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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 31/03/2016
Hora: de les 20:00 a les 21:10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Lluvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP), que s'incorpora en el punt 14è

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Presa de possessió de la regidora de VOLEM SANT LLUÍS, Lluvia Juncadella
Blasco
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.03.16. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm.
2/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.03.16. Ratificació
Resolució de Batlia núm. 2016/237.- Pla Insular de Cooperació per a la redacció de
projectes, l'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments municipals per part del Consell
Insular de Menorca per l'any 2016
Cinquè. Proposta de la regidora d'Afers Socials amb relació al Conveni de col·laboració
entre el CIM i l'Ajuntament de Sant Lluís per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de
Menorca
Sisè. Proposta de la regidora d'Afers Socials amb relació al Conveni de col·laboració
entre la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament
de Sant Lluís per al desenvolupament del programa d'intervenció socioeducativa
Setè. Proposta del regidor d'Hisenda amb relació a la modificació de crèdit núm. 2/2016.
Suplement de crèdit a càrrec del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per
a despeses generals de lliure disposició
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Vuitè. Proposta d'acord dels grups polítics municipals amb relació a l'acord subscrit pels
caps d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia
Novè. Resolució de Batlia núm. 2016/224. Marc pressupostari 2017-2019. Donar-ne
compte
Desè. Resolució de Batlia núm. 2016/177. Liquidació Pressupost de 2015. Donar-ne
compte
Onzè. Resolució de Batlia núm. 2016/222. Expedient de modificació de crèdit núm. 1 al
Pressupost de 2016. Donar-ne compte
Dotzè. Resolucions de Batlia núms. 2016/167, 2016/201, 2016/248. Delegacions de
competències. Donar-ne compte
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
Intervé el Sr. Coll Alcina. Disculpa la no assistència de la regidora del Partit Popular, Mª
Dolores Tronch Folgado, perquè està de viatge; i informa que, per motius personals, el
regidor del Partit Popular, Francisco Olives Salas, s'incorporarà a la sessió durant el seu
desenvolupament.
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 25.02.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
SEGON. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DE VOLEM SANT LLUÍS,
LLUVIA JUNCADELLA BLASCO
La secretària dóna compte de l'escrit rebut de la Junta Electoral Central, RE 1299, de dia
14.03.16, el qual diu:
"D. Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente
CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJALA del Ayuntamiento de Sant Lluís
(Illes Balears) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dª LLUVIA JUNCADELLA BLASCO-----------------------------------------por estar incluida en la lista de candidatos presentada por VOLEM SANT LLUÍS a las eleccions
locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución, por renuncia, de D. Olmo Heras Rodríguez, y
previa renuncia anticipada de Dª María del Carmen Cardona Mir. -------------------------------------------A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Sant Lluís (Illes Balears), expido la
presente en Madrid, a 8 de marzo de 2016." ------------------------------------------------------------------------

Així mateix, la secretària informa que, en compliment de l'article 75 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la Sra. Juncavella Blasco
ha presentat la declaració de causes d'incompatibilitat i activitats, així com la declaració
de béns i drets patrimonials.
2

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

A continuació, la Sra. Juncavella Blasco pren possessió del càrrec de regidora, dient
literalment amb la mà damunt la Constitució espanyola:
"PROMET PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT AMB LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS,
AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A
NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT"
Tot seguit, la batlessa expressa a la nova regidora la seva felicitació i la dels companys i
companyes de l’equip de govern; li dóna la benvinguda i espera que disfruti i xali de ser
regidora. Benvinguda a l’aventura.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la benvinguda sempre és de paraules amables i
que després, quan un és ja regidor, t’adones de com és de difícil, ja que la vida política
és molt més complicada del que sembla quan es veu des de defora, i és que quan s’és
dins la cosa és molt diferent. Li dóna la benvinguda i li desitja que la temporada de
regidora sigui molt productiva.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que hi ha una persona molt estimada per ella
que sempre diu allò que ha dit el Sr. Coll Alcina, que tots hauríem de passar una
temporada com a regidors per comprendre millor tot el que significa està a l’Ajuntament i
al servei del ciutadà. En nom del PSOE, li dóna la benviguda i espera que estigui molt
còmoda entre aquest grup que hem fet.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En nom del PI, li dóna la benvinguda a la incorporació a
l’equip de govern i li desitja que la feina que faci sigui profitosa per al municipi de Sant
Lluís. Enhorabona i força.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.03.16.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2/2016 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s'ha remès als membres de la comissió l'informe d'Intervenció, de dia
17.03.16, així com la proposta del regidor d'Economia i Hisenda, també de dia 17.03.16, amb
relació a l'assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que, atès que una vegada formulada la proposta d’aprovació de
l’expedient de referència, s’han registrat diverses factures corresponents a l’exercici de 2015, s’ha
redactat una esmena de rectificació i addició. Tot seguit, lliura una còpia de l’esmentada esmena
als membres de la comissió i se’n dóna lectura. ------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el president sotmet a votació, en primer lloc, l’esmena de rectificació i
addició presentada. Es produeix el següent resultat: tres vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3).
L’esmena queda aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Seguidament, el president sotmet a votació la proposta presentada, amb la incorporació de
l’esmena aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 34.083,69 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors: ------------------------------------------Data RE
25-2-16
17-2-16
25-2-16
25-2-16
17-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-3-16
10-3-16
10-3-16
14-3-16
19-2-16
19-2-16
10-2-16

nº Fra.
2941023
20089
31-8-14
31-8-14
21697
50444546
504005682
504005964
504006067
504006481
504006734
TC1500513
TC1500542
TC1500421
1721
3013
2942
0015/120021

Data doc.
31-12-15
28-2-14
31-8-14
31-8-14
31-7-15
15-8-15
15-10-15
31-10-15
15-11-15
30-11-15
15-12-15
30-10-15
18-11-15
17-9-15
14-12-15
31-12-15
15-12-15
31-12-15

Import
16.976,57
148,01
1.776,76
261,76
4.511,20
44,19
267,89
3.316,30
45,67
889,35
324,05
109,26
128,74
161,04
1.260,00
889,51
61,78
144,38

Tercer
EULEN S.A.
AUTOCARES Y MINIBUSES VIDAL
JUAN MORA, S.A.
JUAN MORA, S.A.
AUTOCARES Y MINIBUSES VIDAL
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
MENORCA AUTOMOCION S.L.
MENORCA AUTOMOCION S.L.
MENORCA AUTOMOCION S.L.
MENORCA EN KAYAK
PRISMA MENORCA S.L.
PRISMA MENORCA S.L.
TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL

10-2-16

0015/110014

30-11-15

119,63

TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL

14-3-16

FC16-165

3-11-15

60,62

18-3-16 2015-11-3-STLLUIS
18-3-16 2015-12-3-STLLUIS
18-3-16
7995913081

30-11-15
31-12-15
26-10-15

1.158,30
1.310,10
59,29

18-3-16

16-11-15

59,29

7995913139

TOTAL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL

VICENTE CASANOVA E HIJOS
TALLER MECANICO, S.L.
S.S.R. HESTIA, S.L.
S.S.R. HESTIA, S.L.
SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS,SA
SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS,SA

Text Explicatiu
Servei de manteniment jardins Desembre 2015
Taller jardineria intergeneracional
Recollida restes vegetals i residus sòlids Agost 2014
Recollida residus sòlids Agost 2014
Trasllats Estiu Jove
Material vari per osmosis Brigada
Material Caflex per Brigada
Material vari per Brigada
Material vari per Brigada
Material osmosis per Brigada
Interruptors per Brigada
Reparació per combustible vehicle E 9154 HDJ
Reparació motor vehicle E 9154 HDJ
Reparació manteniment vehicle E 1338 HDN
Activitat Caiac Es Grau Escola d'estiu 2015
Cost còpies monocrom per diferents àrees Ajuntament
Reparació averia OKI ES 3640 Urbanisme
Facturació tiquets jubilats Maó - Sant Lluís - Platges,
Desembre 2015
Facturació tiquets jubilats Maó - Sant Lluís - Platges,
Novembre 2015
Reparació vehicle 3851-DMV Peugeot Partner

