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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 30/10/2014
Hora: de les 20 a les 20.50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Alfredo Benosa Majos
Mª Dolores Tronch Folgado
Llorenç Carretero Tudurí
Juan Miguel Cubas Pons
Silvia Pérez de la Vega
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:
Interventora:

María Cristina Gascón Mir
Maria Soledad Sánchez Pons

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Vanesa Florit Blanco
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.10.14. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost de 2014
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.10.14. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció de la
Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.10.14. Proposta de
Batlia amb relació al conveni amb el CIM per a la concessió administrativa de l'ús dels
terrenys de domini públic de titularitat municipal necessaris per a la construcció i
posterior implantació d'una xarxa de nova generació basada en fibra òptica mitjançant
la implantació d'infraestructura al subsòl municipal i/o a altres béns de domini públic
municipal
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.10.14. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre béns
immobles
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.10.14. Expedients de
modificació de crèdits núms. 7 i 8 al Pressupost de 2014. Donar-ne compte
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs, suggeriments i mocions
Novè. Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació al Dia Internacional
per a l'eliminació de la violència contra les dones
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 25.09.14.
No havent-hi intervencions, l’acta és aprovada per unanimitat dels dotze membres
assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.10.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
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 17.10.14, així com la proposta de Batlia, de dia 20.10.14, amb relació a la modificació de les
bases d’execució del Pressupost de 2014. ---------------------------------------------------------------------Intervé el batlle. Manifesta que es tracta de concretar algunes subvencions nominatives, atès
que la despesa s’ha incrementat respecte a la quantia prevista inicialment. En concret: ---------- S’ha augmentat l’aportació a la nova escola per a programes informàtics en 14,33
euros i en 146,61 per a educació ambiental. --------------------------------------------------------- S’ha incrementat l’import de la subvenció nominativa del conveni de les festes
patronals amb la Creu Roja en 2.064,98 euros. En aquest cas, informa que, si bé el
concepte és “conveni festes patronals”, dins aquest concepte també s’inclou la
col·laboració de la Creu Roja en els actes culturals i esportius, com ara la gala lírica, el
triatló, etc.; i enguany, havent fet més activitats i havent reforçat una mica més les
festes patronals (prestació servei durant la festa infantil), s’ha hagut d’incrementar la
partida inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------- S’ha creat una subvenció nominativa de 500 euros per al Poblat de Pescadors de
Binibèquer Vell amb motiu de la commemoració del 50è aniversari. -------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a la commemoració del 50è aniversari del Poblat de
Pescadors de Binibèquer Vell, demana si se sap quina quantitat va aportar la Comunitat de
Propietaris per a aquest acte. El batlle informa que es van organitzar diferents activitats; que el
CIM també hi va aportar econòmicament; i que, en tot cas, açò s’hauria de demanar a la
Comunitat de Propietaris. -------------------------------------------------------------------------------------------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 i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la base 28ª de les Bases d’execució
del Pressupost de 2014, amb el següent detall: ---------------------------------------------------------------1. Modificar la subvenció nominativa núm. 15, conveni festes patronals
Núm. finalitat de la subvenció

Beneficiari

1 Conveni ajut equips informàtics
8 Conveni educació ambiental
15 Conveni festes patronals
26 Subvenció Commemoració 50è
aniversari Poblat de Pescadors de
Binibèquer Vell

Nova escola
Nova escola
Creu Roja
Poblat de Pescadors

Quantia
Inicial
1.035,67
1.500,00
3.014,49

Modificació
14,33
146,61
2.064,98

Quantia
total
1.050,00
1.646,61
5.079,47

0,00

500,00

500,00

Segona. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període
de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per
resoldre-les.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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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 set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la base 28ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2014, amb el següent detall:
1. Modificar la subvenció nominativa núm. 15, conveni festes patronals
Núm. finalitat de la subvenció

Beneficiari

1 Conveni ajut equips informàtics
8 Conveni educació ambiental
15 Conveni festes patronals
26 Subvenció Commemoració 50è
aniversari Poblat de Pescadors de
Binibèquer Vell

