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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/04/2013
Hora: de les 20 a les 21.20 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Resolució de Batlia núm. 2013/345, amb relació a la delegació de
competències. Donar-ne compte
Tercer. Pla d'Inspeccions de les llicències d'activitats de l'any 2012. Donar-ne compte.
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Governació de 08.04.2013.Moció que presenta el grup PSOE amb relació a la manifestació de la voluntat de crear
una xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramón Llull
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 18.04.2013.- Proposta
de Batlia d'aprovació de l'expedient de contractació de la gestió de l'explotació del bar
del Poliesportiu Municipal
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 18.04.2013.- Donar-ne
compte Resolució de Batlia núm. 2013/381 amb relació a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2013
Setè. Proposta de Batlia d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2 al
Pressupost de 2013
Vuitè. Proposta de Batlia de modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers i dels
Protocols de les festes de Sant Lluís
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a les actes de les
sessions de dia 08.03.13 (extraordinària) i 27.03.13 (ordinària).
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No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven:
- La de dia 08.03.13, per dotze vots a favor i l’abstenció de la Sra. Marquès Portella,
pel fet que no va assistir a la sessió.
- La de dia 27.03.13, per unanimitat.
SEGON. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2013/345, AMB RELACIÓ A LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2013/345, de dia 03.04.13,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 360, de data 27.06.2011, es van decretar les delegacions
de les diferents àrees municipals en els regidors de l’equip de govern municipal, corresponent
les àrees de sanitat i serveis socials, gent gran, cementeri i cooperació a la regidora Sra.
Candelaria Moreno Portella. ----------------------------------------------------------------------------------------Motius de salut impossibiliten a la Regidora gestionar les àrees encomanades amb el temps i
dedicació que les mateixes requereixen, la qual cosa comporta la conveniència i necessitat de
modificar les delegacions efectuades en el seu dia; aquesta mesura que ara es pren s’efectua
amb caràcter temporal i fins el restabliment de la regidora, moment en el qual aquesta
procedirà a reprendre l’activitat municipal amb la dedicació que fins ara l’ha caracteritzat. -------A la vista de les consideracions anteriors, I fent ús de les atribucions que a l’Alcalida li atorguen
l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 43
del RD. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, RESOLC: ----------------------------------------------Primer.- Deixar sense efecte les delegacions efectuades a la regidora Sra. Candelaria Moreno
Portella mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 360, de 27.06.2011. --------------------------------------Segon.- Delegar en el regidor Sr. Alfredo Benosa Majos les següents àrees municipals que
s’afegiran a les que ja ve gestionant: -----------------------------------------------------------------------------− Àrea de sanitat i serveis socials ------------------------------------------------------------------------− Àrea de gent gran ------------------------------------------------------------------------------------------− Àrea de cementeri ------------------------------------------------------------------------------------------− Àrea de cooperació ----------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- La present delegació sortirà efecte des del dia següent al de la data de la present
resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB.-------------------------------------Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri.” ----------