Aplicació
4.1532.22799
2.337.22699
3.1622.22799
3.1622.22799
2.337.22699
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.1532.21400
4.1532.21400
4.1532.21400
2.337.22609
X.XXX.22002
5.920.21300
2.2310.22699

Serveis de menjador a domicili Desembre 2015
Serveis de menjador a domicili Novembre 2016
inspecció ascensor Poliesportiu

2.2311.22799
2.2311.22799
1.3421.21300

inspecció ascensor Cases consistorials

5.920.21300

2.2310.22699
4.1532.21400

34.083,69

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

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 34.083,69
euros, relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors:
Data RE
25-2-16
17-2-16
25-2-16
25-2-16
17-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-2-16
10-3-16
10-3-16
10-3-16
14-3-16
19-2-16
19-2-16
10-2-16

nº Fra.
2941023
20089
31-8-14
31-8-14
21697
50444546
504005682
504005964
504006067
504006481
504006734
TC1500513
TC1500542
TC1500421
1721
3013
2942
0015/120021

Data doc.
31-12-15
28-2-14
31-8-14
31-8-14
31-7-15
15-8-15
15-10-15
31-10-15
15-11-15
30-11-15
15-12-15
30-10-15
18-11-15
17-9-15
14-12-15
31-12-15
15-12-15
31-12-15

Import
16.976,57
148,01
1.776,76
261,76
4.511,20
44,19
267,89
3.316,30
45,67
889,35
324,05
109,26
128,74
161,04
1.260,00
889,51
61,78
144,38

Tercer
EULEN S.A.
AUTOCARES Y MINIBUSES VIDAL
JUAN MORA, S.A.
JUAN MORA, S.A.
AUTOCARES Y MINIBUSES VIDAL
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
ENERGEMA MENORCA, S.A.
MENORCA AUTOMOCION S.L.
MENORCA AUTOMOCION S.L.
MENORCA AUTOMOCION S.L.
MENORCA EN KAYAK
PRISMA MENORCA S.L.
PRISMA MENORCA S.L.
TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL

10-2-16

0015/110014

30-11-15

119,63

TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL

Text Explicatiu
Servei de manteniment jardins Desembre 2015
Taller jardineria intergeneracional
Recollida restes vegetals i residus sòlids Agost 2014
Recollida residus sòlids Agost 2014
Trasllats Estiu Jove
Material vari per osmosis Brigada
Material Caflex per Brigada
Material vari per Brigada
Material vari per Brigada
Material osmosis per Brigada
Interruptors per Brigada
Reparació per combustible vehicle E 9154 HDJ
Reparació motor vehicle E 9154 HDJ
Reparació manteniment vehicle E 1338 HDN
Activitat Caiac Es Grau Escola d'estiu 2015
Cost còpies monocrom per diferents àrees Ajuntament
Reparació averia OKI ES 3640 Urbanisme
Facturació tiquets jubilats Maó - Sant Lluís - Platges,
Desembre 2015
Facturació tiquets jubilats Maó - Sant Lluís - Platges,
Novembre 2015

Aplicació
4.1532.22799
2.337.22699
3.1622.22799
3.1622.22799
2.337.22699
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.165.22199
4.1532.21400
4.1532.21400
4.1532.21400
2.337.22609
X.XXX.22002
5.920.21300
2.2310.22699
2.2310.22699
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14-3-16

FC16-165

3-11-15

60,62

18-3-16 2015-11-3-STLLUIS
18-3-16 2015-12-3-STLLUIS
18-3-16
7995913081

30-11-15
31-12-15
26-10-15

1.158,30
1.310,10
59,29

18-3-16

16-11-15

59,29

7995913139

TOTAL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL

VICENTE CASANOVA E HIJOS
TALLER MECANICO, S.L.
S.S.R. HESTIA, S.L.
S.S.R. HESTIA, S.L.
SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS,SA
SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS,SA

Reparació vehicle 3851-DMV Peugeot Partner

4.1532.21400

Serveis de menjador a domicili Desembre 2015
Serveis de menjador a domicili Novembre 2016
inspecció ascensor Poliesportiu

2.2311.22799
2.2311.22799
1.3421.21300

inspecció ascensor Cases consistorials

5.920.21300

34.083,69

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2016, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.03.16.
RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/237.- PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES, L'EXECUCIÓ D'OBRES I
L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER PART DEL CONSELL INSULAR
DE MENORCA PER L'ANY 2016
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2016/237, de dia 16.03.16, que diu: ------------------"Atesa la convocatòria del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució
d’obres i l’adquisició d’equipaments municipals per part del Consell Insular de Menorca per l’any
2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el termini de presentació dels projectes i documentació finalitza el dia 17 de març de
2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès que ja s’han fixat les actuacions que es consideren més necessàries i s’han elaborat els
corresponents projectes i documentació, ---------------------------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar la Memòria valorada per la reparació de voravies en la urbanització de Punta
Prima, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 15.947,99€ (IVA
inclòs). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Menorca de les
actuacions que es detallen a la relació següent, degudament prioritzades i demanar la seva inclusió
en el Pla Insular de Cooperació 2016: -------------------------------------------------------------------------------Projecte/Actuació
Pressupost IVA inclòs
1.- Reparació i construcció de voravies en el Casc Urbà
35.345,37€
de Sant Lluís
2.-Senyalització horitzontal i vertical a les urbanitzacions
40.000€
de Sant Lluís
3.-Senyalització horitzontal i vertical al casc urbà i Polígon
20.000€
Industrial de Sant Lluís
4.-Substitució del paviment d'un tram de voravia en el
28.002,87€
carrer de Sa Davallada de la Cala de Biniancolla del terme
municipal de Sant Lluís
5.-Execució d'un tram de voravia a la Cala de Torret,
11.429,38€
urbanització de platja de Binibèquer del terme municipal
de Sant Lluís
6.- Memòria valorada per la reparació de voravies en
15.947,99€
la urbanització de Punta Prima
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Tercer.- Adoptar el compromís d'aportació municipal a càrrec de fons propis de l'Ajuntament per
atendre la despesa en el cas que l'aportació del Consell Insular no cobreixi el 100% de la inversió.
Quart.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla Insular de
Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments
municipals per part del Consell Insular de Menorca per l’any 2016. -----------------------------------------Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució per acord del Ple Municipal." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, s’incorpora a la sessió el Sr. Llorenç Carretero Tudurí. --------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Informa que són sis els projectes que es volen incloure en el Pla Insular
de Cooperació per a l’any 2016, indicant que dos fan referència a senyalització horitzontal i vertical,
un per a les urbanitzacions i l’altre pel casc urbà i polígon industrial; i quatre projectes relatius a
reparacions i construccions de voravies a diferents indrets del terme municipal, en concret, en el
casc urbà, a Cala Biniancolla, a Cala Torret i a Punta Prima.--------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Demana una còpia dels projectes en format digital. -----------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. S’interessa pel projecte de reparació i construcció de voravies en el
casc urbà, en el sentit a on s’executa la nova voravia. El Sr. Lora Buzón informa que, a part de fer
reparacions a diferents llocs, s’executa una nova voravia en el carrer de Ses Barraques. ------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la ratificació de la resolució de Batlia
indicada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:-----------------Única. Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Batlia núm. 2016/237, de dia 16.03.16,
transcrita anteriorment." --------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que al Partit Popular li agradaria saber quina
fórmula s’ha emprat per saber quins projectes s’han de presentar dins el PIC 2016, és a
dir, si s’ha fet qualque tipus de consulta a través de l’Agenda Local 21 o a través de les
associacions de veïns que hagi ajudat aquest equip de govern a triar aquests projectes, o
ha estat merament una decisió de l’equip de govern.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Pel que fa als projectes de l’àrea de la costa, informa que s’ha
fet a través de les associacions de veïns, juntament amb el regidor de les urbanitzacions,
on s’han cercat les zones més deteriorades. Pel que fa al nucli urbà, assenyala que els
Serveis Tècnics Municipals, juntament amb el regidor que parla, han fet una volta pel
terme, de manera que s’han redactat els projectes per actuar en els llocs on hi han vist
més deficiències.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal demana si tenen qualque idea de quina serà
l’aportació del CIM. Així mateix, s’ha de lamentar la disminució dels projectes respecte a
la mitjana dels anys anteriors, tenint en compte que la mitjana de la inversió dels
projectes presentats al PIC per l’anterior equip de govern del Partit Popular era de
476.000 euros.
El Sr. Lora Buzón informa que la quantitat aportada pel CIM són 150.000 euros, una
quantitat inferior a l’any passat i que, si bé tots els ajuntaments sempre en volen més, no
ha estat possible tenir més finançament. Ara bé, en l’àmbit d’inversió aquest ajuntament
no queda endarrere de les altres legislatures, ja que, a part del PIC, s’han realitzat
inversions per valor de 250.000 euros, per la qual cosa a hores d’ara, entre una cosa i
l’altra, passaríem de 350.000 euros d’inversió.
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Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el Sr. Lora ens ha aclarit que hi ha més
inversions, però resulta que les inversions que diu l’esmentat regidor són en fons de
l’Ajuntament; en canvi, les obres del PIC vénen finançades pel Consell Insular de
Menorca; aquesta és la diferència, són ajuts que vénen d’una altra administració.
Intervé la batlessa. Manifesta que a la reunió de batles ens van informar de la quantitat
que repartirien als ajuntaments i suposa que hi deu haver l’oportuna justificació per
concedir-nos aquests 150.0000 euros, i que és clar que ens hauria agradat que ens
n’haguessin donat més.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membre de VOLEM SANT
LLUÍS, (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP
(4), acorda:
Única. Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Batlia núm. 2016/237, de dia
16.03.16, transcrita anteriorment.
CINQUÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORA D'AFERS SOCIALS AMB RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
PER A LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS,
TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada per la regidora
d'Afers Socials amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El 26 de juny de 2008 Consell i Ajuntament signaren un conveni pel qual s'articulà la col·laboració
tècnica, econòmica i administrativa entre les dues institucions per a la tramitació i concessió dels
ajuts econòmics indivicuals, temporals i d'emergència social; mitjançant aquell conveni, el Consell
delegà i l'Ajuntament acceptà l'exercici de les competències en la gestió dels ajuts. Finalitzada la
vigència del conveni, els anys 2013, 2014 i 2015 es van aprovar nous convenis per cada any; ara
es presenta un nou per a l'any 2016, prorrogable per un any més. L'aportació del Consell Insular
per aquest exercici queda fixada en 19.341,42 euros en virtut dels criteris de distribució prevists en
la clàusula cinquena; en cas de pròrroga, es podrà actualitzar l'import, aspecte aquest que s'haurà
de formalitzar mitjançant la corresponent addenda. -------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent proposta: ------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l'Ajuntament amb l'objecte
d'articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d'ambdues institucions, en l'àmbit de
les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
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d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca; la vigència del conveni serà fins el
31.12.2016 i es podrà prorrogar per un any més. -----------------------------------------------------------------Segona. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." -----------------------------------------------------

Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que en aquest cas sí que s’ha apujat l’aportació
del CIM, en concret, en més de 4.000 euros.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que amb aquest conveni s’estableix que
els ingressos mensuals no podran superar el 125% de l’IPREM; en canvi, en les bases
que aprova l’Ajuntament per a la concessió d’aquests ajuts s’estableix que no podran
superar el 150% de l’IPREM. Per tant, demana com quadraran aquesta diferència.
La Sra. Teresa Borrás respon que els tècnics ho faran quadrar i que quan ho tinguem tot
aclarit, ja que encara no està signat, els ho passarem.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per
la regidora d’Afers Socials.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membre de VOLEM SANT
LLUÍS, (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP
(4), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l'Ajuntament amb
l'objecte d'articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d'ambdues
institucions, en l'àmbit de les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de
Menorca; la vigència del conveni serà fins el 31.12.2016 i es podrà prorrogar per un any
més.
Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
SISÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORA D'AFERS SOCIALS AMB RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I
UNIVERSITAT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I L'AJUNTAMENT DE SANT
LLUÍS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada per la regidora
d'Afers Socials amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Des del Govern Balear s'ha remès un esborrany de conveni de col·laboració que pretén facilitar
programes d'intervenció socioeducativa que proporcionin alternatives educatives enfocades a la
reincorporació i al manteniment dins del sistema educatiu de l'alumnat d'educació secundària
matriculat a l'ESO de 14 a 16 anys d'edat, amb dificultats greus d'adaptació a l'entorn escolar
derivades de les condicions especials de caràcter escolar, social, personal o familiar, en situació de
risc d'exclusió escolar i/o social, que presenti absentisme o que es pugui entendre que té previst
abandonar l'escolarització, als quals s'aconsella la realització d'una part de l'horari lectiu en entorns
laborals externs als centres educatius corresponents on desenvolupin un programa socioeducatiu. A la vista de l'esborrany i dels compromisos que allà s'estableixen, ELEV al Ple la següent
proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboraicó entre la Conselleria d'Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament per al desenvolupament del programa d'intervenció
socioeducativa; la vigència del conveni serà fins el 31.06.2019 si cap de les parts no notifica
expressament la intenció de donar per acabada la col·laboració. --------------------------------------------Segona. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." -----------------------------------------------------

Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que al Partit Popular li agradaria saber si la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears ha fet qualque aportació a aquest
Pla, així com si van arribar els 3.000 euros a què el CIM es va comprometre l’any 2015.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que la Conselleria d’Educació ha fet una
aportació com els altres anys; en aquest cas, no hi ha hagut modificacions substancials.
Pel que fa als 3.000 del CIM, assenyala que no li consta, si bé ho comprovarà.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per
la regidora d’Afers Socials.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membre de VOLEM SANT
LLUÍS, (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP
(4), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboraicó entre la Conselleria d'Educació i Universitat
del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament per al desenvolupament del programa
d'intervenció socioeducativa; la vigència del conveni serà fins el 31.06.2019 si cap de les
parts no notifica expressament la intenció de donar per acabada la col·laboració.
Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
SETÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 2/2016. SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI I DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS DE LLIURE DISPOSICIÓ
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
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97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per set vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents
als membres del PP (4), incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Hisenda
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès que el pressupost de 2016 inclou el finançament d’algunes inversions amb operacions de
crèdit, i per tant el crèdit no està disponible. Considerant-se que aquestes despeses no es poden
demorar fins a l’exercici següent. -------------------------------------------------------------------------------------Atès que, una vegada aprovada la liquidació del pressupost de 2015, amb un Romanent de
Tresoreria per a despeses generals de 5.907.018,89 euros i un superàvit pressupostari ajustat de
2.351.012,48 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins alternatius de la Disposició
Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
s’ha considerat la realització de la modificació de crèdit núm. 2/2016 del pressupost en vigor, en la
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria (Superàvit pressupostari i
Romanent de Tresoreria per a despeses generals de lliure disposició). ------------------------------------Atesa la disponibilitat de Romanent de Tresoreria per a despeses generals de lliure disposició. -----Vist l’informe d’intervenció, que posa de manifest el compliment dels requisits de la DA 6ª de la
LOEPSF per a la part corresponent al superàvit pressupostari. -----------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ---------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016, en la modalitat de
suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per finançar
inversions, per un import total de 312.748,80 euros, dels quals 243.800 euros van a càrrec del
superàvit pressupostari i 68.948,80 euros del Romanent de lliure disposició. -----------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
3
4
4
4

APLICACIÓ
1532 61904
151 62900
165 61902
171 61901
171 61903

Descripció
VIES PUBLIQUES - ACTUACIONS A CAMINS RURALS
URBANISME – INVERSIONS EN URBANITZACIONS
ENLLUMENAT PUBLIC -TORRET DE BAIX
PARCS I JARDINS-PROJ. RECUPERACIO PARETS SEQUES CAMINS RURALS
PARCS I JARDINS-MILLORA AJARDINAMENT DIV. ZONES
TOTAL

IMPORT
30.000,00 €
80.000,00 €
118.800,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
243.800,00 €

Les inversions finançades amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició són les següents: --------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ Descripció
1 342162300 PROTECCIÓ PAVIMENT PAVELLÓ
6
33362500 EQUIPAMENTS CULTURALS - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT
5
92062400 ADM. GENERAL - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
2
33763300 JOVENTUD. AIRE ACONDICIONAT
5
13262400 SEGURETAT - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
TOTAL

IMPORT
11.344,80 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.500,00 €
27.104,00 €
68.948,80 €

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals,
una part a càrrec del superàvit pressupostari i una altra al romanent de lliure disposició:
Altes al pressupost d’ingressos:
Econòmic Descripció
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI)
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG de lliure disposició)
TOTAL INGRESSOS

Import
243.800,00
68.948,80
312.748,80

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 del
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Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les."

Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que es tracta d’incorporar crèdit suficient per
intentar no haver de dur a terme el préstec que tenim pressupostat. Assenyala que
darrerament no s’havia fet aquesta modificació de crèdit, però igualment s’anava gastant
i que, una vegada fetes les pertinents consultes, ens han dit que la manera correcta es
incorporar-ho així. Per açò es du aquesta proposta al Ple.
Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que el Grup del Partit Popular votarà en contra
d’aquest punt per diferents motius: el primer motiu és de caire polític. Diu que el Reial
decret 2586/1986, de 28 de desembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix a l’article 123.1 que les
comissions informatives són òrgans que tenen per funció estudiar, informar o consultar
els assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i que, d’acord amb l’article
126, els seus dictàmens tenen caràcter preceptiu i no vinculant. Així mateix, l’article 82 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, estableix que a l’ordre del dia del Ple
només s’hi poden incloure els assumptes prèviament dictaminats, informats o que han
estat sotmesos a consulta de la comissió informativa corresponent, tot i que el batle, per
raons d’urgència degudament motivada, podrà incloure en l’ordre del dia assumptes que
no hagin estat prèviament informats per la respectiva comissió informativa.
Continua la Sra. Capó García. Per altra banda, com tots saben, la Junta de Portaveus és
un òrgan deliberant i consultiu presidit per la batlessa i la principal funció del qual és
debatre l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple en relació amb els assumptes
sobre els quals es debatrà. Idò bé, a la vista de la normativa vigent, voldria que la
batlessa explicàs per què dilluns, dia 21, no es va fer cap tipus de comentari a la Junta
de Portaveus sobre aquest punt de l’ordre del dia, com tampoc no se’n va fer a la
Comissió Especial de Comptes que hi va haver després.
A més, recorda que la
convocatòria del Ple es va fer dia 23 de març a migdia, just un dia i mig després de la
Comissió i de la Junta de Portaveus, quan en un temps tan reduït no és possible la
preparació d’un expedient com aquest. Per tant, demana: Com s’explica que no es fes
cap comentari? Com s’explica la motivació de la urgència en la incorporació d’aquest
punt? Així mateix, manifesta que l’excepció en l’ordre del dia dels plens han de ser les
propostes d’acord, ja que els assumptes han d’anar al Ple amb el corresponent dictamen,
han d’haver estat debatuts a les comissions. El fet d’emprar la seva majoria per incloure,
sistemàticament, assumptes que no han estat debatuts, podent-hi estar, no creu que
sigui la millor manera de ser democràtics, transparents i dialogants.
Segueix la Sra. Capó García. El segon punt és de caire tècnic. Voldria una explicació de
com es justifica el compliment del principi d’estabilitat pressupostària després de la
incorporació de més d’un milió d’euros de romanent de tresoreria entre les modificacions
de crèdit núm. 1 i 2, ja que a l’informe que s’annexa a la modificació de crèdit núm. 2
només hi diu que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb relació a aquesta
modificació, però no diu res del 719.464,14 euros incorporats a la modificació de crèdit
núm. 1. Per altra banda, manifesta que, tot i que li sembla correcte emprar, sempre que
es pugui i justifiqui, el romanent de tresoreria per a finançar inversions que inicialment
estaven finançades amb préstec al pressupost corrent —extrem que també permet el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques—, voldria una explicació del perquè es
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relaciona amb l’aplicació del superàvit pressupostari, quan aquest, d’acord amb la
disposició addicional sisena de la Llei d’estabilitat pressupostària, s’ha de destinar:
primer, a saldar el compte de les depeses pendents d’aplicar al pressupost —que,
d’acord amb la liquidació del pressupost de 2015, l’import pendent d’aplicar era de
273.112,70—; en segon lloc, a amortitzar deute —que, d’acord amb el pressupost a 1 de
gener de 2016, el pendent d’amortitzar era de 2.270.211,79 euros—; i, finalment, a
inversions financerament sostenibles —però, tal
com es transcriu a l’informe
d’Intervenció: quan s’hagi complert amb el procés de saldar el pendent d’aplicació i amb
l’amortització del deute pendent—. El que no diu la disposició addicional sisena és que
es pugui destinar el superàvit pressupostari a finançar inversions finançades amb préstec
de l’exercici corrent.
Finalment, manifesta que voldria recordar que l’ús del romanent de tresoreria per a
despeses generals, com a sistema de finançament d’inversions previstes al pressupost
inicial, es permet per evitar que l’Administració s’endeuti encara més. Per tant, i en
conseqüència, no es pot emprar per substituir altres tipus de finançament, com el
finançament amb recursos propis, com és el cas, a manera d’exemple, del que es
proposa en els projectes corresponents a les aplicacions 171.61901 i 171.619.03.
Intervé la batlessa. Manifesta que, efectivament, la cosa més adequada hauria estat que
aquest assumpte hagués passat per comissió i per la Junta de Portaveus, però com que
l’expedient s’estava acabant d’enllestir i no sabíem prou bé si podria anar en el Ple d’avui
o al següent, es per açò que s’ha introduït a l’ordre del dia sense passar per la comissió
informativa. Entén que la cosa més adequada hauria estat que hagués passat per
comissió.
Intervé el regidor d’Hisenda, Sr. Pons Sintes. Pel que fa a totes les qüestions tècniques
a què ha fet referència la Sra. Capó García, manifesta que nosaltres hem intentat
assessorar-nos de com s’havia de fer la incorporació d’aquests crèdits i que la resposta
obtinguda és que s’havia de fer així com ho hem fet. Entén que l’esmentada regidora
discrepi, però creu que s’ha fet correctament. Per altra banda, vol recordar que l’any
passat es van incorporar tots els doblers necessaris per executar obres sense dur-lo al
Ple i sense saldar tot el deute que hi havia pendent; d’açò, no sap si se’n recorda la Sra.
Capó García... Com que ella diu que s’ha de saldar tot el deute abans de fer altres
actuacions, pensava que trobaria l’Ajuntament sense cap deute... No acaba d’entendre la
seva postura.
Finalment, intervé la Sra. Borrás Atienza. Sobre els altres punts que s’han inclòs a l’ordre
del dia sense passar per comissió, manifesta que és perquè aquest mes no hi ha hagut
comissió, no és que sigui un costum, com diu la Sra. Capó García.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor d’Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres
del PP (4), acorda:
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016, en la
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, per finançar inversions, per un import total de 312.748,80 euros, dels quals
243.800 euros van a càrrec del superàvit pressupostari i 68.948,80 euros del Romanent
de lliure disposició.
Altes al pressupost de despeses:
El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit
pressupostari serà el següent:
4
3
4
4
4

APLICACIÓ
1532 61904
151 62900
165 61902
171 61901
171 61903

Descripció
VIES PUBLIQUES - ACTUACIONS A CAMINS RURALS
URBANISME – INVERSIONS EN URBANITZACIONS
ENLLUMENAT PUBLIC -TORRET DE BAIX
PARCS I JARDINS-PROJ. RECUPERACIO PARETS SEQUES CAMINS RURALS
PARCS I JARDINS-MILLORA AJARDINAMENT DIV. ZONES
TOTAL

IMPORT
30.000,00 €
80.000,00 €
118.800,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
243.800,00 €

Les inversions finançades amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de
lliure disposició són les següents:
APLICACIÓ Descripció
1 342162300 PROTECCIÓ PAVIMENT PAVELLÓ
6
33362500 EQUIPAMENTS CULTURALS - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT
5
92062400 ADM. GENERAL - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
2
33763300 JOVENTUD. AIRE ACONDICIONAT
5
13262400 SEGURETAT - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT
TOTAL