Nova escola
Nova escola
Creu Roja
Poblat de Pescadors

Quantia
Inicial
1.035,67
1.500,00
3.014,49

Modificació
14,33
146,61
2.064,98

Quantia
total
1.050,00
1.646,61
5.079,47

0,00

500,00

500,00

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
23.10.14. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
”La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió els actuals Estatuts del
Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca; l’informe
de Secretaria, de dia 20.10.14, amb relació a la proposta de modificació dels esmentats
estatuts a fi d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; així com la proposta de Batlia
sobre l’assumpte indicat, de dia 20.10.14. ----------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que es tracta de modificar els Estatuts per adaptar-los a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa; i que és un tràmit que han de fer tots els ajuntaments inclosos dins
aquest Consorci. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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 i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: --------------------------------------------------------------------------------------
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Primera. Aprovar inicialment la modificació dels articles 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 i 28 dels seus estatuts, eliminant-ne les disposicions finals primera i segona i
introduint-hi dues disposicions addicionals, una de transitòria i una altra de final, d’acord amb la
nova redacció següent:-----------------------------------------------------------------------------------------------A) “l’Article 2. Personalitat jurídica----------------------------------------------------------------------------Introduir un nou apartat (3) amb la redacció següent: -------------------------------------------------------3. Com administració pública, s’atribueixen expressament al Consorci les potestats
reglamentària i d’autoorganització, la de programació o planificació, la d’investigació,
d’atermenament i de recuperació d’ofici de llurs béns, la d’execució forçosa i la sancionadora, la
de revisió d’ofici de llurs actes i acords, així com la resta de potestats imprescindibles que els
puguin correspondre per a garantir el funcionament dels serveis que gestioni i que li puguin
correspondre de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent en cada moment.----------------------B) l’Article 6. Ens públics associats----------------------------------------------------------------------------Introduir un nou apartat (3) amb la redacció següent: -------------------------------------------------------3. El Consorci queda adscrit al Consell Insular de Menorca, d’acord amb la Disposició
Addicional Vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per disposar de majoria de
vots en la Junta de Govern del Consorci. -----------------------------------------------------------------------C) l’Article 8. Pèrdua de la condició d’associat------------------------------------------------------------Introduir un nou apartat (4) amb la redacció següent:--------------------------------------------------------4. En relació a la separació dels membres del Consorci i en allò no previst en aquests Estatuts,
s’estarà a l’establert als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, i de manera supletòria a allò
establert al Codi Civil per a les societats civils. ----------------------------------------------------------------L’exercici del dret de separació del Consorci produirà la dissolució del Consorci llevat que la
resta de membres, acordin la seva continuïtat i segueixin romanent en el Consorci, almenys,
dues administracions.-------------------------------------------------------------------------------------------------D) l’Article 12.3 Atribucions---------------------------------------------------------------------------------------Es modifica aquesta apartat 3, quedant redactat de la forma següent: ---------------------------------3. Sense perjudici de l’assenyalat en els apartats anteriors, seran igualment atribucions de la
Presidència: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Acordar la contractació d’obres, serveis i subministraments, així com l’adquisició de béns i
drets, quan l’import no superi el límit de la contractació menor establert en cada moment per la
legislació reguladora de la contractació de les administracions públiques.-----------------------------b) Nomenar i contractar el personal del Consorci.-------------------------------------------------------------c) Elevar el projecte d’aprovació inicial del pressupost anual i del compte general en els
supòsits prevists als articles 25 i 26 dels Estatuts.------------------------------------------------------------d) Trametre les propostes de modificació del pressupost anual del Consorci a l’òrgan
competent del Consell Insular de Menorca, de les quals donarà compte a la Junta de Govern
en la següent sessió que tengui lloc.------------------------------------------------------------------------------e) Trametre la proposta de liquidació del pressupost anual del Consorci a l’òrgan competent del
Consell Insular de Menorca, de les que donarà compte a la Junta de Govern en la següent
sessió que tengui lloc.------------------------------------------------------------------------------------------------f) Proposar la destinació dels romanents d’acord amb l’establert a l’article 26 d’aquests
Estatuts.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g)Totes aquelles altres que, distintes de les específicament designades en els apartats a) i b)
de l’article 14 d’aquests estatuts com a pròpies de la Junta de Govern, la normativa reguladora
de l’organització de les diferents entitats públiques associades assigni a òrgans unipersonals
d’aquestes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) l’Article 13. Naturalesa i composició-----------------------------------------------------------------------Es modifica de manera íntegra aquest article, quedant redactat de la forma següent:--------------La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrada per tots els
membres associats, nats i adherits.-------------------------------------------------------------------------------Sense perjudici de l’establert al punt anterior, el número màxim i mínim d’integrants de la Junta
de Govern serà el que correspongui al grup en el qual el Consell Insular de Menorca el tingui
classificat en cada moment, d’acord amb allò previst a la Disposició Addicional Dotzena de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.----4
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De conformitat amb allò assenyalat a la Disposició Addicional Segona dels presents Estatuts,
actuarà en les funcions de secretari de la Junta de Govern aquella persona que ho sigui del
Consell Insular o, en un altre cas, la persona en qui delegui.----------------------------------------------Correspondran a la Secretaria les funcions típiques que s’estableixen en l’article 25 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratius comú, així com totes aquelles altres pròpies i reservades a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.--------------------------------------------------------------F) l’Article 14. Atribucions-----------------------------------------------------------------------------------------Es modifica la redacció de les funcions i s’introdueix un nou apartat genèric de funcions,
quedant redactat de la forma següent:---------------------------------------------------------------------------1. Corresponen a la Junta de Govern totes les atribucions que, necessàries per a la correcta
satisfacció de les finalitats pròpies del Consorci, no resultin reservades a altres òrgans; en
particular, i sense perjudici de les altres previstes en distints preceptes d’aquests estatuts:
a) En l’ordre intern de l’organització associativa i actuacions necessàries per al correcte
desenvolupament de les seves funcions:-------------------------------------------------------------------- Acordar la modificació dels Estatuts.-------------------------------------------------------------------------- Acordar la integració en el Consorci de les noves entitats adherides i, si escau, la separació
forçosa, per raó de les causes previstes en aquests estatuts, dels membres associats.------- Acordar la contractació de personal del Consorci.-------------------------------------------------------- Concertar operacions de crèdit o qualsevol altre tipus de compromisos de tipus econòmic.-- Acordar la contractació d’obres, serveis i subministraments, així com l’adquisició i alienació
de béns i drets, quan l’import superi el límit de la contractació menor establert en cada
moment per la legislació reguladora de la contractació de les administracions públiques.----- Acordar l’exercici de les accions judicials i administratives pertinents que hagi d’emprendre
el Consorci.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposar l’aprovació dels pressupostos al Consell Insular de Menorca, que inclourà la
plantilla, sense perjudici de l’establert a l’article 22 d’aquests Estatuts.----------------------------- L’aprovació de l’inventari de béns del Consorci, donant-ne compte al Consell Insular de
Menorca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposar l’aprovació de comptes al Consell Insular de Menorca, sense perjudici de
l’establert a l’article 26 dels Estatuts.------------------------------------------------------------------------b) En l’ordre extern de l’exercici de les competències relatives a la matèria de disciplina
urbanística.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar el pla anual d’inspecció, en el qual es prioritzin, conforme amb els criteris
establerts per la mateixa Junta de Govern, la realització de les diverses actuacions
vinculades al desenvolupament de la funció inspectora.------------------------------------------------ Resoldre definitivament els expedients sancionadors i de demolició o reconstrucció instruïts
per raó de la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus.-------------------------2. En general l’exercici, de quants drets i activitats li corresponguin segons les normes legals
vigents, així com totes aquelles que no hagin estat específicament assignades i suposin la
gestió i desenvolupament dels interessos comuns i l’activitat financera del Consorci per a la
consecució dels objectius del present Consorci.---------------------------------------------------------3. La Junta de Govern podrà delegar en la Presidència del Consorci l’exercici de les seves
competències, excepte aquelles que, conforme amb la legislació sectorial i la normativa sobre
règim local aplicable a les distintes entitats associades, resultin expressament conferides o
reservades quant al seu exercici als respectius màxims òrgans col·legiats de govern.--------------G) l’Article 17. Regla general--------------------------------------------------------------------------------------Es modifica íntegrament el seu contingut, quedant redactat de la forma següent:-------------------El règim de convocatòria, sessions i adopció d’acords de la Junta de Govern serà l’establert per
la legislació de Règim local i, en especial, les disposicions contingudes en el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986 i, en el seu defecte, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici de les
especialitats que apareixen recollides en els articles següents.-------------------------------------------H) Capítol III, es modifica íntegrament, quedant redactat de la següent manera:--------------------De la Gerència i de la Secretaria, Intervenció i Recaptació del Consorci--------------------------
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Article 20. La gerència ---------------------------------------------------------------------------------------------El Consorci disposarà d’una gerència a la qual correspondrà el desenvolupament de les
pertinents tasques de control i seguiment de la gestió econòmica del Consorci i de l’execució
dels distints acords adoptats per l’entitat en l’exercici sobre les matèries de disciplina
urbanística.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El lloc de gerent es determinarà a la plantilla del Consorci i constarà al pressupost. La seva
provisió no podrà realitzar-se amb personal eventual.-------------------------------------------------------Article 21. Funcions de Secretaria, Intervenció i Recaptació -----------------------------------------El Consorci haurà de disposar de personal funcionari per a desenvolupar les funcions de
secretaria, intervenció i tresoreria, que haurà de reunir els requisits que estableixi en cada
moment la normativa vigent, tot i sense perjudici d’allò assenyalat als articles 13 i 25 d’aquests
Estatuts, així com a la Disposició Addicional Segona.--------------------------------------------------------I) Capítol IV. Del règim de recursos.----------------------------------------------------------------------------Article 22. Impugnació dels acords-----------------------------------------------------------------------------Es modifica la seva numeració, passant de l’article número 21 a ser l’article número 22.----------J) Títol IV. Article 23 Del personal al servei del Consorci-----------------------------------------------Es modifica la numeració de l’article així com el seu íntegre contingut.---------------------------------1. La Junta de Govern del Consorci podrà sol·licitar als seus membres l’adscripció al Consorci
de personal de les seves plantilles, qualsevol que sigui el règim de la seva relació d’ocupació.-2. El personal al servei del Consorci podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants. La contractació de
personal del Consorci es regeix pels principis de capacitat, mèrit, publicitat i concurrència.------3. El règim jurídic del personal al servei del Consorci serà, amb caràcter general, el que resulti
d'aplicació al del Consell Insular de Menorca. Les retribucions del personal del Consorci no
podran superar les establertes per al Consell Insular per llocs de treball equivalents.--------------4. La plantilla del Consorci no podrà incloure llocs de treball que s'hagin de cobrir mitjançant
personal eventual.-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Les administracions consorciades facilitaran al Consorci el personal necessari per a la
realització de les tasques i funcions que siguin precises amb vista a una adequada i eficaç
prestació dels serveis de la seva competència en els termes de la normativa que resulti
d'aplicació.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K) Títol V. Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable--------------------------------Es modifica íntegrament tos els aspectes en aquest sentit relacionats (Recursos, Pressupost i
Fiscalització)), quedant la següent redacció per als mateixos. --------------------------------------------Article 24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patrimoni----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constitueixen el patrimoni del Consorci: ------------------------------------------------------------------------a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades.--------------------------------------------b) Els béns de domini públic que li puguin ser adscrits per qualsevol administració consorciada i
afectes als serveis que presta el Consorci, en relació amb els quals aquest ens en té l’ús, la
conservació i la millora en els termes que s’estableixin.-----------------------------------------------------c) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.--------------------------------------------El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà i aprovarà
anualment la Junta de Govern i haurà de remetre còpia al Consell Insular de Menorca.-----------Recursos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: -----------a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades. ---------------------------------------------b) Els rendiments dels serveis que presti. ----------------------------------------------------------------------c) Els productes del seu patrimoni. -------------------------------------------------------------------------------d) Els crèdits que s’obtinguin.--------------------------------------------------------------------------------------e) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius. ----------------------------------------------------f) Les taxes i els preus públics que pugui establir de conformitat amb el marc legal d’aplicació.