Intervé el Sr. Melià Mercadal, que desitja a la Sra. Moreno Portella que es recuperi de
salut al més prest possible.
El Ple en resta assabentat.
TERCER. PLA D'INSPECCIONS DE LES LLICÈNCIES D'ACTIVITATS DE L'ANY
2012. DONAR-NE COMPTE
És dóna compte que, en compliment de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de llicències
integrades d’activitat, l’Ajuntament redacta el Pla d’inspecció de llicències d’activitat
2013, el qual va ser aprovat per la Junta de Govern Local en data 22.03.2013. El
document preveu la inspecció de 2 activitats majors, 1 inspecció d’activitat menor
innòcua, així com 4 inspeccions de l’històric. En data 27 de març, l’Ajuntament efectuà
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el sorteig públic per a la selecció de les activitats concretes a inspeccionar i que seran
comunicades al Consell Insular de Menorca en virtut del Conveni subscrit amb aquella
administració, que serà la que efectuarà les inspeccions acordades.
Tot seguit,
informa de les activitats a inspeccionar:
Activitats amb llicència d’obertura i funcionament concedida l’any 2012:
- Construcció, reparació, manteniment, etc.,
d’embarcacions.
Avinguda
Circumval·lació M-7, del Polígon Industrial de Sant Lluís.
- Hotel 4 estrelles. C/ Mestral s/n, Punta Prima.
- Magatzem materials de construcció i pupil·latge embarcacions. C/ Biniarroca,
43, del Polígon Industrial de Sant Lluís.
Activitats amb llicència d’obertura i funcionament concedides amb anterioritat a l’any
2012:
- Sales teatrals i d’altres representacions artístiques. Binifadet, 20
- Bar restaurant dues forquilles. Cala Torret – Restaurant DP
- Magatzem empresa instal·ladora elèctrica. C/ sa Volta, 6-9, del Polígon
Industrial de Sant Lluís.
- Bar. C/ Sant Lluís, 110.
Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Pons Pons. Manifesta que el Pla d’inspeccions
de les llicències d’activitat de 2013 comporta que de les llicències d’obertura i
funcionament concedides l’any 2012, en seran inspeccionades un mínim del 10% de
les majors i un 2% de les menors i innòcues. Així mateix, informa de l’existència d’un
conveni amb el Consell Insular de Menorca per realitzar les inspeccions indicades
anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I
GOVERNACIÓ DE 08.04.2013.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP PSOE AMB
RELACIÓ A LA MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT DE CREAR UNA XARXA DE
MUNICIPIS I ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president dóna pas al punt tretzè, que fa referència a la moció que presenta el grup del
PSOE amb relació a la manifestació de la voluntat de crear una xarxa de municipis i entitats de
les Illes Balears pel Ramon Llull. ----------------------------------------------------------------------------------Dóna la paraula al Sr. Carretero perquè expliqui l’objectiu de la moció. --------------------------------Pren la paraula el Sr. Carretero. Diu que a l’escrit de la moció ja hi està ben explicat l’objectiu.
Diu que es tracta d’una fundació que té molt clares les seves finalitats, com és intensificar
l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de la
llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. -----------------------------------------------Continua el Sr. Carretero. Explica que hi va haver una reunió, en la qual un dels principals
promotors és l’actual batle de Manacor, exmembre del Partit Popular, que, per qüestions
lingüístiques, va abandonar o li van fer abandonar el partit, ja que va votar coses en contra del
que proposava o promovia el seu partit. -------------------------------------------------------------------------Segueix. Diu que l’objectiu és intentar que l’Ajuntament de Sant Lluís s’integri dins d’aquesta
xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull. Recorda que la idea ve
explicada a l’escrit; i que ells, pel que fa a les qüestions polítiques, tenen molt clar que amb el
tema de la llengua s’ha obert un meló que no feia falta obrir, de manera que veuen com el
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Govern balear del Partit Popular ha fet passes d’anar llevant identitat nostra, com és el cas de
la nostra llengua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Carretero diu que per açò creu que és important que Sant Lluís s’integri dins
d’aquesta xarxa i que per açò van creure oportú presentar aquesta moció.----------------------------El president demana si hi ha alguna altra intervenció.--------------------------------------------------------Els senyors Melià i Lora informen que donaran suport a la moció presentada pel PSOE.----------Intervé el president. Diu que tota aquesta qüestió li era desconeguda. Que del que van rallar va
ser que, per una banda, des del Govern balear ja hi ha la figura de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
que defensa aquestes funcions tant des del punt de vista de promoció exterior com interior; i,
per altra banda, tenint en compte els temps que corren i tenint en compte que per a aquesta
finalitat tenim una institució oficial, arrelada a més a les Illes, més que mai pot i ha de defensar
els interessos de les Illes Balears en aquest sentit. Diu que consideren que seria fer una
duplicitat d’institucions que, en aquest moment, no és oportuna.-----------------------------------------Intervé el Sr. Carretero. Diu que vol fer un aclariment... Si l’Institut d’Estudis Baleàrics està “per
defensar”, vol saber què és el que defensa. Perquè si aquest Institut al qual fa referència el
president defensàs realment la nostra llengua, no estaríem en la situació en què avui estam,
que sembla que altra vegada s’està premiant més el castellà per damunt del català. Ens agradi
o no ens agradi, la llengua mare dels menorquins és el català, i la llengua mare dels baleàrics
és el català, bé que hi pugui haver les diferents variants. --------------------------------------------------Segueix el Sr. Carretero. Dirigint-se al president, demana que si l’Institut d’Estudis Baleàrics
com ell diu, com a regidor de Cultura... perquè li és igual el que li digui el batle o el que digui
qualque regidor del seu equip... Com és capaç de dir açò o com pot ser incapaç de defensar el
tema de la llengua que ens pertany a les Balears... Evidentment, diu que no és l’Institut
d’Estudis Baleàrics, qui ens defensa; perquè, si ens defensàs, no ens aniria com ens va i no
tindríem els enfrontaments que contínuament hi ha enmig del carrer.-----------------------------------Segueix el Sr. Carretero. Amb relació als enfrontaments, li demana si no se’n tem, del que està
passant... si és que no ho ha vist o no veu la televisió, on surten les manifestacions que hi ha, o
és que no en fa cabal. Per açò, si l’Institut d’Estudis Baleàrics defensàs de ver la nostra
llengua, no faria falta presentar aquest tipus de mocions. I amb referència al comentari fet pel
president, diu que no es tracta d’una duplicitat, ni de bon tros, sinó que és per fer valer el que