IMPORT
11.344,80 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.500,00 €
27.104,00 €
68.948,80 €

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, una part a càrrec del superàvit pressupostari i una altra al romanent de lliure
disposició:
Altes al pressupost d’ingressos:
Econòmic Descripció
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI)
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG de lliure disposició)
TOTAL INGRESSOS

Import
243.800,00
68.948,80
312.748,80

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 del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
VUITÈ. PROPOSTA D'ACORD DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB RELACIÓ
A L'ACORD SUBSCRIT PELS CAPS D'ESTAT I EL GOVERN DE LA UE AMB
TURQUIA

13

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta d'acord dels grups municipals de
l'Ajuntament de Sant Lluís amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
El passat dimarts, dia 8 de Març, els Caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea van arribar a un
principi d’acord per tal de posar en marxa un programa per deportar a Turquia a tots els emigrants
–incloses les persones demandants d’asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat -, que arribin a la
Unió Europea a través d’aquest país, a canvi que els Estats de la Unió resituar a un nombre
equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d’altres mesures
econòmiques i polítiques a favor de l’Estat turc. -------------------------------------------------------------------Des de l’Ajuntament considerem que la Unió Europea no està respectant els convenis
internacionals sobre dret internacional d'asil. I que estem assistint a més, al procés de desfeta de la
Unió Europea. Noltros no reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord
d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i emigrants com a moneda
de canvi, perquè ho considerem inadmissible. --------------------------------------------------------------------Des de l’Ajuntament considerem que les i els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant
la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han signat un acord immoral i de
dubtosa legalitat, que contravé clarament el dret d'asil i múltiples convenis internacionals sobre
drets humans. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament mostra la seva adhesió a les peticions d'organitzacions no governamentals, Alt
Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets humans en la denúncia,
rebuig i exigència de retirada de l’acord d'Unió Europea i Turquia per a devolucions massives, així
com l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades defensant els drets
humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los
l'asil entre els membres de la Unió Europea. ----------------------------------------------------------------------És per tot l'anterior que els grups polítics municipals de forma conjunta presenten la següent -------PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís mostra el seu rebuig a l'acord aconseguit entre les i els caps
d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia, que preveu la devolució a Turquia de tots els
emigrants —incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat— que
arribin a la Unió Europea. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís exigeix a la Unió Europea i als Estats membres donar una
resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones refugiades,
respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, insta el Govern de
la Unió Europea i els Estats membres a retirar qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d'acció
que no respecti el dret internacional d'asil o els convenis internacionals sobre drets humans signats
per la Unió Europea. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís se suma al manifest “Passatge Segur” subscrit per multitud
d'organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tot Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els
seus Estats membres a fer que ordenin la creació de passadissos humanitaris i que possibilitin, des
del respecte, l’asil d'aquestes persones entre els vint-i-vuit Estats membres de la Unió Europea." ---
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Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que voldria afegir, i reafirmar-ho, que el dret
d’asil és una potestat que tenen els Estats per oferir protecció a determinades persones
que se senten perseguides i amenaçades tant en el seu país d’origen, com en tercers
països. L’asil comporta els efectes de no-devolució, no-expulsió, i
no-extradició de
la persona que gaudeix d’aquesta condició d’asilat. Per tal de fer efectiu aquest dret,
demanam que les ambaixades d’aquests consolats dels països de trànsit ofereixin la
possibilitat de gestionar les demandes d’asil, a la vegada que demanam a la Unió
Europea que desenvolupi una nova política comunitària d’asil i d’emigració basada en el
respecte dels drets humans.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la comissió se’n van parlar, d’aquest tema, i a
l’exposició de motius de la moció queda explicat. Ara bé, allò que veritablement també
seria convenient és actuar en origen, és a dir, que no fos necessari que aquestes
persones s’haguessin d’exiliar del seu propi país, açò seria l’objectiu pel qual hauríem de
lluitar entre tots i d’aquesta manera no faria falta fer aquests tipus de propostes. Conclou
dient que es tracta d’una proposta institucional i que hi votaran a favor.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada
pels grups municipals.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
1. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís mostra el seu rebuig a l'acord aconseguit entre les
i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia, que preveu la devolució a
Turquia de tots els emigrants —incloses les persones demandants d'asil sirians i de
qualsevol altra nacionalitat— que arribin a la Unió Europea.
2. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís exigeix a la Unió Europea i als Estats membres
donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones
refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En aquest
sentit, insta el Govern de la Unió Europea i els Estats membres a retirar qualsevol acord,
pacte, conveni o proposta d'acció que no respecti el dret internacional d'asil o els
convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea.
3. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís se suma al manifest “Passatge Segur” subscrit per
multitud d'organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tot Europa i, en aquest
sentit, insta la UE i els seus Estats membres a fer que ordenin la creació de passadissos
humanitaris i que possibilitin, des del respecte, l’asil d'aquestes persones entre els
vint-i-vuit Estats membres de la Unió Europea.
NOVÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/224. MARC PRESSUPOSTARI 2017-2019.
DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/224, de dia 11.03.16, amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"El capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació
pressupostària a través de la definició d’un marc presupostari a mitjà termini.
De conformitat amb allò establert a l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
les Corporacions Locals hauran de remetre anualment els plans pressupostaris a mitjà
termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals.
Amb la remissió d’aquesta informació s’entendrà complerta l’obligació d’enviament dels
plans pressupostaris a mitjà termini 2017-2019. La informació a remetre per l’Ajuntament
de Sant Lluís es fa a través dels formulars corresponents al model ordinari que és el que
correspon a les Entitats Locals la població de les quals superi els 5.000 habitants.
Les projeccions realitzades de les principals partides d’ingressos i despeses del període
2017-2019 s’han fet tenint en compte la seva evolució tendencial, partint de la liquidació
de l’exercici de 2015.
En les projeccions de la despesa ha de tenir-se en compte l’aplicació de la regla de la
despesa. D’acord amb l’article 15.5 de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat l’elaboració
periòdic d’un informe de situació de l’economia espanyola, la qual limitarà la variació de la
despesa de les Administracions Públiques.
En conseqüència,
RESOLC:

Primer. Aprovar el següent Pla pressupostari a mitjà termini per als exercicis 2017-2019,
elaborat d’acord amb els models oficials aprovats pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques:
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F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).
INGRESOS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS

Ingresos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir
hechos imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios
públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS CORRIENTES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana
Impuesto sobre instalaciones, constr. y obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos de capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en los tributos del Estado
Resto de transferencias corrientes (resto capítulo 4)
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total Ingresos corrientes
B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total ingresos de capital
C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS FINANCIEROS
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros
Total ingresos financieros

En euros
Año 2016

Tasa de
variación
2017/2016

Año 2017

Tasa de
variación
2018/2017

Año 2018

10.292.969,82
10.292.969,82

-2,53%
-2,53%

10.032.500,00
10.032.500,00

0,30%
0,30%

10.062.500,00
10.062.500,00

862.835,00
862.835,00

-42,05%
-42,05%

500.000,00
500.000,00

0,00%
0,00%

500.000,00
500.000,00

11.155.804,82
11.155.804,82

-5,59%
-5,59%

10.532.500,00
10.532.500,00

0,28%
0,28%

10.562.500,00
10.562.500,00

0,00
447.000,00
447.000,00

0,00%
0,00%

0,00
447.000,00
447.000,00

-34,68%
-34,68%

0,00
292.000,00
292.000,00

11.602.804,82
11.602.804,82

-5,37%
-5,37%

10.979.500,00
10.979.500,00

-1,14%
-1,14%

10.854.500,00
10.854.500,00

En euros
Año 2016
5.474.800,00
4.173.800,00
86.000,00
365.000,00
600.000,00
250.000,00
0,00
0,00
2.273.436,00
2.162.233,82
1.306.000,00
856.233,82
382.500,00
10.292.969,82

En euros
Año 2016
452.900,00
409.935,00
862.835,00

En euros
Año 2016
0,00
447.000,00
447.000,00

Tasa de
variación
2017/2016
-3,38%
0,15%
4,65%
1,37%
-25,00%

Año 2017
5.290.000,00
4.180.000,00
90.000,00
370.000,00
450.000,00

Tasa de
variación
2018/2017
0,38%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%