g)Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.---------------------
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Article 25----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regim pressupostari, comptabilitat i control econòmic------------------------------------------------La Junta de Govern proposarà inicialment l’aprovació del pressupost anual d’ingressos i
despeses abans del 30 d’octubre de cada any, per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent;
transcorregut aquest termini, sense que la Junta de Govern hagi adoptat l’acord corresponent,
aquesta facultat de proposta correspondrà a la Presidència del Consorci; sense perjudici que
se’n doni compte a la Junta de Govern un cop hagi estat aprovada inicialment.----------------------Així mateix, correspondrà a la Presidència del Consorci proposar les modificacions del
pressupost anual del Consorci i la liquidació del pressupost que haurà de trametre a l’òrgan
competent del Consell Insular i de les que haurà de donar compte a la Junta de Govern un cop
hagin estat aprovades. -----------------------------------------------------------------------------------------------El pressupost anual del Consorci, les modificacions que escaiguin i la liquidació pressupostària
s’integraran en el pressupost general del Consell Insular de Menorca i en la liquidació
corresponent. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El règim pressupostari i comptable i de control, serà l’aplicable al Consell Insular de Menorca. Les bases d’execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre
d’altres, a les competències per a l’autorització o disposició de despeses, als dipòsits dels fons i
persones autoritzades per al seu moviment i a l’operatòria de pagaments. ---------------------------El Consorci estarà sotmès a control financer intern per part de la Intervenció, i a control extern,
per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. -----------------------------------------------Article 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovació dels comptes i aplicació de resultats ---------------------------------------------------------Abans del 30 de juny de cada any la Junta de Govern proposarà l'aprovació del compte del
Consorci al Consell Insular. ----------------------------------------------------------------------------------------Transcorregut el termini abans esmentat, sense que la Junta de Govern hagi adoptat aquesta
acord, correspondrà a la Presidència del Consorci la facultat de proposar l’aprovació del
compte, que haurà de trametre a l’òrgan competent del Consell Insular, donant-ne compte a la
Junta de Govern un cop hagin estat aprovades.---------------------------------------------------------------La Presidència proposarà al Consell Insular la destinació dels romanents de l’exercici anterior,
els quals es redistribuiran conformement a la normativa vigent i a les necessitats que es
consideri prioritari atendre. ------------------------------------------------------------------------------------------A més, cada any portarà a terme una auditoria dels comptes del Consorci, sota la
responsabilitat de la Intervenció del Consell Insular de Menorca.-----------------------------------------L) Titol VI. De la dissolució del Consorci i liquidació----------------------------------------------------------Es modifica la numeració de l’article 26, passant a ser el 27, i es modifica l’actual redacció del
27, passant a ser l’article 28-----------------------------------------------------------------------------------------Article 27. Causes de la dissolució ----------------------------------------------------------------------------El Consorci es dissoldrà: --------------------------------------------------------------------------------------------a) Per voluntat de tots els seus membres, expressada a través de l’acord del seu respectiu
màxim òrgan col·legiat de govern
Per impossibilitat legal o material d’assolir les seves finalitats, apreciada per acord de la Junta
de Govern. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 28. Liquidació-----------------------------------------------------------------------------------------------1. La dissolució del Consorci per qualsevol de les causes expressades en l’article anterior
determina l’obertura del procediment de liquidació i produeix l’efecte immediat d’haver de
cessar aquell en el desenvolupament o exercici de les seves atribucions, si bé subsistirà la
seva personalitat jurídica diferenciada fins a l’acabament de la liquidació.-----------------------------A l’efecte de procedir a l’esmentada liquidació la Junta de Govern nomenarà un liquidador; en
defecte d’acord s’aplicarà allò establert i a l’efecte previst a l’article 14.2 de la Llei 15/2014, de
16 de setembre, de racionalització del sector Públic i altres, mesures de reforma administrativa.
2.Els immobles o instal·lacions revertiran, si escau, en els associats que els haguessin aportat.
La resta del patrimoni es distribuirà entre els associats en la proporció que determini la Junta
de Govern en el mateix acord de dissolució, i s’haurà de respectar en qualsevol cas la
preferència del Consell Insular a l’efecte del reintegrament de les aportacions encara no
restituïdes en el moment d’acordar-se la dissolució. ----------------------------------------------------------
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En allò no previst per a la dissolució del Consorci en aquests Estatuts, s’estarà a allò disposat a
l’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector Públic i altres,
mesures de reforma administrativa. ------------------------------------------------------------------------------LL) S’eliminen la Disposició Final Primera i la Disposició Final Segona -------------------------La primera feia referència a la convocatòria de la sessió constituent, mentre que la segona
parlava de l’elaboració d’un reglament intern d’organització i funcionament dintre dels tres
mesos següents a la sessió constitutiva, encomana aquesta que no s’ha produït en cap cas, tot
i que s’entén es pot portar a terme tenint en compte el reconeixement de les potestats
reglamentària i d’autoorganització establertes a l’article 2.3 d’aquests Estatuts
M) S’introdueixen dues disposicions addicionals, una transitòria i una final.------------------Disposició Addicional Primera ----------------------------------------------------------------------------------Personal integrat en la plantilla del Consorci amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local (LRSAL)---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sense perjudici de l'establert a l'article 23 d'aquests Estatuts (règim de personal) els llocs de
treball integrats en la plantilla de consorci amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
s'inclouran en el pressupost del Consell Insular de Menorca, com a personal adscrit a aquest
Consorci. A aquests efectes la proposta d'aprovació del pressupost al Consell Insular haurà
d'adjuntar en tot cas proposta d'aprovació de la plantilla de personal.-----------------------------------No obstant l’anterior, serà competència del Consell Insular l’aprovació o modificació de
qualsevol instrument de gestió de personal del Consorci que tengui afectació pressupostària,
prèvia proposta de l’òrgan competent del Consorci d’acord amb l’etablert en aquests Estatuts o
per qualsevol acord de delegació o desconcentració interorgànica que acordi o hagi acordat el
Consorci. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disposició Addicional Segona-----------------------------------------------------------------------------------Personal per desenvolupar funcions de secretaria i intervenció------------------------------------El Consorci haurà de disposar de personal que desenvolupi les funcions de Secretaria (fe
pública i assessorament legal preceptiu), Intervenció (fiscalització de la gestió econòmica –
financera i pressupostària) i, sempre que sigui necessari, Tresoreria, per qualsevol de les
formes de desenvolupament d'aquestes funcions previstes a la normativa vigent. Mentre no es
resolgui un altra cosa, sempre de conformitat amb la normativa vigent, aquestes funcions seran
desenvolupades per les persones responsables de la secretaria, la intervenció i la tresoreria del
Consell Insular de Menorca o els funcionaris en qui aquestes deleguin.--------------------------------Disposició transitòria -----------------------------------------------------------------------------------------------L’exercici pressupostari de constitució del Consorci s’inicia en la data de la seva creació i
finalitza el 31 de desembre del mateix any. --------------------------------------------------------------------Disposicions finals--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aquests estatuts entraran en vigor, prèviament aprovats per les entitats promotores del
Consorci, l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. -------------------2. En tot allò no previst en aquests estatuts hom s’atendrà al que disposa la legislació local.” -Segona. Encomanar al Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de
l’illa de Menorca la realització dels tràmits necessaris per a l’exposició pública de l’expedient
per un termini de trenta dies, comptats des de l’endemà del dia que es publiqui el corresponent
edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si no s’hi presenten al·legacions o suggeriments,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional, en el qual cas la
Presidència del Consorci ho haurà de comunicar a les administracions consorciades i ordenarà
que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva de l’expedient,
juntament amb el text íntegre dels estatuts modificats. -----------------------------------------------------En el cas que es produeixin al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts,
aquestes s’hauran de trametre a cadascun dels ens integrants del Consorci per tal de resoldreles i fer l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts; un cop adoptat l’acord d’aprovació
definitiva, l’Ajuntament ho comunicarà a la presidència del Consorci, que ordenarà la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient,
juntament amb el text íntegre dels estatuts modificats.” ------------------------------------------------------
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Intervé el batle. Manifesta que en el Ple del mes de juliol es van modificar els Estatuts
del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, per tal d’adaptar-los a la nova
legislació i que, possiblement, en el proper Ple es durà la proposta de modificació dels
Estatuts del Consorci Sociosanitari de Menorca. Assenyala que en el dia d’avui es duu
la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística en sòl rústic de l’Illa de Menorca, per tal d’adaptar-los també a la nova
legislació; que es tracta d’un acord que hem de prendre tots els que formam part del
consorci; i que és un qüestió bastant tècnica i obligatòria.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels articles 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 i 28 dels seus estatuts, eliminant-ne les disposicions finals primera i
segona i introduint-hi dues disposicions addicionals, una de transitòria i una altra de
final, d’acord amb la nova redacció següent:
A) “l’Article 2. Personalitat jurídica
Introduir un nou apartat (3) amb la redacció següent:
3. Com administració pública, s’atribueixen expressament al Consorci les potestats
reglamentària i d’autoorganització, la de programació o planificació, la d’investigació,
d’atermenament i de recuperació d’ofici de llurs béns, la d’execució forçosa i la
sancionadora, la de revisió d’ofici de llurs actes i acords, així com la resta de potestats
imprescindibles que els puguin correspondre per a garantir el funcionament dels
serveis que gestioni i que li puguin correspondre de conformitat amb l’ordenament
jurídic vigent en cada moment.
B) l’Article 6. Ens públics associats
Introduir un nou apartat (3) amb la redacció següent:
3. El Consorci queda adscrit al Consell Insular de Menorca, d’acord amb la Disposició
Addicional Vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per disposar de
majoria de vots en la Junta de Govern del Consorci.
C) l’Article 8. Pèrdua de la condició d’associat
Introduir un nou apartat (4) amb la redacció següent:
4. En relació a la separació dels membres del Consorci i en allò no previst en aquests
Estatuts, s’estarà a l’establert als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, i de
manera supletòria a allò establert al Codi Civil per a les societats civils.
L’exercici del dret de separació del Consorci produirà la dissolució del Consorci llevat
que la resta de membres, acordin la seva continuïtat i segueixin romanent en el
Consorci, almenys, dues administracions.
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D) l’Article 12.3 Atribucions
Es modifica aquesta apartat 3, quedant redactat de la forma següent:
3. Sense perjudici de l’assenyalat en els apartats anteriors, seran igualment atribucions
de la Presidència:
a) Acordar la contractació d’obres, serveis i subministraments, així com l’adquisició de
béns i drets, quan l’import no superi el límit de la contractació menor establert en cada
moment per la legislació reguladora de la contractació de les administracions
públiques.
b) Nomenar i contractar el personal del Consorci
c) Elevar el projecte d’aprovació inicial del pressupost anual i del compte general en
els supòsits prevists als articles 25 i 26 dels Estatuts
d) Trametre les propostes de modificació del pressupost anual del Consorci a l’òrgan
competent del Consell Insular de Menorca, de les quals donarà compte a la Junta de
Govern en la següent sessió que tengui lloc.
e) Trametre la proposta de liquidació del pressupost anual del Consorci a l’òrgan
competent del Consell Insular de Menorca, de les que donarà compte a la Junta de
Govern en la següent sessió que tengui lloc.
f) Proposar la destinació dels romanents d’acord amb l’establert a l’article 26 d’aquests
Estatuts.
g)Totes aquelles altres que, distintes de les específicament designades en els apartats
a) i b) de l’article 14 d’aquests estatuts com a pròpies de la Junta de Govern, la
normativa reguladora de l’organització de les diferents entitats públiques associades
assigni a òrgans unipersonals d’aquestes.
E) l’Article 13. Naturalesa i composició
Es modifica de manera íntegra aquest article, quedant redactat de la forma següent:
La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrada per tots
els membres associats, nats i adherits.
Sense perjudici de l’establert al punt anterior, el número màxim i mínim d’integrants de
la Junta de Govern serà el que correspongui al grup en el qual el Consell Insular de
Menorca el tingui classificat en cada moment, d’acord amb allò previst a la Disposició
Addicional Dotzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local.
De conformitat amb allò assenyalat a la Disposició Addicional Segona dels presents
Estatuts, actuarà en les funcions de secretari de la Junta de Govern aquella persona
que ho sigui del Consell Insular o, en un altre cas, la persona en qui delegui.
Correspondran a la Secretaria les funcions típiques que s’estableixen en l’article 25 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratius comú, així com totes aquelles altres pròpies i
reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
F) l’Article 14. Atribucions
Es modifica la redacció de les funcions i s’introdueix un nou apartat genèric de
funcions, quedant redactat de la forma següent:
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1. Corresponen a la Junta de Govern totes les atribucions que, necessàries per a la
correcta satisfacció de les finalitats pròpies del Consorci, no resultin reservades a
altres òrgans; en particular, i sense perjudici de les altres previstes en distints
preceptes d’aquests estatuts:
a) En l’ordre intern de l’organització associativa i actuacions necessàries per al
correcte desenvolupament de les seves funcions:
-