és la nostra llengua. I com que no va per aquí l’esperit del Partit Popular, evidentment no és ni
duplicitat ni contrasentit, sinó que és per reforçar aquest aspecte. ---------------------------------------Continua el Sr. Carretero. Dirigint-se al president i agafant el programa de Sant Jordi, li diu que
ell, com a regidor de Cultura i emprant... si en Salvador Espriu aixecàs el cap, li tornaria a
caure de cop, veient el que vostès estan fent i dient. Demana que com és que empren el català
per incloure, fins i tot, expressions d’en Salvador Espriu; li demana si sap de qui estan rallant,
quan posen açò. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Carretero. En aquest sentit, doncs, la seva opinió és que no defensar o no
aprovar la moció que es presenta és una contradicció: o una cosa o l’altra. I el que fa el PP és
un greuge a la llengua. Dirigint-se al president, li diu que no al·legui “que si l’Institut d’Estudis
Baleàrics defensa...”, perquè si ho defensàs, que és la seva feina, no estaríem en la situació en
què estam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero diu que no té res més a dir. -------------------------------------------------------------------El Sr. Lora torna a dir que ells donen suport a la moció presentada pel PSOE. Així mateix,
comenta que vol fer una breu intervenció. Dirigint-se al president, diu que, si s’hi fixa, el 90%
del professorat, almenys d’aquesta illa, porten una camiseta de color verd, que fa referència a
la llengua... I no fa referència a l’Institut d’Estudis Baleàrics. Aquest institut és el que ha
espanyat la cosa... Si hagués fet cas del que hi havia abans i que funcionava... Ara va i
trenquen per la seva política d’en Bauzà: que primer són els espanyols, i després els
menorquins... No anirem almón, així. ----------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora. Diu que no reconèixer l’Institut Ramon Llull, que a més du el nom de la
figura que és el bressol del català... ja podem plegar. Dirigint-se al president, li diu que ells es
trobaran amb les conseqüències.----------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Informa que, en el seu cas, el vot serà d’abstenció, amb l’objectiu que es
passi al Ple. I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la moció
presentada pel Grup PSOE. -----------------------------------------------------------------------------------------
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La Comissió de Cultura i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE, PSM,
VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que
suposen set vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
propostes d’acord següents: ----------------------------------------------------------------------------------------Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Lluís de formar part, com a soci
fundador, d’una associació de municipis i entitats de les Illes Balears per integrar-se a la
Fundació Ramon Llull.------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Facultar el batle de l’Ajuntament de Sant Lluís per executar aquest acord, tot això
sense perjudici que, una vegada redactats els estatuts de l’associació, s’elevin al Ple perquè
els aprovi.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és una moció destinada a la defensa
de la llengua catalana, i que la Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern
d’Andorra i l’Institut Ramon Llull i llavors s’hi va incorporar el Consell General dels
Pirineus Orientals, l’Alguer i l’Associació Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull.
És un element més de la defensa de la nostra llengua —la nostra llengua és el
català— i la finalitat d’aquesta Fundació és intensificar l’estudi, la promoció i la
defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de la llengua i dels
diferents àmbits culturals que s’hi expressen. Per tot açò, s’ha presentat aquesta
moció per tal que l’Ajuntament de Sant Lluís manifesti la seva voluntat de formar part,
com a soci, d’aquesta Fundació Ramon Llull.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió el regidor de Cultura va
posar de manifest la figura de l’Institut d’Estudis Baleàrics, en el sentit que aquest
institut feia aquesta funció... Considera que l’esmentat institut no fa la funció prou ben
feta, ja que si la fes ben feta, aquesta difusió cap a l’exterior de la nostra llengua, no
faria falta crear noves fundacions o associacions. Afegeix que ja hi ha ajuntaments de
Balears que s’hi han adherit, a aquesta xarxa, i que un dels principals promotors de la
integració dels ajuntaments dins aquesta fundació és el batle de Manacor, en Toni
Pastor, exmembre del Partit Popular probablement per qüestions lingüístiques.
Conclou demanant el suport del consistori a la moció presentada.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el grup del PSM-ELS VERDS donarà suport a
la moció presentada, ja que tot allò que sigui per millorar la nostra llengua, benvingut
sigui. Considera que el fet d’adherir-nos a aquesta xarxa a l’ajuntament no li suposa
cap despesa extraordinària i allò que farien seria potenciar la parla catalana, així com
la nostra llengua, no només en l’àmbit de les Illes sinó en l’àmbit europeu.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el grup d’EM-EU també donarà suport a la
moció presentada pel grup del PSOE. Assenyala que està convençut que és
necessari dur a terme iniciatives com aquesta per a la defensa, el foment i la promoció
de la llengua pròpia de les Illes Balears, que és la llengua catalana. Així mateix,
manifesta que en aquests moments el govern de les Illes Balears ha fet passes enrere
molt greus que van en contra de la llengua, que afecten coses consolidades i
normalitzades dins la societat de les Illes Balears i que no hi havia cap necessitat de
rompre aquest consens. Per tant, insisteix que iniciatives com aquestes i altres que es
podrien prendre són factors necessaris per recuperar el prestigi i l’estima en general
cap a la nostra llengua. Conclou dient que li agradaria que la moció presentada
s’aprovàs per unanimitat, ja que el poble de Sant Lluís té molt clar quina és la llengua
pròpia, la llengua catalana.
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Intervé el regidor de Cultura, el senyor Olives Salas. Manifesta que dins el Govern
balear ja hi ha la figura de l’Institut d’Estudis Baleàrics, que està destinada a aquesta
funció, tant de la promoció interior com de la promoció exterior de la llengua. A més,
tenint en compte que per a aquesta finalitat tenim una institució oficial, arrelada a més
a les Illes, més que mai pot i ha de defensar els interessos de les Illes Balears en
aquests sentit, cosa que és més fàcil que no anar a institucions que vénen de fora. Així
mateix, considera que tenir duplicitat de funcions no té gaire sentit. Anuncia que el vot
de l’equip de govern serà en sentit negatiu.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que dins la comissió ja li va fer la