-20,00%

200.000,00

3,81%
-7,50%
7,20%
-29,93%
0,00%
-2,53%

2.360.000,00
2.000.000,00
1.400.000,00
600.000,00
382.500,00
10.032.500,00

Tasa de
variación
2017/2016
-100,00%
21,97%
-42,05%

Año 2017

Tasa de
variación
2017/2016

Año 2017

0,00%
0,00%

0,00
500.000,00
500.000,00

0,00
447.000,00
447.000,00

Año 2019

0,30% 10.092.500,00
0,30% 10.092.500,00

0,00%
0,00%

500.000,00
500.000,00

0,28% 10.592.500,00
0,28% 10.592.500,00

-30,14%
-30,14%

0,00
204.000,00
204.000,00

-0,53% 10.796.500,00
-0,53% 10.796.500,00

5.310.000,00
4.200.000,00
90.000,00
370.000,00
450.000,00

Tasa de
variación
2019/2018
0,38%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%

5.330.000,00
4.220.000,00
90.000,00
370.000,00
450.000,00

0,00%

200.000,00

0,00%

200.000,00

0,00%
0,50%
0,71%
0,00%
0,00%
0,30%

2.360.000,00
2.010.000,00
1.410.000,00
600.000,00
382.500,00
10.062.500,00

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

Tasa de
variación
2018/2017
-34,68%
-34,68%

Año 2018

Tasa de
variación
2019/2018

Año 2018
0,00
500.000,00
500.000,00

Año 2018
0,00
292.000,00
292.000,00

Año 2019

0,00% 2.360.000,00
0,50% 2.020.000,00
0,71% 1.420.000,00
0,00%
600.000,00
0,00%
382.500,00
0,30% 10.092.500,00

Tasa de
variación
2019/2018
0,00%
0,00%

Tasa de
variación
2019/2018
-30,14%
-30,14%
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0,00
500.000,00
500.000,00
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F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.) Datos económicos consolidados. Gastos
Estimación Obligaciones Reconocidas netas
GASTOS
Gastos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de
sueldos o efectivos)
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de
las empresas públicas tomando en consideración aspectos
tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la
percepción de fondos públicos
Medida 3. Limitación de salarios en los contratos
mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de
las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de
las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de
las retribuciones variables y complementarias que en cualquier
caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución
de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión
empresarial
Medida 4. Reducción del número de consejeros de los
Consejos de Administración de las empresas del sector público
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de
acuerdo a la reforma laboral en proceso
Medida 6. Reducción del número de personal de confianza
y su adecuación al tamaño de la Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su
objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten
pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del
TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con
cargo a la Entidad locales
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis
coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a
realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su
adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para
la celebración del contrato
Medida 10: Reducción de celebración de contratos
menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los
ciudadanos y empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la
corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la
EELL
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo
no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos
corrientes
Gastos de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de gastos de capital
Gastos no financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Gastos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Gastos totales
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas

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

En euros
Año 2016
9.709.998,53
9.709.998,53

Tasa de
variación
2017/2016
-3,24%
-3,24%

0,00

1.445.506,29
1.445.506,29

Año 2017
9.395.440,00
9.395.440,00

Tasa de
variación
2018/2017
0,43%
0,43%

0,00

-21,34%
-21,34%

1.137.060,00
1.137.060,00

0,00

0,00

11.155.504,82
11.155.504,82

-5,58% 10.532.500,00
-5,58% 10.532.500,00

Año 2018
9.435.440,00
9.435.440,00

Tasa de
variación
2019/2018
0,48%
0,48%

0,00

-0,88%
-0,88%

1.127.060,00
1.127.060,00

Año 2019
9.480.440,00
9.480.440,00
0,00

-1,33%
-1,33%

1.112.060,00
1.112.060,00

0,00

0,00

0,28%
0,28%

10.562.500,00
10.562.500,00

0,28% 10.592.500,00
0,28% 10.592.500,00

0,00
447.000,00
447.000,00

-34,68%
-34,68%

0,00
292.000,00
292.000,00

11.602.804,82
11.602.804,82

-5,37% 10.979.500,00
-5,37% 10.979.500,00

-1,14%
-1,14%

10.854.500,00
10.854.500,00

-0,53% 10.796.500,00
-0,53% 10.796.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
447.300,00
447.300,00

En euros
Año 2016
4.632.301,07
3.948.812,46
55.910,00
872.975,00
200.000,00
9.709.998,53

-0,07%
-0,07%

Tasa de
variación
2017/2016
-6,53%
0,03%
-0,84%
0,23%
-7,50%
-3,24%

Año 2017
4.330.000,00
3.950.000,00
55.440,00
875.000,00
185.000,00
9.395.440,00

Tasa de
variación
2018/2017
1,04%
0,00%
-9,02%
0,00%
0,00%
0,43%

Año 2018
4.375.000,00
3.950.000,00
50.440,00
875.000,00
185.000,00
9.435.440,00

-30,14%
-30,14%

Tasa de
variación
2019/2018
1,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,48%
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0,00
204.000,00
204.000,00

Año 2019
4.420.000,00
3.950.000,00
50.440,00
875.000,00
185.000,00
9.480.440,00
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Estimación Obligaciones Reconocidas netas
B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Inversiones reales
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total Gastos de capital
Estimación Obligaciones Reconocidas netas
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de Gastos financieros

En euros
Año 2016
1.418.446,29
27.060,00
1.445.506,29

Tasa de
variación
2017/2016
-21,75%
0,00%
-21,34%

Año 2017
1.110.000,00
27.060,00
1.137.060,00

Tasa de
variación
2018/2017
-0,90%
0,00%
-0,88%

Año 2018
1.100.000,00
27.060,00
1.127.060,00

Tasa de
variación
2019/2018
-1,36%
0,00%
-1,33%

Año 2019
1.085.000,00
27.060,00
1.112.060,00

En euros
Año 2016

Tasa de
variación
2017/2016

0,00
447.300,00
447.300,00

Año 2017

Tasa de
variación
2018/2017

0,00
-0,07%
-0,07%

447.000,00
447.000,00

Año 2018

Tasa de
variación
2019/2018

0,00
-34,68%
-34,68%

292.000,00
292.000,00

Año 2019
0,00

-30,14%
-30,14%

204.000,00
204.000,00

F.2.1.3 Consolidado de todas la Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES (en euros)
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES
Saldo operaciones corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o nec. financiación SEC 95
Capacidad o necesidad de financiacion
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

Año 2016
582.971,29
582.971,29

Tasa de
variación
2017/2016
9,28%
9,28%

0,00
-582.671,29
-582.671,29
0,00
300,00
300,00

-100,00%
-100,00%

-300,00
-300,00
0,00
300,00
300,00
2.270.164,37
447.000,00
1.823.164,37
22,00%

-100,00%
-100,00%
-19,69%
0,00%
-24,52%

Año 2017
637.060,00
637.060,00

Tasa de
variación
2018/2017
-1,57%
-1,57%

Año 2018
627.060,00
627.060,00

Tasa de
variación
2019/2018
-2,39%
-2,39%

Año 2019
612.060,00
612.060,00

0,00
-637.060,00
-637.060,00

0,00
-627.060,00
-627.060,00

0,00
-612.060,00
-612.060,00

0,00
-0,00
-0,00

0,00
-0,00
-0,00

0,00
-0,00
-0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-0,00

0,00
-0,00

0,00
-0,00

-0,00
1.823.164,37
447.000,00
1.376.164,37
18,00%

-24,52%
-34,68%
-21,22%

-0,00
1.376.164,37
292.000,00
1.084.164,37
14,00%

-21,22%
-30,14%
-18,82%

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament."

