesta que, doncs, res. I
demana: No s’ha aconseguit que aporti res més? La Sra. Borrás respon que no. Per
altra banda, la Sra. Tronch demana si se sap l’aportació del CIM per enguany. La Sra.
Borrás respon que encara no.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que fa temps es va començar a fer el
recompte dels nínxols de propietari desconegut. Voldria saber si aquesta feina està
enllestida.
La Sra. Borrás Atienza respon que encara no. Ara bé, sí que està fet el
recompte dels nínxols que tenien problemes arran de de les noves normes de Sanitat, i
que d’açò els en pot fer una còpia.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado demana quants nous usuaris hi ha des de primer de
juliol i voldria una graella com la que havia demanat anteriorment, que no li va arribar
amb les condicions que considerava adequades, amb totes les ajudes que s’han donat
en aquest primer trimestre de l’any. Igualment, voldria també informació sobre totes les
bonificacions del geriàtric, amb nombre d’expedient i quantitat bonificada, tal com ha
demanat en diferents ocasions per escrit o en aquest Ple mateix.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que en el seu moment es va dir que abans
d’acabar l’any 2015 es faria una reunió per la qüestió de les carrosses de les festes.
Voldria saber si hi haurà qualque canvi per enguany. La batlesa informa que es va
reunir amb el regidor de Festes de Maó amb l’objectiu d’intentar signar un conveni de
col·laboració, per tal que les carrosses dels Reis que s’empren a Maó també s’emprassin
a Sant Lluís; però açò s’ha d’acabar de perfilar.
Continua el Sr. Mercadal Stevenson. S’interessa per la banda de música que es
contractarà per a les festes patronals, en el sentit si s’han presentant pressuposts i, si és
així, quina opció s’ha triat. La Sra. Juncadella Blasco respon que encara no s’ha pres
cap decisió.
Segueix el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que el concurs per a l’adjudicació del bar
del poliesportiu va quedar desert i demana si hi ha qualque novetat. La batlesa informa
que es contempla l’opció que va suggerir el Grup Popular, en el sentit de posar-ho dins el
plec de clàusules de la gestió del poliesportiu.
Continua el Sr. Mercadal Stevenson. S’interessa per l’ajuda que es va concedir per a la
MECUP, i qui és l’administrador d’aquesta empresa. La batlessa informa que la persona
que va venir a presentar el projecte de la MECUP va ser en Tobal Tudurí, si bé no sap si
aquesta persona és el director o és el gerent o té un altre càrrec. Atès que aquest
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projecte abraça diferents regidories, es va considerar oportú concedir una ajuda d’uns
5.000 euros (2.000 euros de la partida d’Esports i 3.000 euros de la partida de Turisme).
Respecte a la festa One Punta Prima Day, el Sr. Mercadal Stevenson demana si hi va
haver qualque incidència. La batlessa informa que l’altre dia es va fer la reunió de
valoració entre l’organització, la Policia Local i la regidora de Festes; que s’està satisfet
de la jornada; i que no hi va haver incidències destacades. Atès que es tracta d’un
esdeveniment que de cada vegada porta més gent, es preveu de cara a l’any que ve la
possibilitat de posar un servei de línia de bus.
Segueix el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que aquest cap de setmana es celebrarà
la Fira de la Primavera, i s’interessa respecte a si s’espera molta participació. El Sr.
Lora Buzón respon que els comerciants esperen que estigui ple de gent, però depèn dels
temps i altres aspectes. Afegeix que hi ha ganes d’animar la cosa, que s’han programat
diverses activitats i espera que vagi tot bé.
Continua el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que a la pista multifuncional s’ha
col·locat un cartell indicador amb una sèrie de normes que s’han de complir per a la
utilització de la pista. Atès que es va dir que es redactaria una ordenança de
funcionament, voldria saber si ja està redactada.
La batlessa respon que no està
redactada i que, de moment, allò que s’ha fet ha estat un estudi sobre unes normes
puntuals que s’han de complir i s’ha dissenyat un cartell informatiu, que és el que es va
col·locar. Afegeix que també s’està mirant d’adequar-la i fer un manteniment com toca,
perquè ha estat molts d’anys sense fer-hi res. Conclou dient que quan es disposi de
l’ordenança, se’ls la remetrà.