sensació que l’equip de govern no donaria suport a la moció presentada, i es veu que
l’equip de govern en qüestió de la llengua s’estima més parlar en anglès o alemany,
que en català o menorquí —a més, ara volen fer llibres en ciutadellenc, maonès...
arribarà a ser açò la Torre de Babel, que as final no va acabar gaire bé— Afegeix que
no esperava altra cosa de l’equip de govern, i el fet que hi hagi membres de l’equip de
govern que qualque any defensaven de forma ferma el tema del català i que avui en
dia votin totalment el revés... açò demostra clarament quin tipus de persones són,
l’equip de govern, i què és allò que són capaços de defensar. En aquest cas, no
defensen la nostra llengua. Conclou demanant si saben quin pressupost té actualment
l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que al seu entendre l’equip de govern
podria donar suport a la moció presentada, ja que açò no suposa cap cost econòmic,
sinó que únicament és manifestar la voluntat municipal de formar part d’aquesta xarxa.
Per altra banda, manifesta que no el sorprèn la postura del PP, ja que fins i tot
l’esmentat grup va votar en contra en el Parlament Europeu del reconeixement de la
nostra llengua com a llengua europea... Açò és molt fort. Per altra banda, manifesta
que en aquests moments l’Institut d’Estudis Baleàrics està a la corda fluixa perquè
pràcticament no té subvenció del govern Bauzà. Conclou dient que, per si qualcú no
ho sabia, en Ramon Llull era mallorquí, no era català, i va ser una eminència i el
coneixien pertot arreu, i no entén que l’equip de govern no doni suport a aquesta
moció. Considera que es fer un flac favor a aquesta Xarxa, que l’únic que promociona
és la parla nostra.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que moltes vegades quan s’han
presentat mocions d’aquestes característiques ell ha demanat que no es votàs
pensant a defensar interessos de partit, sinó que es votàs pensant a defensar
interessos de Sant Lluís... En aquest cas, si hi voten en contra, cosa que li sabria
greu, però que si és així vol creure que deu ser precisament per interessos de partit,
perquè no vol creure que estiguin disposats a fer el ridícul així com ho està fent el
Govern balear en qüestions de llengua —promoure l’edició de llibres en ciutadellenc,
migjorner... açò és fer el ridícul—. Si almenys l’equip de govern tingués un altre
talant, encara que votin per interessos de partit, seria més agradable.
Intervé el regidor de Cultura. Manifesta que no sap si es promociona l’anglès o
l’alemany, però allò que està clar és que açò no és tema d’aquest ajuntament... Pel
que fa a la pregunta formulada de com està actualment l’Institut... No ho sap, però sí
que l’any passat tenia un pressupost d’onze milions, cosa que no està gens malament,
però açò tampoc és una cosa que pertany a aquest Ple.
Afegeix que, òbviament,
tothom sap qui és en Ramon Llull, però una cosa és el nom de l’Institut i una altra cosa
és tot allò que hi ha darrere i allò que hi pugui haver darrere d’aquesta moció... En
certa forma, no sap si aquest interès és per a la defensa de la nostra llengua o un
interès de defensa d’interessos partidistes, ja que ha tornat a sortir el nom del batle de
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Manacor... Passar el tema de la llengua, que més o menys el que s’ha fet des del
Govern balear estava aclarit, a ara intentar començar a dividir, treure la institució oficial
i anar cap a altres bandes per moure fonaments i causar una divisió, açò ho considera
bastant inoportú. També agraeix la defensa del català que es fa especialment per la
gent que ha promogut aquesta defensa. Per altra banda, manifesta que el senyor
Carretero també ha fet una al·lusió a qualque membre d’aquest equip de govern, en el
sentit que abans defensava el català i que ara no el defensa... No sap a qui es referia,
però allò que sí pot dir-li és que el qui parla fa moltíssims d’anys que defensa la nostra
llengua, i que ell mateix té el certificat base de coneixements de català, cosa que no
sap si el senyor Carretero el té o no o si el va obtenir quan va passar per la Batlia, però
sí que pot dir-li que ell molts d’anys abans de ser aquí, ja el tenia.
Intervé el batle. Manifesta que no hi ha res més polit que tinguem una llengua pròpia i
que estiguem orgullosos de defensar-la i que el fet de votar en contra d’aquesta moció
no vol dir que estiguem en contra de la llengua pròpia de les Illes Balears ni del català.
Entén que aquesta moció té un rerefons polític que flac favor li fa a la pròpia llengua.
Per tot açò i per tal d’evitar duplicitats entre organismes, anuncia que no hi donaran
suport.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió de Cultura i Governació. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor,
corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i set
vots en contra, corresponents als membres del PP (7). El dictamen queda desestimat.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
18.04.2013.- PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
La secretària lliura als assistents els plecs de clàusules administratives i tècniques elaborats
per a la contractació de l’expedient de gestió de l’explotació del bar del Poliesportiu municipal,
així com els informes i proposta, i el Batle demana disculpes pel retard en la entrega de la
documentació que fins avui ha estat objecte d’anàlisi i modificació. Diu que intentarà explicar
els aspectes bàsics de l’expedient. Així, comenta que s’ha previst que l’adjudicatari completi
l’obra civil i d’instal·lacions que manquen a l’edifici, ja que d’aquesta manera les podrà finalitzar
al seu gust; també haurà d’aportar l’equipament i mobiliari del bar, tot segons les indicacions
dels annexos al plec de clàusules tècniques. Per aquest motiu, si bé el cànon de sortida previst
(millorable a l’alça) es fixa en 8.300,00 € anuals més IVA, una volta l’adjudicatari hagi acreditat
el cost de la inversió, es calcularà respecte del cànon una amortització lineal a 10 anys; aquest
cost (amortització anual) es restarà a l’import del cànon anual. L’adjudicatari haurà de fer el
pagament efectiu de la diferència, es a dir, el càlcul resultant de restar al cànon anual el cost de
l’amortització calculada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el batle. Informa que s’ha previst una duració de 8 anys i dues pròrrogues d’un any
cada una. Pel que fa als criteris prevists per a l’adjudicació, indica que s’atorgan un màxim de
27 punts al criteri ponderable a través d’un judici de valor i que es plasma en el projecte
d’explotació del servei; la resta són criteris quantificables automàticament: 55 punts a l’oferta
econòmica, 8 punts per serveis gratuïts per atendre actes oficials o serveis extraordinaris
(festes, protecció civil...) i 10 punts per millores a l’establiment o al seu entorn. Finalitza la seva
intervenció indicant que el bar haurà d’estar obert, com a mínim, quan el poliesportiu estigui