-

-

Acordar la modificació dels Estatuts
Acordar la integració en el Consorci de les noves entitats adherides i, si escau, la
separació forçosa, per raó de les causes previstes en aquests estatuts, dels
membres associats
Acordar la contractació de personal del Consorci
Concertar operacions de crèdit o qualsevol altre tipus de compromisos de tipus
econòmic
Acordar la contractació d’obres, serveis i subministraments, així com l’adquisició i
alienació de béns i drets, quan l’import superi el límit de la contractació menor
establert en cada moment per la legislació reguladora de la contractació de les
administracions públiques
Acordar l’exercici de les accions judicials i administratives pertinents que hagi
d’emprendre el Consorci.
Proposar l’aprovació dels pressupostos al Consell Insular de Menorca, que inclourà
la plantilla, sense perjudici de l’establert a l’article 22 d’aquests Estatuts.
L’aprovació de l’inventari de béns del Consorci, donant-ne compte al Consell
Insular de Menorca.
Proposar l’aprovació de comptes al Consell Insular de Menorca, sense perjudici de
l’establert a l’article 26 dels Estatuts.

b) En l’ordre extern de l’exercici de les competències relatives a la matèria de
disciplina urbanística
-

-

Aprovar el pla anual d’inspecció, en el qual es prioritzin, conforme amb els criteris
establerts per la mateixa Junta de Govern, la realització de les diverses actuacions
vinculades al desenvolupament de la funció inspectora
Resoldre definitivament els expedients sancionadors i de demolició o reconstrucció
instruïts per raó de la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus

2. En general l’exercici, de quants drets i activitats li
normes legals vigents, així com totes aquelles que no
assignades i suposin la gestió i desenvolupament
l’activitat financera del Consorci per a la consecució
Consorci.

corresponguin segons les
hagin estat específicament
dels interessos comuns i
dels objectius del present