Segueix el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que en data 19 d’abril de 2016, RE 2003,
uns quants usuaris del poliesportiu han presentat un full de reclamació pel fet que els
obliguen a fer les activitats esportives (spinning, zumba, etc.) amb les finestres tancades,
perquè la música que es posa per fer les activitats molesta un veí. Voldria saber quines
solucions s’han establert. La batlesa informa que aquesta reclamació concreta ve
donada perquè dia 4 d’abril, amb motiu d’una queixa d’un veí perquè la música estava
molt forta, es van tancar les finestres en el moment de fer l’activitat i, atès que hi havia
molta gent i que va ser una activitat intensa, hi va haver persones que es van trobar
indisposades. Per tant, a partir d’aquí es va considerar que era molt més saludable que el
monitor abaixàs la música i que s’obrissin les finestres. Insisteix que va ser un fet
puntual.
Continua el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que en Carles Capdevila va donar una
conferència a la Sala Polivalent anomenada “Educar amb humor”. Atès que la factura
presentada (RE 1850, de dia 12.04.16) és elevada, voldria saber quina quantitat s’ha
recaptat en concepte d’entrada i quin ha estat el cost real d’aquesta conferència. La Sra.
Ponsetí Pons informa que, finalment, va fer dues conferències i que cada conferència
eren 600 euros. Pel que fa a la quantitat recaptada, diu que els ho passarà per escrit.
Finalment, el Sr. Mercadal Stevenson manifesta que en el dia d’avui s’ha anunciat per les
xarxes socials els programes organitzats pel Molí de Baix, relatius a “Compta amb jo!” i
Estiu Jove. Atès que a la passada legislatura es va dir que no haurien de pagar els joves
o que segons quin voluntariat no l’haurien de fer, com ara mecànic, cambrer..., voldria
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saber si hi ha qualque novetat respecte a l’any passat. La batlessa informa que es farà
de la mateixa manera que l’any passat, ja que la satisfacció va ser positiva.
Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que ha vist que Barceló Hotels Mediterraneo ha
presentat un recurs contenciós administratiu amb motiu de la plusvàlua que es va
liquidar. Voldria saber si és que es va desestimar el recurs de reposició que van
interposar. La secretaria informa que són dos els contenciosos que s’han presentat, un
per cada liquidació de plusvàlua, i que s’han presentat perquè es van denegar, per silenci
administratiu, els recursos de reposició interposats.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que a la premsa de dia 1 d’abril es va presentar la
programació del segon trimestre de 2016 de la Sala Polivalent i apareixia una fotografia
que donava a entendre que també es presentava l’equip humà que gestionava o
coordinava l’esmentada sala. Recorda que a l’anterior legislatura, on el qui parla era el
regidor de Cultura, hi havia simplement un equip molt reduït i ara sembla que la cosa va
en gran.... Voldria que la regidora de Cultura explicàs una mica qui són aquestes nou
persones que sortien a la foto; quines funcions fan; com està organitzat aquest equip;
quins canvis hi ha hagut dins l’àrea de Cultura i si açò ha implicat canvis dins la part
d’Educació. Tot açò, perquè de les nou persones que presumptament duen la qüestió de
la Sala hi ha gent que és personal de l’ajuntament; gent que no és personal de
l’ajuntament, sinó que eren contractes externs que hi havia; gent que és a la foto però
que realment no sap què fa, a la foto, perquè la relació que tenien amb la Sala era
escassa o nul·la... En definitiva, una mica d’explicació d’aquesta qüestió.
Intervé la regidora de Cultura, senyora Ponsetí Pons. Manifesta que de canvis n’hi ha
hagut molt pocs i que si ell sentís les declaracions que ella ha fet respecte a aquest
funcionament... la veritat és que s’ho va trobar ben encaminat, ja que la gestió de la Sala
es va engegar en l’anterior consistori, i ella entén que les coses que funcionen no s’han
de canviar. Assenyala que l’equip és exactament el mateix i funcionen exactament igual
com funcionaven en l’anterior equip de govern. Ara bé, com que el projecte que duem a
la sala no és altra que apropar la cultura a tota la gent i que sigui una programació de
qualitat i que pugui arribar a tots els àmbits de la gent del poble, va voler cridar tot el
personal, perquè tots son gent que fan feina en aquest ajuntament i ells mateixos es van
organitzant la feina, i açò fa poble. La mateixa gent de l’ajuntament és la que es presta a
fer aquestes feines, perquè no tenim pressuposts ni recursos econòmics per contractar
una empresa que en faci la gestió. Per açò creu que és bon sistema perquè tota la gent
que fa feina a l’ajuntament s’estima la Sala, fa una feina, aprèn a fer altres coses,
ensenya els altres, apropam la Sala a tot el personal de l’ajuntament, però insisteix que el
sistema és el mateix. Conclou dient que considera que ells són el motor perquè la sala
funcioni i l’èxit que té la sala i la bona acollida que tenen totes les actuacions és gràcies a
tot el personal que hi posa el seu gra d’arena, no només de la regidora.
