ACTA DE LA
20/02/2015.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 20/02/2015, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Nancy Lauren Tew
popular.

del grup

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data
29.1.2015, sense entrar a debat se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de la liquidació pressupostària de l'exercici 2014,
aprovada per Decret d'Alcaldia de data 9.2.2015 amb el següent resum:
- resultat pressupostari: 181.544,42€
- resultat pressupostari ajustat: 288.119,46€
- romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat:
3.594,60€
- romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.050.360,21€
- romanent de tresoreria total: 1.053.954,81€
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- CONVENI DE PERMUTA DE TERRENYS: "CASAT DE BINICUDRELL DE DARRERA"
PROPIETAT DEL SR. JOAN SANTALÓ GOMILA I LA SRA. MARIA NIEVES SANTALÓ GOMILA
I LES "PARCEL·LES Q6-A I Q6-B" DEL POLÍGON B DE LA URBANITZACIÓ DE SANT
TOMÀS PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.2.2015, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que l’Equip de Govern sempre ha estat interessat en
l’adquisició del Casat de Binicudrell de Darrera i que després de moltes
negociacions amb la propietat s’ha arribat a un acord. Comenta que tot i
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que ells tenen en ment la finalitat d’aquest immoble, serà el poble,
mitjançant votació popular, qui decidirà que s’hi farà al final.
Continua explicant que es tracta d’una permuta de terrenys, el casat i uns
4000 m2 de terrenys a canvi dels dos solars a Sant Tomàs que s’han tret a
subhasta en tres ocasions i que sempre han quedat desertes. A part, hi ha
una diferència de 150.000 € que l’Ajuntament podrà pagar al llarg de 5 anys
a raó de 30.000 € cada any sense interessos.
El Sr. Batle vol fer constar en acta l’agraïment a la família Santaló,
comenta que sempre estan disposts a col·laborar cedint terrenys i demés
quan ha estat necessari i per la seva bona predisposició a l’hora d’arribar
a acords.
Intervé el Sr. Verdú diguent que està al cas que les dues parcel·les de
Sant Tomàs permutades són difícils de vendre i demana si es disposa
d’alguna valoració del que li costarà a l’Ajuntament rehabilitar aquest
casat. Comenta que el poble actualment no està per assumir aquestes
despeses i que no disposa d’aquest doblers i diu que creu que hi ha altres
despeses més importants que no aquesta.
L Sr. Batle explica que s’ha reunit amb la conselleria de cultura i amb el
president del Consell Insular de Menorca i que li va dir que disposarien
d’una partida per poder ajudar a aquesta rehabilitació, comenta també que
per beneficiar-se d’ajuts del LEAER o altres el primer requisit és que
l’immoble sigui titularitat municipal i que aquesta és la primera passa que
l’Equip de Govern ha volgut fer, adquirir l’edifici per poder-lo convertirlo en edifici públic.
El Batle continua explicant el fons del conveni i diu que pel preu s’ha
treballat amb dues valoracions, la tècnica municipal va fer una primera
valoració del Casat per uns 408.000 € i l’empresa TINSA ho va valorar en
473.000 €, d’entre aquests dos preus es va fer una mitja i en van sortir
els 440.000 € que ha estat el preu fixat.
Es passa a votar i s’acorda per tres (3) vots favorables del Grup
Socialista i dos (2) vots en contra del Grup Popular proposar al plenari
Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni per la permuta dels terrenys amb els Sr. Juan
Santaló Gomila i la Sra. Maria Nieves Santaló Gomila i, per tant alienar
els corresponents béns de l’Ajuntament (FR 1.157 i 1.158) permutant-los
pels corresponents béns de propietat del Sr. Joan Santaló Gomila i Maria
Nieves Santaló Gomila (FR 11.385), en els termes que consten a l’expedient.
Tot això segons els termes que figuren en el conveni.
SEGON.- Autoritzar l’ampliació a cinc anualitats i elevar els percentatges
de cadascuna de les anualitats, d’acord amb allò previst a l’article 174.5
del Text Refós de la llei d’Hisendes Locals.
TERCER.- Comunicar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca.
QUART.- Facultar al Sr. Batle per a la signatura del Conveni i de la
corresponent escriptura pública.
CINQUÈ.- Notificar els acords anteriors als Sr. Juan Santaló Gomila i la
Sra. Maria Nieves Santaló Gomila.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que l’equip de Govern ha fet una forta
aposta per la Cultura, duent a terme adquisicions d’immobles i obres
destinades a usos culturals.
El Sr. Batle comenta que els Migjorners s’han de felicitar per l’adquisició
de Binicudrell, que es un casat històric del poble i al voltant del qual va
créixer el municipi des Migjorn.