obert, i que en tot cas haurà de respectar els horaris que estableix la normativa per aquests
tipus d’establiments.---------------------------------------------------------------------------------------------------7
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No havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta.----------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats, i l’abstenció dels representants del PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen dos vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 384/2013, de 12 d’abril, per la qual s’inicia l’expedient
per a la contractació de la gestió de l’explotació del bar del poliesportiu municipal. -----------------Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i varis criteris
d’adjudicació, per la gestió de l’explotació del bar del poliesportiu municipal, convocant licitació.
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir
el contracte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de
licitació, per a què en el termini de vint dies naturals es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.----------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de contractant, amb
una antelació mínima de set dies amb respecte a la reunió per qualificar la documentació
administrativa.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que es tracta d’un contracte de gestió de serveis amb la
modalitat de concessió; que una vegada s’hagi publicat l’anunci al BOIB es podran
presentar proposicions en el termini de vint dies; que el bar consta de dos espais
limitats: un l’interior de 80m2 i una terrassa de 88m2; que pot tenir una llicència
d’activitat de bar, que serà independent de l’activitat del poliesportiu; que la durada del
contracte és de 8 anys, prorrogable fins a 2 anys més, per períodes d’un any cada
pròrroga; que el tipus mínim de cànon anual és de 10.043 euros, que els licitadors
podran millorar a l’alça i que l’estimació de l’equipament que resta per invertir —entre
equipament mobiliari i obra civil— és de 48.910,05 euros. Continua manifestant que
una volta l’adjudicatari hagi acreditat el cost de la inversió, es calcularà respecte del
cànon una amortització lineal a 10 anys; aquest cost (amortització anual) es restarà de
l’import del cànon anual. L’adjudicatari haurà de fer el pagament efectiu de la
diferència, és a dir, el càlcul resultant de restar al cànon anual el cost de l’amortització
calculada.
Finalment, el batle informa dels criteris prevists per a l’adjudicació, els quals són:
- Criteris ponderables a través d’un judici de valor: fins a 27 punts. El licitador haurà de
presentar una memòria o projecte per a l’explotació i gestió del servei; un pla de
manteniment de les instal·lacions; un pla de formació del personal del servei; així com
un sistema de comunicació amb l’Ajuntament.
- Criteris quantificables automàticament: fins a 73 punts, distribuïts de la següent
manera: Oferta econòmica, fins a 55 punts; serveis gratuïts de l’adjudicatari a
l’Ajuntament per atendre actes oficials, serveis extraordinaris que li siguin requerits,
fins a 8 punts; i inversió econòmica anual per l’execució de millores a l’establiment o el
seu entorn, fins a 10 punts.
Intervé la Sra. Marquès Portella. Manifesta que li agradaria saber amb quin criteri
l’equip de govern ha posat aquest cànon anual de 10.043 euros, així com la superfície
total del local.
El batle manifesta que a la documentació que figura a l’expedient hi consta un estudi
econòmic per determinar el possible preu de la concessió del bar, i que els preus que
es fan pagar per lloguer de local per a bar o local comercial oscil·len entre 5 i 8
euros/metre quadrat, i que s’ha considerat oportú establir el preu mínim de 5 €/m2,
8
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per tal que es pugui millorar. Pel que fa a la superfície total del bar del pavelló, informa
que són 80m2, més 88m2 de terrassa.
La Sra. Marqués Portella considera que el cànon establert és una quantitat
absolutament ridícula, ja que es tracta d’un espai públic, i que si fos un lloguer, cosa
que no és perquè és una concessió, sortiria per quasi uns 700 euros mensuals. És
una concessió per deu anys i insisteix que el preu de sortida és ridícul, encara que
pugui anar a l’alça. El grup PSOE considera que açò s’hauria de revisar, ja que estam
parlant d’una concessió de deu anys, i cosa diferent seria si fos una concessió per dos
anys. Conclou dient que estam hipotecant un preu a deu anys vista, un preu que a dia
d’avui no li semblaria malament, però que si pensam d’aquí a deu anys hauríem de
tenir una altra percepció de les coses.
El batle manifesta que també s’ha de valorar la inversió que s’ha de fer per posar el
bar en marxa, una inversió de quasi 50.000 euros. Si es realitzàs una concessió per
dos anys, diu que està segur que la concessió quedaria deserta. Afegeix que avui en
dia els preus de mercat són aquests, uns 840 euros mensuals i que, si bé és un preu
de sortida baix, considera que el preu es millorarà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Ratificar la Resolució d’Alcaldia 384/2013, de 12 d’abril, per la qual s’inicia
l’expedient per a la contractació de la gestió de l’explotació del bar del poliesportiu
municipal.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i criteris
varis d’adjudicació, per la gestió de l’explotació del bar del poliesportiu municipal,
convocant licitació.
Tercer. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han
de regir el contracte.
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant
l’anunci de licitació, perquè en el termini de vint dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Cinquè. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió per qualificar la
documentació administrativa.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 18.04.2013.DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2013/381 AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1 AL
PRESSUPOST DE 2013
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
9
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“La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2013/381, de data 12 d’abril, relativa
a l’assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------“Vist l'informe de Secretaria - Intervenció, de dia 10.04.13, en relació a la tramitació i aprovació
de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2013 (per incorporació de
romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat); i en virtut de les
atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local,------------------------------------------------R E S O L C -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2013 (per
incorporació de romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat), de
conformitat amb el següent detall:---------------------------------------------------------------------------------PRESSUPOST DE DESPESES
Concepte