3. La Junta de Govern podrà delegar en la Presidència del Consorci l’exercici de les
seves competències, excepte aquelles que, conforme amb la legislació sectorial i la
normativa sobre règim local aplicable a les distintes entitats associades, resultin
expressament conferides o reservades quant al seu exercici als respectius màxims
òrgans col·legiats de govern.
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G) l’Article 17. Regla general
Es modifica íntegrament el seu contingut, quedant redactat de la forma següent:
El règim de convocatòria, sessions i adopció d’acords de la Junta de Govern serà
l’establert per la legislació de Règim local i, en especial, les disposicions contingudes
en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986 i, en el seu defecte, en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, sense perjudici de les especialitats que apareixen recollides en
els articles següents.
H) Capítol III, es modifica íntegrament, quedant redactat de la següent manera:
De la Gerència i de la Secretaria, Intervenció i Recaptació del Consorci
Article 20. La gerència
El Consorci disposarà d’una gerència a la qual correspondrà el desenvolupament de
les pertinents tasques de control i seguiment de la gestió econòmica del Consorci i de
l’execució dels distints acords adoptats per l’entitat en l’exercici sobre les matèries de
disciplina urbanística
El lloc de gerent es determinarà a la plantilla del Consorci i constarà al pressupost. La
seva provisió no podrà realitzar-se amb personal eventual.
Article 21. Funcions de Secretaria, Intervenció i Recaptació
El Consorci haurà de disposar de personal funcionari per a desenvolupar les funcions
de secretaria, intervenció i tresoreria, que haurà de reunir els requisits que estableixi
en cada moment la normativa vigent, tot i sense perjudici d’allò assenyalat als articles
13 i 25 d’aquests Estatuts, així com a la Disposició Addicional Segona.
I) Capítol IV. Del règim de recursos.
Article 22. Impugnació dels acords
Es modifica la seva numeració, passant de l’article número 21 a ser l’article número 22
J) Títol IV. Article 23 Del personal al servei del Consorci
Es modifica la numeració de l’article així com el seu íntegre contingut
1 La Junta de Govern del Consorci podrà sol·licitar als seus membres l’adscripció al
Consorci de personal de les seves plantilles, qualsevol que sigui el règim de la seva
relació d’ocupació.
2.El personal al servei del Consorci podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions
participants. La contractació de personal del Consorci es regeix pels principis de
capacitat, mèrit, publicitat i concurrència.
3. El règim jurídic del personal al servei del Consorci serà, amb caràcter general, el
que resulti d'aplicació al del Consell Insular de Menorca. Les retribucions del personal
del Consorci no podran superar les establertes per al Consell Insular per llocs de
treball equivalents.
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4. La plantilla del Consorci no podrà incloure llocs de treball que s'hagin de cobrir
mitjançant personal eventual.
5. Les administracions consorciades facilitaran al Consorci el personal necessari per a
la realització de les tasques i funcions que siguin precises amb vista a una adequada i
eficaç prestació dels serveis de la seva competència en els termes de la normativa que
resulti d'aplicació.
K) Títol V. Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable
Es modifica íntegrament tos els aspectes en aquest sentit relacionats (Recursos,
Pressupost i Fiscalització)), quedant la següent redacció per als mateixos.
Article 24
Patrimoni
Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades.
b) Els béns de domini públic que li puguin ser adscrits per qualsevol administració
consorciada i afectes als serveis que presta el Consorci, en relació amb els quals
aquest ens en té l’ús, la conservació i la millora en els termes que s’estableixin.
c) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà i
aprovarà anualment la Junta de Govern i haurà de remetre còpia al Consell Insular de
Menorca.
Recursos
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.
b) Els rendiments dels serveis que presti.
c) Els productes del seu patrimoni.
d) Els crèdits que s’obtinguin.
e) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius.
f) Les taxes i els preus públics que pugui establir de conformitat amb el marc legal
d’aplicació.
g)Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis
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Article 25
Regim pressupostari, comptabilitat i control econòmic
La Junta de Govern proposarà inicialment l’aprovació del pressupost anual d’ingressos
i despeses abans del 30 d’octubre de cada any, per aplicar-lo a l’exercici econòmic
següent; transcorregut aquest termini, sense que la Junta de Govern hagi adoptat
l’acord corresponent, aquesta facultat de proposta correspondrà a la Presidència del
Consorci; sense perjudici que se’n doni compte a la Junta de Govern un cop hagi estat
aprovada inicialment.
Així mateix, correspondrà a la Presidència del Consorci proposar les modificacions del
pressupost anual del Consorci i la liquidació del pressupost que haurà de trametre a
l’òrgan competent del Consell Insular i de les que haurà de donar compte a la Junta de
Govern un cop hagin estat aprovades.
El pressupost anual del Consorci, les modificacions que escaiguin i la liquidació
pressupostària s’integraran en el pressupost general del Consell Insular de Menorca i
en la liquidació corresponent.
El règim pressupostari i comptable i de control, serà l’aplicable al Consell Insular de
Menorca.
Les bases d’execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d’altres, a les competències per a l’autorització o disposició de despeses, als
dipòsits dels fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l’operatòria de
pagaments.
El Consorci estarà sotmès a control financer intern per part de la Intervenció, i a control
extern, per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
Article 26
Aprovació dels comptes i aplicació de resultats
Abans del 30 de juny de cada any la Junta de Govern proposarà l'aprovació del
compte del Consorci al Consell Insular.
Transcorregut el termini abans esmentat, sense que la Junta de Govern hagi adoptat
aquesta acord, correspondrà a la Presidència del Consorci la facultat de proposar
l’aprovació del compte, que haurà de trametre a l’òrgan competent del Consell Insular,
donant-ne compte a la Junta de Govern un cop hagin estat aprovades.
La Presidència proposarà al Consell Insular la destinació dels romanents de l’exercici
anterior, els quals es redistribuiran conformement a la normativa vigent i a les
necessitats que es consideri prioritari atendre.
A més, cada any portarà a terme una auditoria dels comptes del Consorci, sota la
responsabilitat de la Intervenció del Consell Insular de Menorca.
L) Titol VI. De la dissolució del Consorci i liquidació
Es modifica la numeració de l’article 26, passant a ser el 27, i es modifica l’actual
redacció del 27, passant a ser l’article 28.
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Article 27. Causes de la dissolució
El Consorci es dissoldrà:
a) Per voluntat de tots els seus membres, expressada a través de l’acord del seu
respectiu màxim òrgan col·legiat de govern.
Per impossibilitat legal o material d’assolir les seves finalitats, apreciada per acord de
la Junta de Govern.
Article 28. Liquidació
1. La dissolució del Consorci per qualsevol de les causes expressades en l’article
anterior determina l’obertura del procediment de liquidació i produeix l’efecte immediat
d’haver de cessar aquell en el desenvolupament o exercici de les seves atribucions, si
bé subsistirà la seva personalitat jurídica diferenciada fins a l’acabament de la
liquidació.
A l’efecte de procedir a l’esmentada liquidació la Junta de Govern nomenarà un
liquidador; en defecte d’acord s’aplicarà allò establert i a l’efecte previst a l’article 14.2
de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector Públic i altres,
mesures de reforma administrativa.
2.Els immobles o instal·lacions revertiran, si escau, en els associats que els haguessin
aportat. La resta del patrimoni es distribuirà entre els associats en la proporció que
determini la Junta de Govern en el mateix acord de dissolució, i s’haurà de respectar
en qualsevol cas la preferència del Consell Insular a l’efecte del reintegrament de les
aportacions encara no restituïdes en el moment d’acordar-se la dissolució.
En allò no previst per a la dissolució del Consorci en aquests Estatuts, s’estarà a allò
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector Públic i altres, mesures de reforma administrativa.
LL) S’eliminen la Disposició Final Primera i la Disposició Final Segona
La primera feia referència a la convocatòria de la sessió constituent, mentre que la
segona parlava de l’elaboració d’un reglament intern d’organització i funcionament
dintre dels tres mesos següents a la sessió constitutiva, encomana aquesta que no
s’ha produït en cap cas, tot i que s’entén es pot portar a terme tenint en compte el
reconeixement de les potestats reglamentària i d’autoorganització establertes a l’article
2.3 d’aquests Estatuts
M) S’introdueixen dues disposicions addicionals, una transitòria i una final.
Disposició Addicional Primera
Personal integrat en la plantilla del Consorci amb anterioritat a l'entrada en vigor
de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL)
Sense perjudici de l'establert a l'article 23 d'aquests Estatuts (règim de personal) els
llocs de treball integrats en la plantilla de consorci amb anterioritat a l'entrada en vigor
de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL) s'inclouran en el pressupost del Consell Insular de
Menorca, com a personal adscrit a aquest Consorci. A aquests efectes la proposta
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d'aprovació del pressupost al Consell Insular haurà d'adjuntar en tot cas proposta
d'aprovació de la plantilla de personal.
No obstant l’anterior, serà competència del Consell Insular l’aprovació o modificació de
qualsevol instrument de gestió de personal del Consorci que tengui afectació
pressupostària, prèvia proposta de l’òrgan competent del Consorci d’acord amb
l’etablert en aquests Estatuts o per qualsevol acord de delegació o desconcentració
interorgànica que acordi o hagi acordat el Consorci.
Disposició Addicional Segona
Personal per desenvolupar funcions de secretaria i intervenció
El Consorci haurà de disposar de personal que desenvolupi les funcions de Secretaria
(fe pública i assessorament legal preceptiu), Intervenció (fiscalització de la gestió
econòmica – financera i pressupostària) i, sempre que sigui necessari, Tresoreria, per
qualsevol de les formes de desenvolupament d'aquestes funcions previstes a la
normativa vigent. Mentre no es resolgui un altra cosa, sempre de conformitat amb la
normativa vigent, aquestes funcions seran desenvolupades per les persones
responsables de la secretaria, la intervenció i la tresoreria del Consell Insular de
Menorca o els funcionaris en qui aquestes deleguin.
Disposició transitòria
L’exercici pressupostari de constitució del Consorci s’inicia en la data de la seva
creació i finalitza el 31 de desembre del mateix any.
Disposicions finals
1. Aquests estatuts entraran en vigor, prèviament aprovats per les entitats promotores
del Consorci, l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
2. En tot allò no previst en aquests estatuts hom s’atendrà al que disposa la legislació
local.”
Segon. Encomanar al Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl
rústic de l’illa de Menorca la realització dels tràmits necessaris per a l’exposició pública
de l’expedient per un termini de trenta dies, comptats des de l’endemà del dia que es
publiqui el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si no s’hi
presenten al·legacions o suggeriments, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins
aleshores provisional, en el qual cas la Presidència del Consorci ho haurà de
comunicar a les administracions consorciades i ordenarà que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva de l’expedient, juntament amb el text
íntegre dels estatuts modificats.
En el cas que es produeixin al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts,
aquestes s’hauran de trametre a cadascun dels ens integrants del Consorci per tal de
resoldre-les i fer l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts; un cop adoptat
l’acord d’aprovació definitiva, l’Ajuntament ho comunicarà a la presidència del
Consorci, que ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
l’aprovació definitiva de l’expedient, juntament amb el text íntegre dels estatuts
modificats.
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.10.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CONVENI AMB EL CIM PER A LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ÚS DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC
DE TITULARITAT MUNICIPAL NECESSARIS PER A LA CONSTRUCCIÓ I
POSTERIOR IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA DE NOVA GENERACIÓ BASADA EN
FIBRA ÒPTICA MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ D'INFRAESTRUCTURA AL
SUBSÒL MUNICIPAL I/O A ALTRES BENS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
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 següent documentació