El Sr. Batle en primer lloc vol agrair a la família Santaló Gomila, la bona
predisposició en negociar amb l’Ajuntament tot i no ser migjorners de
naixement.
El Sr. Batle comenta que el Conveni que es dur avui a aprovació és el
resultat de diversos anys de negociació, que per fi ha acabat en acord.
El Sr. Batle diu que el Casat de Binicudrell que adquireix l’Ajuntament té
unes edificacions d’uns 800 m2 i uns 4.000m2 de terrenys, i aquest es
permuta per dues parcel·les propietat de l’Ajuntament a Sant Tomàs al
costat de l’hotel Victoria playa, i que s’han intentant subhastar fins en
tres ocasions per part de l’Ajuntament, quedant sempre deserta la subhasta.
El Sr. Batle explica que entre els béns permutats hi ha una diferència de
valor de 150.000€ que es pagaran en cinc anualitats a raó de 30.000€ cada
any sense interessos.
El Sr. Batle diu que consta a l’expedient una valoració de la tècnica
municipal, on valora el Casat de Binicudrell en uns 408.000€ i una
valoració de TINSA del mateix, valorat en 473.000€. Desprès de diverses
negociacions, ambdues parts acorden deixar el Casat de Binicudrell en
440.000€. Per contra, les parcel·les de Sant Tomàs varen ser valorades per
la tècnica municipal en més de 300.000€ i per l’empresa TINSA per un valor
de 292.000€, i ambdues parts han acordat deixar les parcel·les en 290.000€.
El Sr. Batle comenta que un cop s’hagi adquirit el Casat de Binicudrell, es
sol·licitarà ajuts a altres Administracions perquè financiïn la seva
rehabilitació. El Sr. Batle diu que ja ha mantingut converses amb el
President del CIM i amb la Consellera de Cultura del Consell Insular.
El Sr. Batle diu que l’equip de govern es conscient de que no pot dur a
terme la rehabilitació de Binicudrell en un any. Així mateix, comenta que
no es descarta que un cop sigui públic, s’inclogui en futurs programes
LEADER, FEDER o presentar-ho com inversions estatutàries.
El Sr. Batle conclou la seva intervenció, assenyalant que s’ha aconseguit
un bon conveni. I que a partir d’ara, a partir de la idea inicial que en té
l’equip de govern, es demanarà l’opinió als ciutadans des Migjorn per saber
a quins usos es pot destinar.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Verdú.
El Sr. Verdú diu que l’Ajuntament està adquirint edificis que s’estan
esfondrant, primer va ser l’edifici de l’Ajuntament i ara el Casat de
Binicudrell.
El Sr. Verdú reconeix que les parcel·les de Sant Tomàs són difícils de
vendre, però tampoc es poden malvendre.
El Sr. Verdú manifesta que l’equip de govern deixarà unes obres com el
cementiri municipal inacabades i l’edifici de l’Ajuntament pendent de
reforma.
El Sr. Verdú conclou la seva intervenció manifestant que des de el seu punt
vista es una decisió equivocada l’adquisició de Binicudrell.
El Sr. Batle respon que fa uns 2 anys quan va sortir per premsa que
l’Ajuntament volia adquirir el Casat de Binucudrell, semblava que el Sr.
Verdú no estava en desacord.
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El Sr. Batle manifesta que l’Ajuntament econòmicament esta molt bé, i per
això pot fer aquesta adquisició.
El Sr. Batle reconeix que les obres del cementiri i la reforma de les Cases
Consistorials no s’han finalitzat o no s’han duit a terme, però aquestes
han estat començades i seran els futurs governants qui ho continuaran.
El Sr. Batle recorda que s’intentarà que la rehabilitació del Casat vengi
finançada externament.
El Sr. Batle explica que en el moment de realitzar-se la reforma
s’intentarà que participin voluntaris com s’ha fet amb la rehabilitació
dels molins des Castell, o a l’illa del Rei.
El Sr. Batle diu que amb l’adquisició de Binicudrell es vol atreure gent al
poble des Migjorn, en un primer moment es va apostar per recuperar els
camins naturals, desprès el túnel... tot per fomentar les visites al
municipi.
El Sr. Verdú respon que el seu grup no està d’acord amb l’adquisició del
Casat de Binicudrell i més quan segons un pressupost que es va realitzar
per part seva. les obres de rehabilitació podrien costar 1.000.000€
El Sr. Batle diu que es pensava que el Sr. Verdú veia amb bons ulls
l’adquisició del Casat, i així li havia manifestat en una reunió mantinguda
amb el Sr. Verdú fa un parell d’anys, i conclou que es una adquisició
positiva pel municipi.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del membres del grup socialista i tres (3) vots
en contra dels membres del grup popular.
QUART.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I EL SR. JOAN SANTALÓ