El Sr. Olives Salas manifesta que, doncs, vol entendre que, encara que no surtin a la
foto, hi ha més gent implicada. La Sra. Ponsetí Pons diu que sí, que hi ha molta gent
que col·labora i que allò que sí que es va fer va ser obrir la borsa per donar l’oportunitat
a tots els treballadors de l’ajuntament. Insisteix que està donant uns resultats molt
positius i que n’està molt contenta, d’haver-ho trobat així. Per la seva part, els dóna les
gràcies.
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Tenint en compte que s’ha obert la borsa i, sobretot per la qüestió tècnica, el Sr. Olives
Salas suposa que s’haurà explicat una mica a la gent nova com funciona tot allò. La Sra.
Ponsetí Pons respon que sí, si bé es continua amb el servei tècnic d’Acustic Menorca i
que, a poc a poc, es mirarà d’intentar reduir aquesta despesa i que sigui la gent d’aquí
qui pugui fer aquestes feines.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que a la Junta de Govern de dia 10 de març es va
aprovar una conciliació de vida familiar i laborar a instàncies d’un agent de la Policia
Local. Voldria saber per què açò es va aprovar dia 10 de març, quan té efectes
retroactius a dia 1 de gener. Suposa que la cosa ja anava i es va aprovar
posteriorment. El Sr. Pons Sintes respon que li ho contestarà per escrit. El Sr. Olives
Salas demana que, juntament amb la contestació, se li remeti una còpia de l’informe de
la Prefectura de la Policia Local, de l’informe emès pel lletrat municipal i de l’acord
adoptat entre el regidor de Governació i el delegat del personal funcionari.
Segueix el Sr. Olives Salas. Manifesta que, per altra banda, a l’esmentada Junta de
Govern es va adoptar un acord sobre la reducció de la jornada laboral (30 minuts per dia
hàbil treballat) i que aquests 30 minuts acumulats en còmput mensual formarà una borsa
d’hores de lliure disposició que es farà servir per a accions formatives o necessitats
puntuals del servei. Voldria saber, respecte al temps de treball efectiu que es resta, de
quina forma es podrà controlar.
El Sr. Pons Sintes manifesta que la idea és dedicar aquest temps a formació; que no
sabem exactament quina quantitat podem consumir amb aquest fet; que a mesura que
passi l’any s’ajustarà el consum d’aquestes hores; i que s’intentarà que hi hagi un
equilibri entre treballadors i ajuntament.
El Sr. Olives Salas manifesta que, però, com es farà aquest control. El Sr. Pons Sintes
manifesta que cada persona que faci un curs presentarà un justificant d’assistència i es
farà aquest control. El Sr. Olives Salas demana una còpia de les propostes presentades
pel personal funcionari i laboral, així com una còpia de l’informe de Secretaria.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que som a dos o tres dies de començar la
temporada turística i voldria saber en quina situació es troba l’expedient de contractació
del servei de salvament a les platges. El Sr. Pons Sintes manifesta que la mesa de
contractació va obrir les ofertes presentades; que se n’ha fet una valoració tècnica; i
que, com que a la mesa li van quedar certs dubtes, es va fer un requeriment als
licitadors. Atès que el concurs no estarà aclarit a dia 1 de maig, s’ha fet un contracte
menor per al mes de maig amb l’empresa que hi havia contractada l’any passat,
Marsave. El Sr. Olives Salas assenyala que el mes de maig es considera temporada
baixa, per la qual cosa demana quin és l’horari d’atenció al servei. El Sr. Pons Sintes
manifesta que el que s’estableix en el plec de clàusules.
Finalment, el Sr. Olives Salas s’interessa com està la qüestió de les banderes blaves, ja
que a la darrera sessió plenària el Sr. Carretero va indicar que s’estava pensant si valia la
pena o no tenir banderes blaves. Demana si ha arribat a qualque conclusió. El Sr.