Partida

Import

Urbanisme i Arquitectura - Treballs realitzats per altres empreses

151.627.00

86.392,13

Urbanisme i Arquitectura - Treballs realitzats per altres empreses

151.627.01

11.252,00

Cultura - Direcció Obra Teatre

334.622.00

50.458,24

Esports i esbarjo - Resta anualitat Pavelló d'Esports

341.622.01

15.320,09

3210.622.00

239.968,41

Educació - Construcció nova escola
TOTAL

403.390,87

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Concepte

Partida

Del romanent de tresoreria de la liquidació 2012

870.10
TOTAL

Import
403.390,87
403.390,87

Segon. Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament.”
Intervé el Batle. Efectua una explicació de la modificació de crèdit, indicant que obeeix a la
incorporació del romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat. Així,
explica que a la partida 151.627.00 s’incorporen 86.392,13 € que corresponen als honoraris de
la direcció de les obres del poliesportiu municipal, de les de l’arquitecte tècnic de la sala
multifuncional i de la redacció del projecte del nou cementeri; a la partida 151.627.01
s’incorporen 11.252,00 euros corresponents a la redacció del projecte d’activitats de la nova
sala multifuncional; les partides 334.622.00, 341.622.01 i 3210.622.00 ja venen detallades a la
Resolució. A pregunta del Sr. Melià Mercadal, el Batle indica que aquestes són incorporacions
obligatòries per normativa i que l’import prové del romanent de tresoreria. ----------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.” ------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que a la sessió plenària de dia 27.03.13 es va aprovar la
liquidació del pressupost de 2012, indicant que aquesta modificació de crèdit obeeix a
la incorporació del romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament
afectat. Tot seguit, efectua una explicació de les partides que s’incorporen.
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 AL PRESSUPOST DE 2013

DE

En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle 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
10
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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 nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i quatre abstencions,
corresponents als membres del PSOE (4); incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 22.05.13, relativa
a l’assumpte indicat, que diu:
“Primer.- Atès que s’ha realitzat l’ingrés de la previsió per majors ingressos contemplada al
pressupost de 2013 en concepte d’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Vist l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 22 d’abril de 2013 en relació a la
legislació aplicable i el procediment a seguir. ------------------------------------------------------------------Es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable,
procedit la seva aprovació inicial al Ple, de conformitat amb allò disposat a l’article 179.2 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i a l’article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tant, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSO:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2013, en la
modalitat de transferència entre partides (diferent grup de funció), d’acord amb el següent
detall:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2
BAIXES
155.619.15

ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES I BÉNS D'ÚS GENERAL

155.203.00

ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
Renovació enllumenat Centre del Poble

341.203.00

ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

91.290,81

57.484,68
9.240,00
TOTAL BAIXES 158.015,49

ALTES
3212.619.00 INVERSIÓ EN REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES
1F i 2F ordenació aparcament i parada d'autobús al costat del nou CEIP
341.623.00