El Ple en resta assabentat.
DESÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/177. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE
2015. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/177, de dia 25.02.16, amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Vist l’expedient de Liquidació del Pressupost General per a l’exercici 2015 formulat per la
Interventora, i en compliment del que disposen els articles 191 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 191 del TRLRHL i l’apartat 1 de l’article 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. ---------------------------RESOLC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2015 d’acord amb el següent
contingut: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resultat Pressupostari ---------------------------------------------------------------------------------------------------DRN

CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)

ORN

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

11.315.527,66

8.289.475,08

549.355,64

1.074.542,55

3.026.052,58
-525.186,91

11.864.883,30

9.364.017,63

2.500.865,67

785.239,72

-785.239,72

c. Actius financers

0,00

d. Pasius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)

785.239,72

-785.239,72

11.864.883,30 10.149.257,35

1.715.625,95

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

538.424,42

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

165.096,03

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

440.480,81

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

263.039,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

1.978.665,59

Romanent de Tresoreria ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fons líquids

6.198.836,40

2. Drets pendents de cobrament
+ del pressupost corrent

1.147.883,47

3.474.699,89

+ de pressupostos tancats

2.224.670,00

+ d'operacions no pressupostàries

102.146,42

3. Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent

595.157,32

1.541.663,77

+ de pressupostos tancats

118.065,04

+ d'operacions pendents d'aplicació definitiva

828.441,41

4. Partides pendents d'aplicació
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

258.389,83

+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

273.112,70

14.722,87

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

8.146.595,39

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

1.527.337,08

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

712.239,42
5.907.018,89

Segon. Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local, d'acord amb el que estableix la
Resolució de Batlia núm. 2015/828, de dia 29.06.15, de delegació de competències a la Junta de
Govern. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, d’acord amb el
que s’estableix als articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 90.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril." ----------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/222. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 1 AL PRESSUPOST DE 2016. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/222, de dia 11.03.16, amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Vist l’informe d’intervnció, de dia 10/03/2016, en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2016, per Incorporació del crèdits, i en virtut de les
atribucions que me confereix la vigent Llei de règim local, -----------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2016 en la
modalitat de Incorporació de crèdits, de conformitat amb el següent detall: -------------------------------Aplicació

Descripció

Import

4 151 62700

Redacció de projectes

29.096,42

4 1532 61900

Reparació voravies

35.944,45

4 1532 61905

Millora urbana de Es Cos (II Fase)

3 1532 61906

Memòries valorades pavimentació i voreres Urbanitzacions

29.511,04

3 1532 61908

Vorera conjunt Social s'Atalaia

58.806,00

3 1532 61917

Rehabilitació peatonals Binibeca

83.488,83

3 161 61902

Substit. xarxes clavegueram i aigua potable tercer tram 5ª Avda de S'Algar

41.882,44

3 161 61903

Remodelació d'un tram de vorera 5ª i 8ª Avda de S'Algar

26.500,00

3 1622 46701

Deixalleria

7.005,97

3 165 22199

Altres subministraments

3.585,21

4 165 60900

Enllumenat aparcament CEIP

14.168,73

3 1721 21000

Manteniment Sa Garrigueta i circuit natural

1.614,24

3 1721 21001

Manteniment Poligon industrial

3 1721 46700

III Fase Pla eficiència energètica

6 3231 63200

Inversió reposició associada func. Serveis

6 3340 22699

Altres despeses diversers

3.666,88

2 337 22609

Programa estiu jove 2015

4.511,20

3 432 61900

Bústies concentrades urbanitzacions

3.509,00

3 432 61900

Bústies concentrades urbanitzacions

14.316,06

1 912 22601

Atencions protocolàries

1.210,00

4 920 63200

Canvi fusteria façana Ajuntament i reforma

19.784,41

4 933 63201

Canvi de finestres a la façana de l'Ajuntament

9.596,79

4 933 63210

Millora CEIP Sant Lluís i escola infantil i escola infantil

5 933 63211

Millores a les cases consistorials
TOTAL ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES

340.964,33

119,12
10.567,58
889,35

149.114,32
8.199,25
898.051,62
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Econòmic

Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
719.464,14

87010 Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat
TOTAL ALTES AL PRESSUPOST D'INGRESSOS

178.587,48
898.051,62

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

El Ple en resta assabentat.
DOTZÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2016/167,
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE

2016/201,

2016/248.

