
 
16/01/2014 

 
Remi Lora, Regidor del PSM-VERDS a l’Ajuntament de Sant Lluís. 
 
Al·legacions que presenta al pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2014. 
 
 
Al·legacions 
 
 
1ª. Aquest Ajuntament augmenta 182.030,75€ al Capítol 1 del pressupost, 
un 4,83% més que l’exercici anterior del 2013. 
 
Proposta: Atès que vulnera el RD 861/1986 de 25 d’abril per a gratificacions 
dels funcionaris, proposam que aquest increment s’anul·li del pressupost. 
 
2ª- Aquest Ajuntament en matèria de personal pensa contractar un 
enginyer a mitja jornada, un responsable de brigada, un psicòleg, una 
treballadora social, professors de la EMEA, quatre monitors de joventut, 
un auxiliar administratiu i una auxiliar de turisme, amb una partida 
pressupostaria de 225.821,45€. 
 
Proposta: Atès que els pressuposts generals de l’Estat de l’exercici 2014 a 
l’article 20.2, estableix que per l’any 2014 les retribucions del personal del 
sector públic, no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 
31 de desembre de 2013 en termes de homogeneïtat per als dos períodes de 
la comparació, tant pel que respecta a efectius del personal com a l’antiguitat 
del mateix. Així mateix l’article 21.2 indica que durant l’any 2014 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal ni al nomenament de personal 
estatutari temporal de funcionaris interins, excepte en el supòsits excepcionals i 
per cobrir necessitats urgents. Així mateix a l’article 21.4 explica detalladament 
quins són els llocs de feina (necesidades urgentes e inaplazables). Atès 
l’exposat, demanam que es rectifiqui del pressupost l’annex 1, exercici 2014 
per restablir el compliment del pressupost general de l’Estat 2014. 
 
3ª- Aquest Ajuntament al capítol de programes d’ingrés número 6.001 
(Venda de Patrimoni) finca de bateria de Biniancolla amb un valor de 
509.415,44€. 
 
Atès que aquesta bateria militar es va comprar al Ministeri de Defensa l’any 
2004 amb l’interès d’equipament públic, tal com diuen les escriptures de 
compra entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de Sant Lluís “Objeto del 
Convenio”: que dentro del marco de colaboración que preside la gerencia de 
infraestructura con las Administraciones Públicas, se procede a la formalización 
del presente Convenio, cuyos objetivos son: 
 

Por parte del Ayuntamiento de Sant Lluís la adquisición, recuperación, 
protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales. 
 

Atès que aquesta finca està afectada per un camí municipal comunal i això ho 
reflecteix l’escriptura número 1294/9/6 -2004: 
 



 
- comprendiendo el derecho al camino que se encuentra en dicha faja que 
se haya enclavada entre la porción de terreno últimamente expropiada y 
la posición de Biniancolla contorneando dicha posición por sus lados 
Norte, Sur y Este. 

 
Atès que els camins i viaris públics han de revertir el seu ús històric “camí de sa 
Punta Prima”, des del PSM-Verds entenem que incloure com a ingrés municipal 
la venda de la bateria de Biniancolla pot incumplir: 
 

1. El Conveni de compra amb gerència d’infraestructura i equipament de la 
defensa. 

2. RD/1372/1986/13 de juny—Reglamento de bienes de las entidades 
locales. Capítulo 1: Los bienes comunales solo podran pertenecer a los 
municipios o entidades locales. 

3. RD/1372/1986/13 de juny. Capítulo 1. Art. 5: Los bienes comunales y los 
bienes de dominio público son inalienables, inembargables e 
impresciptibles “ els Ajuntaments estan obligats i tenen el deure de 
restaurar i garantir el pas del viari públic i comunal”. 

4. La Llei del Sòl 8/2007 Art.13 : la modificación y uso del suelo rústico 
protegido no se puede alterar. 

5. La Llei del Patrimoni Públic del Sòl Art 33: la venta de patrimonio tienen 
que engrosar o mejorar la cifra de suelos municipales destinados a 
regular, fomentar y promover el acceso a la vivienda. 

6. Art. 344.1 del Código Civil: son bienes de dominio público, en las 
provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales. 

7. Elementos de los bienes de dominio público: Sujetos del Dominio 
Público solo pueden ser las entidades integradas en la administración, 
los particulares nunca podran ser titulares de bienes de dominio público, 
sobre el dominio público no es posible una titularidad privada. 

8. Art. 132 de la Constitució Espanyola: La Ley regulará el régimen jurídico 
de los bienes de dominio público, inspirándose en los principios de 
analienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.  

 
Proposta: Que a l’apartat d’ingrés per venda de patrimoni municipal es descarti 
la venda de la Bateria de Biniancolla. 
 
4ª. Cultura. Aquest Ajuntament té una partida pressupostada de 50.000€ 
per la gestió del Teatre. Atès que a cap comissió municipal de Cultura 
s’ha tractat aquest tema,  
 
proposam que: es convoqui el Consell de Participació Ciutadana a la fi de 
poder constatar quins tipus de gestió és la més adequada per la sala 
multifuncional de Sant Lluís. 
 
5ª: Turisme: Projecte Museu Francès. Atès que hi ha pressupostat 
200.000€ per a la creació d’un Museu Francès,  
 
proposam: Que es destini aquesta quantitat per elaborar un pla de 
dinamització cultural i turístic del poble de Sant Lluís. 
 
6ª: Joventut: Atès que hi ha pressupostat 50.000€ per a la reconstrucció 
del Molí de Baix (Carapulla),  
 



 
proposam:Que aquesta partida vagi destinada a programes educatius, 
culturals i esportius juvenils. 
 
 
 
 
 

Remi Lora- Regidor de PSM-VERDS. 

 