83.104,00

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
Equipament Sala de Fitness Pavelló Esports

43.560,00

341.213.00

MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

12.070,04

920.227.99

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

5.000,00

132.648.00

QUOTES OPERACIONS ARRENDAMENT FINANCER

6.300,00

132.358.00

INTERESSOS OPERACIONS ARRENDAMENT FINANCER

420,00
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161.622.00

INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI

3.808,92

161.622.01

INVERSIO NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI

130,68

161.622.02

SUBSTITUCIO CANONADA PUJADA DIPOSIT REGULADOR TORRE SUD B. VELL

1.036,48

161.622.03

ELECTRIFICACIÓ POU ES FIGUERAL

2.585,37
TOTAL ALTES 158.015,49

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 a resoldre-les.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que una vegada fet efectiu l’ingrés que es tenia previst en
concepte d’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’ha
elaborat la present modificació de crèdit. Tot seguit, efectua una explicació de les
diferents partides que s’han donat de baixa i les que s’han donat d’alta.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda aprovar en tots els seus termes la proposta de Batlia presentada,
transcrita anteriorment.
VUITÈ. PROPOSTA DE BATLIA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
JUNTA DE CAIXERS I DELS PROTOCOLS DE LES FESTES DE SANT LLUÍS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle 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 nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i quatre abstencions,
corresponents als membres del PSOE (4); incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 22.05.13, relativa
a l’assumpte indicat, que diu:
“Detectada la necessitat de modificar algunes qüestions dels Estatuts de la Junta de Caixers i
dels Protocols de les nostres festes, així com de la conveniència d’establir un règim
sancionador que fixi els actes, omissions i actituds susceptibles de ser reprovables i
sancionables, els caixers i cavallers, reunits en assemblea el passat dia 17, van donar el seu
vist-i-plau a diverses modificacions, tot amb la intenció de millorar tant el contingut com la forma
dels documents existents. -------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors, ELEV a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent
proposta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers, de conformitat
amb els següents termes:--------------------------------------------------------------------------------------------a) Modificar la redacció de l’article 1 “Junta de Caixers,” en el seu punt 5 ”Elecció i termini”, que
quedarà redactat de la següent manera: -----------------------------------------------------------------------“La Junta ha de ser elegida cada dos anys.--------------------------------------------------------------------Els membres de la Junta de Caixers s’han d’elegir d’entre els membres assistents a la reunió
en assemblea i mitjançant sorteig. --------------------------------------------------------------------------------Els membres de la Junta de Caixers no poden repetir el càrrec en el bienni següent, llevat que
s’hi presentin per a un càrrec diferent (a excepció que no hi hagi més candidats). També
s’exceptuen d’aquesta mesura els càrrecs del caixer Batle i el caixer capellà. Els membres que
hagin fet una suplència d’algun càrrec tan sols durant un any podran presentar-se al mateix
càrrec, als biennis següents. ---------------------------------------------------------------------------------------No es podrà renunciar al càrrec durant el transcurs del bienni sense una justificació
fonamentada. Aquesta causa serà presa en consideració pels membres de la Junta de Caixers,
i si es considera que el motiu no és rellevant, la persona renunciant serà objecte de sanció, que
vindrà establerta al règim sancionador annexa a aquest document.-------------------------------------Per formar part de la Junta de Caixers, els membres han de tenir un mínim de 16 anys.”---------b) Modificar la redacció de l’article 3 “Festes Patronals”, punt 2 “Invitacions rebudes d’altres
pobles”, afegint un darrer paràgref en els següents termes:------------------------------------------------“Si un caixer o cavaller, tant col·laborador com no col·laborador, no pot assistir a la reunió en
assemblea on es sortegin les invitacions rebudes d’altres pobles, podrà delegar en un
representant el seu dret d’assistència i participació als sorteigs. Aquesta delegació ha de ser
presentada per escrit prèviament a l’inici dels dits sorteigs”. Aquestes persones no podran
representar a més d’un caixer o cavaller.”-----------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís,
de conformitat amb les següents consideracions: ------------------------------------------------------------a) Reordenar i re-numerar diversos apartats de l’article 1 “Qualcada”, creant un nou
article, el 2; tot en els següents termes:---------------------------------------------------------------- L’apartat 1.6 “Començament de la Qualcalda” passa a ser l’apartat 2 i a
denominar-se “Desenvolupament de la Qualcada”. ------------------------------------- Es crea l’apartat 2.1. amb la denominació “El dissabte”; en conseqüència, els
sub-apartats 1.6.a “Inici de la festa”, 1.6.b “Completes”, 1.6.c “Jaleo”, 1.6.d
“Passada”, 1.6.e “Comiat” i 1.6.f “Bandera” passen a ser els sub-apartats 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, i 2.1.6, respectivament.---------------------------------------- L’apartat 1.7 “El diumenge, dia de Sant Lluís” passa a ser l’apartat 2.2; en
conseqüència, els sub-apartats 1.7.a “Missa de Caixers”, 1.7.b “Jaleo”, 1.7.c