amb relació a l’assumpte indicat: ----------------------------------------------------------------------------------- Conveni entre el CIM i l’Ajuntament de Sant Lluís, que inclou l’annex I, relatiu als
plànols del traçat de l’obra civil i l’estesa de fibra òptica; així com l’annex II, sobre la
qüestió de la infraestructura que s’ha de construir. ------------------------------------------------- Informe dels Serveis Jurídics Municipals, de dia 16.10.14. --------------------------------------- Informe dels Serveis Tècnics Municipals, de dia 16.10.14. --------------------------------------- Proposta de Batlia, de dia 20.10.14. -------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en el ple del mes de maig es va aprovar l’acord marc entre el
CIM i els ajuntaments per a la construcció i la implantació d’una xarxa de nova generació
basada en fibra òptica i que en l’esmentada sessió plenària ja es va informar que posteriorment
es presentarien els convenis de desplegament on s’haurien de concretar els aspectes tècnics,
que és allò que avui es presenta a aprovació. Així mateix, informa que el CIM haurà de
reparar tots els desperfectes que es puguin ocasionar durant l’execució de l’obra i, per altra
banda, que el CIM cedirà l’ús de la infraestructura —de forma gratuïta— a l’Ajuntament per a
usos propis de l’Ajuntament. Per altra banda, manifesta que el conveni no preveu que
l’explotació de la xarxa per tercers sigui gratuïta, aquesta gratuïtat només ho és per l’ús dels
terrenys per part del CIM; en el cas d’haver d’ampliar l’explotació de la xarxa a tercers,
l’Ajuntament aplicarà les seves ordenances i liquidarà la taxa que pertoqui; i no es considera
pertinent incorporar una clàusula penal-econòmica per incompliment del conveni, ja que el
mateix text recull la conseqüència d’un possible incompliment i que no és altra que la rescissió
del dit conveni. Conclou dient que és una proposta positiva, que fa anys que s’està tramitant i
que tota aquesta tecnologia no és que sigui el futur, és que és el present. ----------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Atorgar al Consell Insular de Menorca la concessió d’ús privatiu de l’espai del subsòl
que discorre pels diversos carrers del municipi per a la construcció d’una xarxa de fibra òptica i
aprovar el Conveni que la regula en els termes que figuren a l’expedient; la durada serà de 40
anys, prorrogables, comptats des que se signa el conveni i d’acord amb el traçat que s’hi
assenyala.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Habilitar al batle per signar el conveni.” --------------------------------------------------------------

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 nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i tres abstencions, corresponents als membres del
PSOE (3), acorda:
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Primera. Atorgar al Consell Insular de Menorca la concessió d’ús privatiu de l’espai del
subsòl que discorre pels diversos carrers del municipi per a la construcció d’una xarxa
de fibra òptica i aprovar el Conveni que la regula en els termes que figuren a
l’expedient; la durada serà de 40 anys, prorrogables, comptats des que se signa el
conveni i d’acord amb el traçat que s’hi assenyala.
Segona. Habilitar el batle per signar el conveni.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.10.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
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 21.10.14, per a l’avaluació de l’impacte econòmic del canvi en el tipus de gravamen de
l’impost sobre béns immobles; l’informe de Secretaria, de dia 20.10.14; així com la proposta de
Batlia, de dia 21.10.14, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que a l’ordre HAP/1750/2014, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix la relació de municipis que hauran d’aplicar els coeficients d’actualització dels valors
cadastrals que estableix la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a 2015, hi apareix el
municipi de Sant Lluís (any d’entrada en vigor de la ponència de valors totals: 2007). Per tant,
açò permet davallar el valor cadastral de les finques en un 22% més. Per aquest fet, si es
davalla el valor cadastral de les finques, s’ha considerat oportú modificar el tipus impositiu a
l’alça per evitar un descens considerable en la recaptació d’aquest impost. Afegeix que el tipus
de gravamen pot variar entre el 0’40% i l’1’10%; que actualment estava en el 0’53%; i que es
proposa apujar-lo al 0’65%. Tot i l’increment dels tipus, es produirà una baixada en la
recaptació d’aquest impost en uns 109.000 euros. -----------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que els propietaris dels habitatges es deuen sentir
enganyats, ja que reclamen que s’actualitzi el valor cadastral i, quan s’actualitza, llavors també
s’actualitza el tipus de gravamen i la cosa queda igual... --------------------------------------------------El batle manifesta que no queda igual, es recaptarà manco i, a més, a part de l’IBI, també s’ha
de tenir en compte una altra qüestió, que és la qüestió de les plusvàlues, ja que per al càlcul
d’una plusvàlua es té en compte el valor cadastral i realment a Sant Lluís el teníem molt alt,
amb diferència, respecte a altres municipis. Ara totes les plusvàlues que es generin seran més
barates. A més, el decrement del valor cadastral afecta a altres aspectes. ---------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si el Cadastre ha baixat un 22% a totes les propietats. ------------El batle respon que, com a norma general, és així. Afegeix que una finca té un valor cadastral i
una base liquidable (i efectua una explicació de la fórmula aplicada per a la rebaixa del valor
cadastral). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre béns immobles en l’apartat 1 de l’article 2, que queda redactat de la següent manera: ---“Article 2. Tipus de gravamen --------------------------------------------------------------------------------------1. El tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fixat en el 0,65%, amb caràcter general.”------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.” ------------------------------------------------------------------------------------------------18
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Intervé el batle. Manifesta que a la comissió va intentar explicar els mecanismes que
ens han dut a fixar aquest coeficient. Assenyala que la Llei 16/2012 va modificar
l’article 32 del Text refós de la Llei de cadastre immobiliari, per tal d’ajustar la realitat
cadastral en aquells ajuntaments que havien fet la regularització dins els anys 2005,
2006 o 2007. Afegeix que l’Ajuntament de Sant Lluís havia fet la ponència de valors
dins l’any 2007 i l’any passat van aplicar un coeficient reductor d’un 20% i per enguany
ens brinden l’oportunitat d’aplicar un altre 22%, per tal de fer davallar el valor
cadastral.
Continua el batle manifestant que la davallada no és equitativa per a
tothom igual, ja que hi ha una sèrie d’excepcions —42, entre 7.081 rebuts— que no
compleixen un criteri, en concret: que la base cadastral de 2015 sigui inferior que la
base liquidable de 2014; si la base cadastral de 2015 és superior a la base liquidable
de 2014, la base liquidable de 2015 serà el valor cadastral de 2015 multiplicat per un
coeficient reductor. Atesa aquesta circumstància, manifesta que es proposa passar el
tipus de gravamen del 0’53% al 0’65% i que, tot i l’increment del tipus, es produirà una
baixada en la recaptació d’aquest impost en uns 109.000 euros. Conclou dient que
aquesta és la política que ha fet l’equip de govern en aquests darrers anys, d’anar
alleugerant, en la mesura del possible, la pressió fiscal de l’IBI.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana si s’ha fet un informe econòmic per zones,
per tal de veure el resultat final del que correspon, d’aquesta possible davallada, a
cada zona. Demana que, si no s’ha fet, es faci.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que els ciutadans demanen que se’ls rebaixi el
valor cadastral per no haver de pagar tant d’IBI, però el qui decideix què vol recaptar
per aquest impost és l’Ajuntament.
I que passa? S’abaixa el valor cadastral i
l’Ajuntament apuja el tipus de gravamen, i la cosa queda igual... Entén que els
ingressos són necessaris per a l’Ajuntament, però els particulars no sap si ho deuen
entendre, ja que ells allò que volen és pagar menys. Continua manifestant que l’any
passat es va baixar un 20% el valor cadastral i el tipus va passar del 0’51% al 0’53%,
és a dir, va pujar dos punts; ara baixa un 22% del valor cadastral, però, en canvi, el
tipus puja fins al 0’65%, és a dir, puja dotze punts... Assenyala que aquesta gran
diferència no li quadra.
Intervé novament el batle. Pel que fa a la intervenció del portaveu del PSOE, manifesta
que tenim fet el padró en prospecció i és fàcil detallar les zones, urbanitzacions, nucli
urbà i polígon industrial, però quasi tota la davallada és lineal, a excepció d’aquestes
42 excepcions que ha indicat anteriorment. Respecte a la intervenció del portaveu
d’EM-EU, manifesta que el valor cadastral afecta diverses qüestions: per una part l’IBI
neix de la base liquidable, i aquesta neix del valor cadastral; i, per altra banda, es
generen les plusvàlues damunt aquest valor cadastral. Així mateix, manifesta que si
es comparen propietats d’igual valor a Sant Lluís amb altres pobles similars, com ara
es Mercadal, Alaior, o es Castell, es pot veure que, per exemple, per un pis de 100 m2
es paga més o menys el mateix. Ara bé, la cosa diferent i que teníem malament era la
qüestió de les plusvàlues, ja que els valors cadastrals estaven amunt i no teníem
factors correctors per poder fer un ajust.
Continua el batle. Manifesta que entén la postura del portaveu d’EM-EU, però la cosa
és xocant, ja que any rere any quan hem anat davallant un poc la pressió fiscal, el
mateix portaveu ens deia que allò que havíem de fer era apujar, perquè l’IBI era
l’impost més just que hi havia; en canvi, ara ens diu que no ho davallam prou... No
entén aquest canvi d’opinió. Per altra banda, manifesta que l’any passat no eren totes,
les propietats a les quals se’ls va davallar un 20%, perquè també havien de complir
una sèrie de condicions i no tots els rebuts davallen per igual.
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Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Sobre aquesta suposada incoherència que el
batle vol imputar-li, manifesta que en cap cas ha criticat que s’apugi l’IBI, sinó que allò
que ha dit és que els afectats es deuen sentir enganyats. A més, ha dit que entén que
l’Ajuntament ha de menester els doblers, però els particulars no ho deuen entendre
així. Per tant, no hi ha cap canvi d’opinió, com el batle ha volgut suposar, sinó que
segueix sent molt coherent i, senzillament, ha fet constar aquesta frustració que deu
suposar per als propietaris. Però insisteix que no critica que es mantengui el mateix
grau de recaptació.
Finalment, el batle manifesta que no es tracta de frustració, ja que davallen un tres per
cent... És poc, però en aquests darrers anys venim de petites davallades. No és
frustració, és intentar davallar en la mesura del possible la pressió fiscal d’aquest
impost. Creu que és una cosa que s’ha de fer amb seny, amb coherència, perquè hi
ha una sèrie de despeses fixes en totes les administracions i si s’ha d’anar equiparant
s’ha de fer d’una manera coherent, i és allò que s’ha intentat fer. Que hi ha altres
formes? Segur.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles en l’apartat 1 de l’article 2, que queda redactat de la
següent manera:
“Article 2. Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0,65%, amb caràcter general.”
Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius
sense necessitat de nou acord exprés.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.10.14.
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMS. 7 I 8 AL PRESSUPOST DE
2014. DONAR-NE COMPTE
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. 2014/1280, de dia 17.10.14, amb
relació a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 (per ampliació de crèdit) al
Pressupost de 2014, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------
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“Atès l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació de crèdits n.º 7/2014, en la
modalitat d’ampliació de crèdits, en què consta l’informe favorable d’Intervenció de data 15
d’octubre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del Pressupost vigent
en relació amb els articles 178 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 9.2.d) i 39 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d’abril, que desplega el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei 39/1988,
de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en Matèria de Pressupostos, ----------RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits n.º 7/2014, del Pressupost vigent en la
modalitat d’ampliació de crèdit, d’acord al detall següent: --------------------------------------------------ALTES
Concepte
Descripció
Import
750.80
Transferències de capital de la CAIB
1.333,33€
TOTAL
1.333,33€
ALTES
134.623.00
Protecció Civil – Inversions en maquinària, instal. i utillatge
1.333,33€
TOTAL
1.333,33€
SEGON. Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament.” -----------------------------Igualment, dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2014/1288, de dia 20.10.14, amb
relació a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 8 (per transferència entre
partides de la mateixa àrea de despesa) al Pressupost de 2014, que diu: -----------------------------“Atesa l’existència de despeses que no poden demorar-se a l’exercici següent i que no tenen
crèdit suficient, i tenint en compte que es poden realitzar transferències de crèdit d’altres
aplicacions pressupostàries no compromeses pertanyens a la mateixa àrea de despesa. --------Vist l’informe d’intervenció de dia 17 d’octubre de 2014. ----------------------------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ---------------------RESOLC: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 8 (transferència entre partides de
la mateixa àrea de despesa) al Pressupost de 2014, d'acord amb el següent detall: ---------------Aplicació
BAIXES
151.23020
151.23100
155.61906
ALTES
155.46100
155.61909
155.63900