La secretària dóna compte de les següents resolucions de Batlia amb relació a
l'assumpte indicat, que diuen:
Resolució de Batlia núm. 2016/167, de dia 24.02.1:
"Atès a l'absència de la Sra, Batlessa des del dia 26 de febrer de 2016 al matí fins al dia 2 de març
de 2016 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències de la Sra, Batlessa en el terme
municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a ------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en la 1era Tinenta de Batlia d'aquest Ajuntament, Teresa Borras Atienza, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 26 de febrer de 2016 al matí fins a la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 2
de març de 2016 pel capvespre. --------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que se celebri.
TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució." -----------------------------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2016/201, de dia 07.03.16:
"Atèsa l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 8 de març de 2016 al matí fins al dia 9 de març de
2016 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències de la Sra, Batlessa en el terme
municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a ------RESOLDRE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en la 1era Tinenta de Batlia d'aquest Ajuntament, Teresa Borras Atienza, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 8 de març de 2016 al matí fins a la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 9
de març de 2016 pel capvespre. --------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que se celebri.
TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució." -----------------------------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2016/248, de dia 21.03.16:
"Atès a l'absència de la Sra, Batlessa des del dia 23 de març de 2016 al matí fins al dia 28 de març
de 2016 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències de la Sra, Batlessa en el terme
municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a ------22
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RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en la 1era Tinenta de Batlia d'aquest Ajuntament, Teresa Borras Atienza, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 23 de març de 2016 al matí fins a la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 28
de març de 2016 pel capvespre. -------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que se celebri.
TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució." ---------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
TRETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
CATORZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
S’incorpora a la sessió el regidor del Partit Popular, Francisco Olives Salas.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que es reafirmarà en la intervenció que ha fet la Sra.
Capó García, en el sentit que realment la Junta de Portaveus hauria de tenir una mica de
sentit i que, almenys, si bé el punt sobre la modificació de crèdit núm. 2 no estava a
l’ordre del dia, però que el tenien mig previst, sí que s’havia d’haver comentat. Assenyala
que l’actual equip de govern ha defensat molt la participació ciutadana i el Partit Popular
està molt agraït de venir a les Juntes de Govern Local a escoltar i ser un poc convidats
de pedra, ja que d’aquesta manera tenim la informació immediatament, en comptes
d’esperar a disposar de l’acta. Ara bé, suggereix que intentin fer que sigui una
participació real, perquè, quant a la participació del grup popular és deixar-nos totalment
de banda de moltes coses, duent coses a darrera hora amb la informació justa, per la
qual cosa els suggereix que intentin canviar la postura cap al nostre grup polític i els
informin un poc més de les coses.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina s’interessa per la qüestió del Pla Especial del nucli rural
de ses Cases Velles, i demana quines accions, tècniques o econòmiques, podrà fer
l’Ajuntament per ajudar a desenbarrancar aquesta situació, si és que té solució.
El Sr. Lora Buzón manifesta que fa uns quinze dies es va celebrar una assemblea del
nucli rural de ses Cases Velles i que, per majoria, els veïns van decidir posar un recurs
contenciós administratiu contra el Consell Insular de Menorca; que a hores d’ara està
pendent de fer una reunió a tres bandes (CIM, veïns i Ajuntament), que possiblement
serà la setmana que ve; i que nosaltres vam manifestar als veïns de l’esmentat nucli rural
que els donaríem suport en tot allò que puguem. Afegeix que amb la transitòria que s’ha
derogat el conseller ens ha dit que posaria la màxima voluntat a poder arranjar aquesta i
altres qüestions, i espera que es pugui solucionar aquesta problemàtica.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Per al·lusions, manifesta que creu que el Sr. Coll Alcina té
raó, en el sentit que s’ha d’intentar arribar a temps i dur les coses amb el seu ritme
adequat; que no està fet amb cap ànim d’amagar res i que ens esforçarem a dur els
expedients amb el temps corresponent.
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que ha vist que a la urbanització de s’Algar
s‘han llevat una sèrie d’arbres —entre quinze i vint— , per la qual cosa voldria saber si ha
estat per ordre de l’Ajuntament; si els ha llevat el mateix Ajuntament; i quin ha estat el
motiu de llevar-los.
El Sr. Carretero Tudurí respon que, simplement, perquè tenien tota la voravia alçada.
Afegeix que a l’esmentada urbanització tenim el problema que els arbres estan ben
enmig de les voravies, la qual cosa comporta haver de fer obres d’eixamplar la voravia
per salvar els arbres. En aquesta cas, es donava la circumstància que els arbres tenien
tota la voravia alçada, era una voravia intransitable i l’actuació ha estat de llevar els
arbres i aclarir la voravia, que, al final, la voravia és per als vianants. Així mateix,
manifesta que l’Associació de Veïns de s’Algar també hi va venir d’acord, si bé
posteriorment s’haurà d’arranjar la voravia així com toca, ja que quan van començar a
llevar els arbres va aparèixer l’enllumenat públic davall la rajola, i així no hi pot estar. Per
açò, ens vam estimar més fer les soleres de formigó i quan tinguem el projecte elèctric,
conjuntament amb l’arranjament de la voravia, llavors es farà tota l’actuació.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que està d’acord amb aquesta actuació, tot sigui per
millorar la seguretat dels vianants. Ara bé, recorda que un servidor, quan va estar a
l’anterior equip de govern i com a responsable de l’àrea de Medi Ambient i
Urbanitzacions, va donar l’ordre de llevar 18 arbres a la urbanització de Binibèquer; i
recorda perfectament, com si fos ara, que el Sr. Lora li va dir que ho comunicaria al GOB
i que es fermaria als arbres... No sap si aquesta vegada el Sr. Lora ho ha comunicat al
GOB o si s’ha fermat als arbres...
El Sr. Lora Buzón manifesta que no se’n recorda, d’haver anat al GOB ni de fermar-se a
cap arbre, però sí que recorda que li va dir que, si fos possible, se salvessin els arbres.
Afegeix que en cap moment es va dirigir al GOB ni a cap estament ecològic, i considera
que si un arbre està envaint la via pública, li sabrà molt de greu, però si no hi ha més
remei, s’haurà de llevar.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. S’interessa per la situació de l’expedient del bar del
poliesportiu.
La batlessa informa que només es va presentar un licitador; que se li ha donat uns dies
perquè esmenàs una sèrie de documentació que l’altre dia va presentar; i que el dilluns
que ve es farà una nova mesa de contractació per veure si la documentació presentada
compleix el plec de clàusules.
Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que li agradaria fer un comentari amb relació a
com pot afectar la reorganització del personal a l’àrea de Recaptació. Assenyala que a la
Comissió Especial de Comptes ens vam interessar sobre aquesta qüestió i se’ns va
explicar que la reorganització administrativa que s’ha fet en aquest ajuntament va dirigida
a evitar que determinades àrees, que abans estaven situades en llocs oberts per on
passava molta gent, poguessin tenir més intimitat i tranquil·litat per desenvolupar la seva
feina. Ara bé, no sap per què s’aplica aquest encertat criteri a uns i, en canvi, a d’altres,
no, com és el cas de l’àrea de Recaptació, que ja estaven situats en una oficina que
oferia aquestes condicions i se’ls ha col·locat al SAC, que no només està obert al pas del
personal, sinó també al de tots els ciutadans. Afegeix que amb aquest canvi s’ha dividit
l’àrea, perquè una de les tres persones que la formen ha quedat separada de la resta.
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Continua la Sra. Capó García. Manifesta que, així mateix, el regidor d’Hisenda va
comentar que la idea que tenien era treure la possibilitat de pagar en efectiu els deutes
municipals. Sobre aquest aspecte, assenyala que la normativa —tant el text refós de la
Llei d’Hisendes Locals, com el Reglament de Recaptació— permet la possibilitat del
pagament en efectiu dels deutes. Per tant, li agradaria una explicació del canvi de criteri
utilitzat pel departament de Recaptació —hem de recordar que és un dels departaments
més importants de l’Administració perquè gestiona el cobrament de recursos que
permeten poder atendre les despeses que es vagin originant—, així com també una
explicació respecte si allò que va voler dir a la comissió és que s’incentivaria la
domiciliació bancària, per tal que a poc a poc s’anàs reduint el pagaments en efectiu.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que és ver que va comentar a la comissió que tenia
aquesta intenció de treure el pagament en efectiu de dins l’Ajuntament, però com que
ens hem adonat que hi ha aquesta ordenança que permet pagar en efectiu, la cosa s’ha
aturat i s’estudiarà la manera de fer-ho correctament. Sobre la reubicació d’espais,
manifesta que sí que és ver que hem cercat una certa intimitat en algunes oficines, si bé
la de Recaptació ha sortit més cap al públic. La idea és que Recaptació sigui una àrea
d’atenció al ciutadà directa, com passa a molts d’ajuntaments, i que juntament amb el fet
de desplaçar l’oficina cap al SAC es volia llevar el pagament en efectiu, però açò ara com
ara no és possible. Per tant, assenyala que se seguirà fent feina a incentivar que es
deixin de fer aquests pagaments en efectiu i, el dia que sigui possible, serà llavors que es
llevarà.
Finalment, la Sra. Capó García manifesta que a l’informe d’Intervenció que s’ha
incorporat en el punt de la modificació de crèdit núm. 2 s’estableix, respecte a la llei
orgànica d’estabilitat pressupostària, que anualment, juntament amb la liquidació del
pressupost, es donarà compte al Ple de la corporació del grau de compliment dels criteris
prevists amb relació a les inversions financerament sostenibles. Per tant, demana una
còpia de l’informe que s’ha fet amb motiu de la liquidació en aquest respecte.
Intervé el Sr. Olives Salas. En primer lloc, demana disculpes per haver arribat tard a la
sessió. Per altra banda, manifesta que li agradaria saber com està la qüestió de la
contractació del salvament de platges, ja que som quasi a un mes del començament de
la temporada d’estiu i el contracte amb l’empresa que era adjudicatària ja ha finalitzat.
El Sr. Pons Sintes informa que aquest dies s’estan acabant de redactar els plecs de
clàusules; que la intenció és que s’aprovin a la Junta de Govern de dilluns que ve; que
s’ha determinat com a procediment obert, varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent, la
qual cosa suposa la reducció dels terminis a la meitat, per tal de poder arribar a dia 1 de
maig; i que en cas de no arribar-hi es farà un contracte menor pels dies que siguin.
El Sr. Olives Salas manifesta que és important que d’una manera o d’una altra el servei
estigui mínimament cobert a l’inici de la temporada d’estiu.
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que durant els darrers anys s’havien adjudicat
banderes blaves a dues platges emblemàtiques del terme municipal, en concret, a la
platja de Punta Prima i a la de Binibèquer. Voldria saber si es mantindran i si s’ha fet
feina en aquest sentit.
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El Sr. Carretero Tudurí respon que s’està mirant i que en aquests moments no hi ha res
definitiu. El Sr. Olives Salas demana, però, si s’han fet gestions per mantenir-se. El
Sr. Carretero insisteix que s’està mirant, ja que és una cosa que va començar amb cost
zero i ara de cada vegada costa doblers; i la valoració que s’està fent és veure si val la
pena, pel cost que té, tenir una bandera blava, ja que, de cost zero que era abans, ara ha
pujat a 1.500 euros per bandera.
Intervé la Sra. Juncadella Blasco. Expressa el seu agraïment a n’Olmo Heras pel treball
fet quan ell estava de regidor, cosa que ara li toca a ella i que assumeix amb il·lusió les
tasques a realitzar en les àrees de què s’encarregarà. Així mateix, agraeix a la resta de
l’equip de govern el fet que durant la darrera setmana l’han acollida i li han fet costat, així
com a totes les persones que tenen confiança en ella.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 25.02.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
a) Li remet, adjunta, una còpia de l’escrit de Projecte Home Balears, RE 474, de dia 29.01.16,
relatiu a la documentació justificativa del projecte “Escola de famílies: Suport socioeducatiu
per a famílies amb infants i joves en situació de risc social”.
b) Li remet, adjunta, una còpia de l’escrit de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Sant
Lluís, RE 409, de dia 26.01.16, relatiu als menús del servei de menjar a domicili.
Teresa Borrás Atienza
Regidora de Serveis Socials

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:10, 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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