GOMILA I LA SRA. MARIA NIEVES SANTALÓ GOMILA PER LA CESSIÓ DE TERRENYS PER
UBICAR-HI L'ESTACIÓ DE BOMBEIG
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.2.2015, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que existeix la problemàtica amb la situació de
l’estació de bombeig que es troba dins la nau municipal situada al Polígon
Industrial i que els germans Santaló han cedit 180 m2 de terrenys per tal
que es pugui reubicar aquesta estació de bombeig. El Sr. Batle explica que
una diputada del Grup Popular es va comprometre a la redacció del projecte
de la nova estació de bombeig i que ja han sol·licitat a l’Ajuntament la
situació d’aquests nous terrenys, demana als membres del Grup Popular que
ells també faixin pressió envers aquesta redacció.
El Sr. Verdú demana si amb aquests 180 m2 hi haurà prou metres per
col·locar el dipòsit, demana si hi cabrà tot al que el Sr. Batle respon que
en principi segons informe de la tècnica municipal amb aquests 180 m2 n’hi
ha suficients
a més s’ha tingut en compte també el retranqueig de la
carretera.
El Sr. Batle novament fa constar l’agraïment cap a la família Santaló
Gomila per aquesta cessió totalment gratuïta, comenta que l’Ajuntament
només haurà de fer-se càrrec de les despeses de notaria, registre i demés
tràmits administratius.
Els membres de la comissió, aproven per unanimitat, proposar al Plenari
Municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i el Sr.
Joan Santaló Gomila i la Sra. Maria Nieves Santaló Gomila per la cessió de
terrenys per ubicar-hi l’estació de bombeig.
SEGON.- Facultar al Sr. Batle per a la signatura del Conveni i de la
corresponent escriptura pública.
TERCER.- Notificar els acords anteriors als Sr. Juan Santaló Gomila i la
Sra. Maria Nieves Santaló Gomila.”
Obert el debat, el Sr. Batle manifesta que en primer lloc vol agrair a la
familia Santaló Gomila la cessió gratuïta d’aquests terrenys per ubicar-hi
l’estació de bombeig.
El Sr. Batle diu que per evitar els problemes que dóna l’actual estació de
bombeig es vol ubicar fora de la nau municipal, un poc més avall.
El Sr. Batle explica que una diputada del partit popular es va comprometre
a redactar el projecte de la nova estació de bombeig.
El Sr. Batle diu que amb la signatura del Conveni, es posarà en coneixement
de la Conselleria que els terrenys ja són públics.
El Sr. Batle explica que al tractar-se d’una cessió gratuïta les despeses
de notaria, registre i segregació aniran a càrrec de l’Ajuntament.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Verdú.
EL Sr. Verdú manifesta que està d’acord amb els termes del Conveni, però
el seu únic dubte si els 180m2 seran suficients per a l’estació de bombeig.
El Sr. Batle respon que en principi serà suficient amb aquests 180m2 i
també es respecte el retranqueig de carreteres.
El Sr. Verdú conclou que el problema es la capacitat del dipòsit.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA,
SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE SANT TOMÀS I SANT ADEODAT:
RATIFICACIÓ D'INICI I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.2.2015, que es transcriu a continuació:
“Vista la Resolució d’Alcaldia de data 13.2.2015, que acorda iniciar
l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de servei de
gestió de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Tomàs i
Sant Adeodat.
Els membres de la Comissió, acorden per unanimitat, proposar al Plenari
Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar la resolució d’inici d’expedient de contractació del
servei de vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Sant Tomàs i
Sant Adeodat.
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SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques.
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa i disposar
l’obertura del procediment obert.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que enguany finalitza el contracte de
soccorrisme, per la qual cosa es necessari iniciar la tramitació d’un nou
contracte amb l’aprovació dels plecs.
El Sr. Batle manifesta que es dur la seva aprovació al Ple de Febrer per
tal que estigui enllestit abans de començar la temporada d’estiu.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SISÈ.- EXPEDIENT 1/2015, DE RECONEIXEMENT D'EXERCICIS ANTERIORS
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.2.2015, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient ressenyat a l’epígraf, així com la relació de factures
que es detallen a continuació:
Tercer