Carretero Tudurí respon que s’ha tramitat l’expedient, però que encara no ha rebut la
contestació de l’òrgan corresponent.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la pregunta que ha fet el Sr. Tudurí
Mercadal sobre l’actuació de posar formigó a Binissafúller Platja, manifesta que en cap
moment van percebre que estaven dins la franja de litoral; que van venir els de la
Demarcació de Costes i ens van dir que estaven dins trànsit i que haurien de fer la
petició; i que per açò ha dit que ho estaven tramitant. Afegeix que no sap si basta una
declaració jurada o si s’ha d’aportar un projecte, cosa que els tècnics estan analitzant.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a la qüestió dels horts socials, assenyala que també
es va publicar informació a la pàgina web municipal.
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 31.03.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
A LA SRA. CAPÓ GARCÍA
Amb relació a la sol·licitud efectuada respecte que anualment, juntament amb la liquidació del
pressupost, es donarà compte al Ple de la corporació del grau de compliment dels criteris prevists
amb relació a les inversions financerament sostenibles, li comunic que tant a la Memòria d’alcaldia
de data 24/04/2015, com a la de data 15/09/2015 i també la de 22/03/2016 realitzada pel regidor
d’Hisenda, a l’apartat de la “Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics, que es podrien
derivar de la inversió en la seva vida útil, respecte als que l’Interventor ha d’informar sobre la
consistència i suport de les projeccions pressupostàries de la present Memòria, a totes les
inversions incloses als esmentats expedients” es va considerar que “aquesta inversió no suposarà
despesa de manteniment, ni reducció de despeses ni increment d’ingressos”, per a la qual cosa no
s’ha realitzat l’informe que es sol·licita. No obstant açò, es lliura el seguiment de les inversions
financerament sostenibles.
Joan M. Pons Sintes
Regidor d’Economia i Hisenda

Abans de passar a tractar el punt d’urgència, la batlessa demana fer un descans de cinc
minuts.
A les 20.55 hores es reprèn la sessió.

ONZÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 2/2016. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Hisenda, de dia 28 d'abril de
2016, amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de dia 31.03.2016 va aprovar inicialment l’expedient de
modificació de crèdit núm. 2/2016 en la modalitat de suplement de crèdit a càrrec del superàvit
pressupostari i del romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició. ---------------En el BOIB núm. 45, de 09.04.2016, es va publicar l’anunci d’exposició pública de l’esmentada
modificació per tal que els interessats presentessin al·legacions, reclamacions o suggeriments
durant el període de 15 dies hàbils. ----------------------------------------------------------------------------------16
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Durant el període habilitat a l’efecte el grup popular ha presentat document d’al·legacions (RE núm.
2180, de 27.04.2016), ----------------------------------------------------------------------------------------------------Examinades les al·legacions, vist l’informe d’intervenció elaborat a l’efecte i en harmonia amb les
consideracions en ell assenyalades, venc en elevar al Ple la següent --------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup municipal del
Partit Popular, amb registre d’entrada núm. 2180, de data 27.04.2016; tot d’acord amb l’informe
d’intervenció que s’adjunta. ---------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm.2 del Pressupost de 2016, en la
modalitat de suplement de crèdit a càrrec del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria
per a despeses generals de lliure disposició. ----------------------------------------------------------------------TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva de l’esmentada
modificació." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que durant el termini habilitat a l’efecte el Grup
Popular ha presentat unes al·legacions a l’expedient de la modificació de crèdit núm. 2
del Pressupost de 2016, si bé les van presentar ahir a darrera hora. Atès que l’informe
sobre les al·legacions l’han rebut ara mateix, no han tingut temps d’analitzar-ho en
profunditat, per la qual cosa anuncien que es ratifiquen amb les consideracions fetes i
que votarem en contra d’aquesta proposta.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que les tres al·legacions fetes pel Grup Popular són
de caràcter tècnic i d’interpretació, i que es remet a l’informe d’Intervenció i a les seves
conclusions. Afegeix que l’única intenció d’aquesta regidoria es fer allò mateix que
s’havia fet els dos darrers anys, però donant-hi la forma que creiem que és l’adequada.
Conclou dient que, atesa la necessitat i la urgència de dur a terme les inversions que
s’indiquen, es proposa la desestimació de les al·legacions presentades.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor d’Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i EL PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres
del PP (6), acorda:
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup
municipal del Partit Popular, amb registre d’entrada núm. 2180, de data 27.04.2016; tot
d’acord amb l’informe d’intervenció que s’adjunta.
Segon. Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm.2 del Pressupost de 2016, en
la modalitat de suplement de crèdit a càrrec del superàvit pressupostari i del romanent de
tresoreria per a despeses generals de lliure disposició.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació
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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