Aplicació
BAIXES
341.22706
341.63200

Descripció

Import

Del personal no directiu - Dietes
Urbanisme i arquitectura - locomoció
Ctres, camins, urbanitz.-IF substitució lluminàries Binibeca Vell

4.794,91
500,00
10.000,00
15.294,91

Ctres, camins, vies i urbanitz.-A Consells i Cabildos
Obres extraordinàries Pla des Rector
Jocs infantils

4.469,32
8.825,59
2.000,00
15.294,91

Descripció

Import

ESPORTS I ESBARJO- Treballs realitzats per altres empreses
ESPORTS I ESBARJO- Impermeabilització coberta Poliesportiu

15.030,51
24.000,00
39.030,51

FESTES POPULARS- Halloween
Conveni Festes Patronals - Creu Roja
ESPORTS I ESBARJO- Aportació ISLAND GAMES
ESPORTS I ESBARJO- Reforma banys Camp de futbol
ESPORTS I ESBARJO- Sala spinning
INVERSIÓ NOVA EN MAQUINARIA- INVERSIONS GENERALS
ENSENYAMENT escoleta- Manteniment edificis

1.000,00
2.064,98
1.875,00
4.488,60
21.305,99
4.235,00
3.900,00

ALTES
338.22616
338.48900
341.48900
341.63203
341.63204
341.62300
3211.21200
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3212.48900
3212.48901

EDUCACIÓ NOVA ESCOLA - Ajut programa equip informàtic
ENSENYAMENT nova escola- educació ambiental

Aplicació
BAIXES
231.61900

Descripció

ALTES
231.60000
Aplicació
BAIXES
432.22699
432.22799
ALTES
432.63201

Aplicació
BAIXES
912.22601
ALTES
912.48900

14,33
146,61
39.030,51
Import

ACCIÓ SOCIAL- I FASE HORT SOCIAL

20.442,71

ADQUISICIÓ HORT SOCIAL

20.442,71

Descripció

Import

TURISME- Altres despeses diverses
TURISME - Altres treballs realitzats per altres empreses

1.482,00
2.000,00
3.482,00

TURISME - Projecte recuperació Molí

3.482,00
3.482,00

Descripció

Import

AT.PROTOCOL·LÀRIES I REPR.- 50è aniversari Poblat Pescadors B.Vell

500,00

AT.PROTOCOL·LÀRIES I REPR.- 50è aniversari Poblat Pescadors B.Vell

500,00

SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament.” ------------------------------Intervé el batle. Manifesta que la modificació de crèdit núm. 7 és amb motiu d’una
transferència de capital de la CAIB per 1.333,33 euros i que s’emprarà per a inversions en
maquinària per a Protecció Civil; i que la modificació de crèdit núm. 8 és amb motiu de
transferències entre partides de la mateixa àrea de despesa. Tot seguit, efectua una explicació
de les baixes i altes produïdes respecte a aquest darrer expedient de modificació de crèdit. ----Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la partida d’Hort Social, manifesta que se suposava
que es tenia un lloc i que hi havia pressupost per començar l’acondicionament; ara sembla que
es fa una passa endarrere, perquè allò que es fa és adquirir el terreny i llavors s’haurà
d’acondicionar. El batle manifesta que se’ns va brindar una oportunitat devora la zona del
Circuit Natural, una parcel·la de 9.000 m2, que ja és un hort, que té aigua i té una caseta
d’eines, és a dir, ho té tot i està en condicions d’emprar-lo. El Sr. Melià demana si es té
previst posar-lo en funcionament. El batle manifesta que s’activarà la qüestió de la
compravenda; s’ha de fer un reglament i posar la cosa en marxa com més prest millor. ----------El Sr. Lora Buzón demana, si és possible, un plànol de l’esmentada parcel·la. Per altra banda,
manifesta que, per exemple, destinar 1.000 euros a les festes de Halloween no li sembla bé.
Pel que fa a la reparació del molí, manifesta que en el pressupost municipal ja hi havia una
partida d’uns 50.000 euros; i a l’apartat de Turisme hi havia una partida d’uns 200.000 € per fer
un museu francès, partida que considera que es podria haver aprofitat. El batle respon que
l’esmentada partida està vinculada a un ingrés del CIM i que per açò no s’ha pogut agafar. -----La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.” ------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la partida de festes populars, que
s’incrementa en 1.000 euros per a la festa de Halloween, manifesta que no li sembla
bé dedicar aquesta quantitat a una festa que no és pròpia del nostre entorn, ni de
Menorca, ni dels pobles del Mediterrani, quan aquí es celebra Tots Sants, que no és
només una festa religiosa, sinó que és una festa de record dels difunts. Substituir-la
per una festa aliena, per molt que altres cultures l’hagin celebrat des de sempre, però
la nostra no, açò no li sembla ni oportú ni correcte.
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Intervé el batle. Manifesta que no es tracta de substituir la festa de Tots Sants per la
festa de Halloween. En un moment donat es creu oportú celebrar la festa de
Halloween i sabem que qualsevol tipus de coses que a vegades fem pot agradar a
uns i a altres no, i que es tracta d’una qüestió d’oportunitat. De fet, la gent ho demana,
que es celebri aquesta festa, i recorda que l’any passat es va fer una actuació, que va
funcionar molt bé, i enguany es tenen preparades una sèrie d’activitats per demà, que,
n’està segur, que seran un èxit. Es tracta d’una activitat lúdica, una festa més per als
fillets, que no pretén gens substituir la festa de Tots Sants. Afegeix que la festa de
Halloween és el dia anterior a la festa de Tots Sants, i no té res en contra de la festa
de Tots Sants, que s’ha fet sempre i que es farà igual com s’ha fet tots aquests anys.
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.