Nom

N. de
document

Data doc.

Import
total

CONSELL INSULAR

7.841,60

CONSELL INSULAR

21.358,16

CONSELL INSULAR

14.097,60

CONSELL INSULAR

2.936,92

CONSELL INSULAR

2.788,22

COMERCIAL JAYPE
00/001347
S.A.
COMERCIAL JAYPE
A07068208
00/002071
S.A.
A07068208

17/03/2014 6.277,65
11/04/2014 6.456,15

A07736275

CONSTRUCCIONES
EULOPE, SA

011/2014

17/07/2014 1.210,00

A07736275

CONSTRUCCIONES
EULOPE, SA

012/2014

17/07/2014 1.306,80

Text Explicatiu
Conveni Servei
Insular
d'educació
d'adults, 2014
Conveni Neteja
del litoral, les
platges i
l'entorn, 2014
Conveni prevenció
i extinció
d'incendis, 2014
Conveni servei de
prevenció per a
l'Administració
local, 2014
Conveni per la
gestió de
l'acolliment i
alberg d'animals,
2014
Reparació bomba
d'aigua pou nº 2
Reparació bomba
pou 1
Reparació i
neteja tubs
davant Restaurant
Migjorn
Reparació i
neteja tubs
Carrer Maria
Auxiliadora

B07807266 MULTIDECOR

A05004771

JARDINS FELIP
B57612913 MANTENIMENT I
CREACIO, SL

A/13/14

CALAFAT
41738247D PONSETI, PEDRO
LUIS

2014046

A07004864

DIELECTRO
BALEAR S.A.

31534

A07004864

DIELECTRO
BALEAR S.A.

31535

A07004864

DIELECTRO
BALEAR S.A.

31536

A07004864

DIELECTRO
BALEAR S.A.

31537

A07004864

DIELECTRO
BALEAR S.A.

31538

B07571052

CLINICA SALUS
MENORCA, SLU

HM14-29229

46661703Q

TRUJILLANO
39268
GONZALEZ RAFAEL

F07013527

SAN CRISPIN S.
COOP.

B07675895 FERQUETE S.L.

1235673

A/23314

CONSORCI GESTIO
V07662091 RESIDUS SOLIDS 371/2014
URBANS
CONSORCI GESTIO
V07662091 RESIDUS SOLIDS 362/2014
URBANS

Senyalització
25/07/2014 1.197,90 pistes
poliesportiu
Treballs de
jardineria al
parking Av de la
30/11/2014
588,06
Mar 23.06.14 i
parking autobuses
22.07.14
Assessorament i
31/12/2014 7.582,65 gestió esportiva,
desembre 2014
Material elèctric
per
15/12/2014
207,42
instal·lacions
poliesportiu
Material elèctric
per
15/12/2014
193,26
instal·lacions
poliesportiu
Material elèctric
per
15/12/2014
25,53
instal·lacions
poliesportiu
Material elèctric
per
15/12/2014
52,71
instal·lacions
poliesportiu
Material elèctric
per
15/12/2014
15,08
instal·lacions
poliesportiu
Atenció mèdica
usuari
21/10/2014
251,87
poliesportiu
21.10.14
Còpies oficines
municipal,
cartells i
24/12/2014
499,67
publicitat
Cultura, escola
de música, ...
Cava per Cap
31/12/2014
78,92
d'any
Material
d'oficina per
31/12/2014
127,29
oficines
municipals
Servei de gestió
deixalleria
23/12/2014 1.300,97
municipal,
novembre 2014
Serveis i obres
Projecte de la
22/12/2014 3.406,61
Tercera Fase del
Pla d'eficiència
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energètica, 4r
trimestre 2014
SERVEI
D'INFORMATICA
A07279227
LOCAL DE
MENORCA S.

11733

23/12/2014 2.476,20

17201

31/12/2014

846,71

30354

30/12/2014

32,31

46661703Q

TRUJILLANO
39276
GONZALEZ RAFAEL

31/12/2014

36,09

41491014A

PONS FLORIT
ANTONIA

146

31/12/2014

72,00

B57118663

COP DE MÀ DE
MENORCA S.L.L.

27

31/12/2014

123,75

1087

31/12/2014

175,00

3728152

31/12/2014

40,00

GOMILA I JANER
S.C.
LEJIAS OLIVES
B57526303
S.L.
J07908957

ESTACION
B07271810 SERVICIO
MERCADAL S.L.
ESTAC.LUBR. Y
B07875503 ENERG. DE
MENORCA, S.L.

A07068208

COMERCIAL JAYPE
00/008708
S.A.

31/12/2014

153,63

J57701146 DISSENYA2, SC

F-223_14

31/12/2014

295,97

J57701146 DISSENYA2, SC

F-222_14

31/12/2014

267,65

911

31/12/2014

108,90

M-12

31/12/2014

190,20

A07124134 JUAN MORA, S.A. 12236

31/12/2014

291,68

TRACTAMENTS
MENORCA, SL

31/12/2014

657,84

B07728876

SETMANARIS I
REVISTES, SL

ARNICA
J57410748 FISIOTERAPIA,
SC

B57838963

A 20140611

Serveis
desenvolupament
noves
tecnologies,
desembre 2014
Reparació vehicle
de la brigada
Lleixiu per
neteja edificis
Còpies
fotocopiadora
Escola de Música
Aliments per al
Centre de Dia
Treballadores
familiars SAD,
dissabtes
desembre
Gasoil vehicles
policia local i
brigada
Gasoil vehicles
policia local
Materials per
reparacions xarxa
de
subministrament
d'aigua
Servei de
disseny,
impressió i
flyers, campanya
""Migjorn Plan"",
desembre 2014
Servei de
disseny,
impressió i
flyers, campanya
""Migjorn Plan"",
novembre 2014
Publicitat a la
revista Iris
campanya
""Migjorn Plan"",
desembre 2014
Serveis de
fisioteràpia al
Centre de Dia,
desembre 2014
Recollida restes
vegetals,
desembre 2014
Tractament i
desinsectació

A28782936 UNIPREX, SAU

2141066486

31/12/2014

145,20

145

10/12/2014

5,75

139

05/12/2014

61,79

141

01/12/2014

19,60

31/12/2014

448,80

18/12/2014

104,00

31/12/2014

157,30

31/12/2014

114,54

31/12/2014

211,75

FEDERACIÓ DE LA
G07075781 PETITA I
L1/1206/2014 31/12/2014
MITJANA EMPRESA

27,23

PONS FLORIT
ANTONIA
PONS FLORIT
41491014A
ANTONIA
PONS FLORIT
41491014A
ANTONIA
41491014A

FUNDACIO PER A
PERSONES AMB
G57505885
C/3145
DISCAPACITAT
ILLA DE MENORCA

A58417346

WOLTERS KLUVER
ESPAÑA S.A.

201410101720

TALTAVULL CAMPS
14000037
ONOFRE
SALES MOLL ROSA
41495755Y
1657
Mª
41498502Q

MENORCA DE
B07797145 COMUNICACION
S.L.

A07004864

DIELECTRO
BALEAR S.A.

A0000579

32699

SOCIEDAD
A83052407 ESTATAL CORREOS 4001469117
Y TELÉGRAFOS SA
EMPRESA
MUNICIPAL DE
AMIG 004A07152515 TRANSPORTS
2014
URBANS DE PALMA
DE MALLORCA, SA
B07675895 FERQUETE S.L.