A continuació, el Sr. Tudurí Mercadal, en representació del grup del Partit Popular,
presenta un punt d’urgència:
-

Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació al Dia Internacional
per l’eliminació de la violència contra les dones

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
incloure’l.
VUITÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió de Governació va
manifestar que hi havia terrasses de bars que envaïen l’espai que no és propi de la
terrassa, i el regidor va contestar-li que des de la primera vegada que ho va dir havia
donat ordre a la Policia que ho vigilàs. Desprès d’aquesta comissió, diumenge passat,
a un altre bar, aquest no dins la zona reformada del Cós, també les cadires estaven
damunt la voravia i que, si bé no impedien el pas dels vianants, sí que el dificultava.
Com que el regidor li va assegurar que havia donat instruccions a la Policia Local que
ho vigilàs, demana: És ver que el regidor va donar instruccions? O és que la Policia
no li fa cas?
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que a la millor la Policia ha passat per aquell bar
i tot estava correcte; i llavors, una vegada han passat, s’ha produït una altra situació...
Òbviament la Policia no està pertot a cada moment. Sí que és cert que, teòricament i
sempre que poden, cada torn passa per tot el territori municipal, però també és cert
que a la millor ara passes per un lloc i està tot perfectament i, al cap d’un moment, tu
has passat i tens un cotxe mal aparcat. Açò és imprevisible.
El Sr. Melià Mercadal entén que és imprevisible i que pot passar allò que diu el regidor
de Governació, però no el convenç, ja que ell cada vegada que passa ho veu i no
patrulla. En canvi, la Policia sí que patrulla i només que passi cada dia ho hauria de
veure, però es veu que no és així.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa als requeriments que es van fer als veïns
de Son Perruquet perquè tancassin les parcel·les, manifesta que els qui ho van fer es
queixen pel fet que ho van fer sota amenaça que, si no ho feien, ho faria l’Ajuntament
de forma subsidiària; però resulta que desprès n’hi ha que no ho han fet i no ha passat
res. Sembla que açò fa dos anys que passar, i els qui ho van fer bé segueixen
demanant a veure què és el que ha passat. Demana una explicació.
Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que a la darrera comissió es va parlar d’aquest
assumpte i que, amb motiu del canvi de normativa, s’ha demanat una valoració als
Serveis Tècnics i Jurídics Municipals. Si bé es cert que es van fer cinc requeriments,
dels quals tres van complir i dos no, també és cert que la redacció de les normes en
aquest sentit diu: “Les parcel·les buides on es pugui detectar un perjudici o perill,
s’hauran de tancar amb tanques per tal d’evitar qualsevol accés a les mateixes.”. Es
ver que si tres, de les cinc, van complir, l’Ajuntament havia de resoldre la situació de
les altres dues i, en aquest sentit, s’està valorant la possibilitat de tornar fer un altre
requeriment.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal demana si l’equip de govern ha informat els mitjans
de comunicació que s’ha habilitat una plaça com a aparcament que feia 25 anys que
estava abandonada.
El batle manifesta que a vegades les redaccions de premsa surten com surten i no
surten com toca, i açò el Sr. Melià ho veurà si un dia governa. En aquest cas en
concret, el contingut de la notícia no era allò que realment s’ha fet, ja que allò que s’ha
fet ha estat reformar un espai que feia 25 anys que estava fet, i res més, ja que
l’aparcament ja hi era.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no governa, però que sap que a vegades els
mitjans de comunicació s’equivoquen, o no ho entenen bé, o els qui donen les
explicacions no ho han explicat prou bé, però és curiós que dos mitjans de
comunicació diferents donin la mateixa noticia i que l’equip de govern de l’Ajuntament
no hagi fet cap nota aclaridora. El batle manifesta que la gent ho sap. El Sr. Melià
Mercadal manifesta que fa la impressió que es volen apuntar punts que no els
corresponen. Encara que fos un error dels dos mitjans de comunicació, l’equip de
govern sembla que açò li va bé, i creu que mereix una rectificació.
NOVÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ
AL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES
Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació al Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, que diu:
“En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com un
obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix que les dones
gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals. --------------------------------------------------------L'eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat
normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, ratificats
pel Govern d'Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les agendes de les
diverses administracions públiques com a garants dels drets de les dones. ---------------------------
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Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la
violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de la
violència de gènere en la població juvenil és preocupant.---------------------------------------------------Les dades indiquen un augment de l'assetjament sexual per part dels al·lots en edat
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l'edat de la
interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades a
la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com també, l'eradicació
de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització social. És molt
clar: com més igualtat, menys violència. ------------------------------------------------------------------------Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència
contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus
fills i filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a Espanya, i especialment,
les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló. ----------------------És per això que l'Ajuntament de Sant Lluís manifesta el compromís com a administració pública
de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques
dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a
una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la
igualtat i la dignitat de totes les persones. ----------------------------------------------------------------------En coherència amb aquest compromís, serveixi aquesta declaració institucional per fer palesa
una responsabilitat compartida com a institució pública i com a poble a fi d'aconseguir una
societat lliure de violència contra les dones.” -------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el dia 25 de novembre és el dia
Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones i, com a administració
pública, tenim l’obligació de lluitar per eradicar la violència de gènere i som davant
una ocasió, com és el Ple, per renovar el compromís per promoure la igualtat entre
les dones i els homes i així lluitar contra aquesta xacra social. Demana a tots els
grups polítics el vot favorable a la moció presentada.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es tracta d’una moció que es du cada
any, que fa referència al 25 de novembre, però quan parla d’igualtat entre dones i
homes, també s’hauria de mirar que la violència fos igual per a tots dos gèneres,
perquè també sabem que a vegades es produeix la violència a la inversa, poques
vegades, però qualque vegada es produeix. Afegeix que és clar que es tracta d’una
moció que ve de l’Institut Balear de la Dóna i que fa referència al dia 25 de novembre,
que és el Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, però seria
bo fer un apartat en el sentit d’estar en contra de tot tipus de violència.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la
moció presentada; que és una moció que està justificada; i que aquesta xacre que
tant afecta les dones s’ha d’abolir.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també hi votarà a favor; que és
una xacre que s’ha d’eradicar; i que també està d’acord amb la intervenció del
portaveu del PSOE, en el sentit d’estar en contra de qualsevol tipus de violència, no
només de la violència domèstica, ja que a vegades per voler posicionar-nos molt en un
tema, sembla que els altres no són tan importants, i açò no és així, ja que qualsevol
violència és important.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que és cert que s’ha de lluitar contra la
violència dels dos gèneres, però aquesta moció ve enfocada al 25 de novembre, que
és el Dia internacional de la dóna i que, per açò, aquesta redacció ve determinada en
aquest sentit.
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El Sr. Carretero Tudurí manifesta que es veu clarament que el dia 25 de novembre és
per a aquest Dia, però creu que seria interessant que les administracions públiques
parlassin de tot tipus de violència.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
en tots els seus termes la moció presentada, transcrita anteriorment.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20.50 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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