X8017370F

A/22548

MILENA DANEVA 4
PIZZERIA S'AUBA

31/12/2014 1.287,20

31/12/2014

31/12/2014

25/09/2014

19/07/2014

96,03

carrers i
edificis
municipals,
desembre 2014
Anuncis a Onda
Cero radio de
""Migjorn Plan"",
desembre
Aliments per al
Centre de Dia
Aliments per al
Centre de Dia
Aliments per al
Centre de Dia
Contractació
auxiliar de cuina
per al Centre de
Dia, desembre
2014
Manual
""Presupuestos
locales y
Contabilidad
local"" per
Intervenció.
Sistema de so Glossats 28.11.14
Aliments per al
Centre de Dia
Anuncis a la
cadena Ser Radio
Menorca de
""Migjorn Plan"",
desembre 2014
Anàlisi xarxa
d'aigua municipal
16.12.14
Focos Pla de
l'Església i Sa
Plaça
Despeses postals
oficines
municipals,
desembre 2014

Descompte billets
d'autobus
5,60
estudiants a
Palma
Material
d'oficina per
74,78
oficines
municipals
Convidada señores
148,40 que fan els
pastisets per
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X8017370F

MILENA DANEVA 5
PIZZERIA S'AUBA

ARNICA
J57410748 FISIOTERAPIA,
SC
78305701Q

PONS GOMILA
MARGARITA

MENORCA DE
B07797145 COMUNICACION
S.L.

25/12/2014

185,75

M-11

30/11/2014

190,20

155

20/12/2014

32,18

A0000523

30/11/2014

211,75

Sant Cristòfol
des Sant
Convidada Coral
Migjornera per
concert de Nadal
Serveis
fisoteràpia al
Centre de Dia,
novembre 2014
Flors per Plaça
de l'Esglesia
Anuncis a la
cadena Ser Radio
Menorca de
""Migjorn Plan"",
novembre 2014

89096,82

Els membres de la Comissió, acorden per unanimitat, proposar al Plenari
Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’expedient 1/2015, de reconeixement
d’exercicis anteriors per un import total de 89.096,82€.

d’obligacions

SEGON.- Fer efectiu l’import amb càrrec a les partides corresponents del
Pressupost de l’exercici 2015 i d’acord amb les disponibilitats i
tresoreria municipal.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta d’aprovar factures de
l’any passat que han arribat dins enguany, per la qual cosa s’han d’aprovar
per ple.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat
SETÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 3/2015, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.2.2015, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es vol ampliar el Saló Verd per habilitar un
vestidor i que aquestes obres estan subvencionades amb el PIC 2014. Ara
s’ha previst dur a terme una nova ampliació construint un magatzem la qual
cosa comporta que els cost de les obres hagi augmentat. Continua explicant
que les obres de la construcció d’aquest magatzem estaran incloses dins del
PIC 2015 i que per tant un 95% del cost d’aquesta ampliació estarà
subvencionat .
Els membres de la comissió, acorden per tres (3) vots del Grup Socialista i
dues (2) abstencions del Grup Popular, proposar al Plenari Municipal
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 3, per a
transferències de crèdit quedant fixades les partides de despesa de la
següent forma:

1. AUGMENT DE DESPESES
Consignació
Partida
presupostaria

Augment

Consignació

actual

Codi

Descripció

334-62200

Ampliació Salo VerdExtra PIC 2014

definitiva

22.500€

21.966,41€

44.466,41€

Total

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
Partida
pressupostària

Consignació

Disminució

Consignació

anterior

definitiva

Partida
Descripció
Pressupostaria
1532-61002

Obres
peatonalització
carrers casc urbà

50.000€

21.966,41€

28.033,39€

Total

50.000€

21.966,41€

28.033,39€

L’import dels crèdits que es minoren coincideixen amb els dels crèdits que
s’incrementen quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com
imposa l’article 16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que dins el PIC 2014 es va presentar
el projecte d’ampliació del Saló Verd per habilitar-hi un vestidor. Mentres
es redactava el projecte s’ha cregut pertinent afegir la construcció d’un
magatzem que servirà alhora de bar. També, s’ha aprofitat per tramitar la
llicència d’activitat com a sala multifuncional, atès que això ha augmentat
el cost de l’obra es fa necessari fer aquesta modificació presupostaria.
El Sr. Batle diu que
sobrecost al PIC 2015.

l’equip

de

govern

té

previst

presentar

aquest

Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres (3) abstencions del
grup popular.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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