“Recollida de canyes verdes” i 1.7.d “La Beguda”, passen a ser els subapartats 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 i 2.2.4. ------------------------------------------------------------ L’apartat 1.8 “Els cavalls” passa a ser l’apartat l’1.6. ------------------------------------ Les “notes addicionals” passen a denominarse “Disposicions addicionals” , a
numerar-se i a afegir tres noves: -------------------------------------------------------------. Disposició addicional primera. El pregó ---------------------------------------------------. Disposició addicional segona. Cullereta de plata --------------------------------------. Disposició addicional tercera. Repartiment Aigua-ros---------------------------------. Disposició addicional quarta. Qüestions logístiques -----------------------------------. Disposició addicional cinquena. Despeses ----------------------------------------------. Disposició addicional sisena. Sant Nicolau ----------------------------------------------. Disposició addicional setena. Recordatori -----------------------------------------------. Disposició addicional vuitena.- Requeriment documentació ------------------------. Disposició addicional novena.- Ordenança festes patronals ------------------------. Disposició addicional desena.- Cessió de levites---------------------------------------b)Modificar el nou apartat 1.6 “Els cavalls” afegint el següent paràgref: --------------------------“Els cavalls que reiteradament representin un risc de seguretat ciutadana podran ser declarats
no admesos per la Junta de Caixers, i retirats de la festa si el caixer o cavaller no pren mesures
(posar un boç, etc.).” --------------------------------------------------------------------------------------------------c)Modificar el nou apartat 2.1.3 “Jaleo” en el paràgref on diu : ------------------------------------ “Música, mestre! ------------------------------------------------------------------------------------------------13
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I tot d’una comença el Jaleo. Els caixers i cavallers han d’anar entrant de dos en dos; es faran
tres voltes de Jaleo.”, ha de dir: ------------------------------------------------------------------------------------ “Música, mestre! -----------------------------------------------------------------------------------------------------I tot d’una comença el Jaleo. Els caixers i cavallers han d’anar entrant de dos en dos; i en
aquest ordre: el caixer fadrí amb el caixer casat, caixers i cavallers de Sant Lluís, cavallers de
fora poble, el caixer pagès amb el caixer municipal i el caixer Batle amb el caixer capellà. Es
faran tres voltes de Jaleo.” ------------------------------------------------------------------------------------------d)Modificar el darrer paràgraf de l’apartat 2.2.4 “La Beguda”, que queda redactat de la
següent manera: --------------------------------------------------------------------------------------------“Abans d’iniciar la Beguda, es farà entrega de la bandera i del bastó al Batle, que dirigirà unes
paraules a tots els presents (tant a la sala d’actes de l’Ajuntament com al carrer D’Allemand). I
finalment es durà a terme el darrer toc de fabiol a la balconada. Acte que donarà per acabat el
Protocol de les festes patronals de Sant Lluís de l’any present.” -----------------------------------------e)Redactar la disposició addicional tercera “Repartiment Aigua-ros” en els següents termes:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------“Els caixers i cavallers interessats en fer el repartiment d’aigua-ros hauran de inscriu-se al
Departament de Festes. Durant una reunió en assemblea de caixers i cavallers es sortejaran
les zones, a fi de que la majoria dels domicilis del casc urbà puguin viure aquest acte
tradicional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar la Beguda, els caixers de Sant Lluís es repartiran com a mínim en parelles per dur
a terme el típic repartiment d’aigua-ros per les cases del poble i , com a màxim, fins a les 17.00
hores. En cas d’allargar-se l’horari d’acabament del Jaleo i la típica Beguda, els membres de la
Junta de Caixers presents a la Beguda podran autoritzar ajornar l’hora establerta amb la
corresponent autorització del Batle. ------------------------------------------------------------------------------En cap cas, aquest ajornament serà a una hora major de la de l’inici dels actes no protocol·laris
prevists al programa de festes tals com la desfilada de carrosses.---------------------------------------Els caixers i cavallers hauran de deixar els porrons i les morratxes al Departament de la Policia
Local a l’hora acordada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Els caixers i cavallers que no respectin l’hora acordada per el típic repartiment d’aigua-ros i/o
no retornin el porro o la morratxa a l’hora acordada a les dependencies de la Policia Local de
Sant Lluís, seran sancionats , segons el règim sancionador annexa a aquest document.”---------f)Redactar les noves disposicions addicionals en els següents termes ------------------------“Disposició addicional vuitena. Requeriment de documentació. ------------------------------------Els caixers i cavallers que no presentin tota la documentació requerida tant del cavall com del
caixer/cavaller una setmana abans de les festes, l’organització (Departament de Festes)
notificarà la seva no-admissió a participar a les presents festes patronals. ----------------------------Disposició addicional novena, Ordenança festes patronals. -----------------------------------------A través de la corresponent ordenança municipal, s’instarà a fomentar el respecte als protocols
durant les festes patronals i, per aquest motiu, al pas de la Qualcada, de la Comitiva, de la
Junta i les autoritats, etc., els bars hauran d’aturar la música. ------------------------------------------Disposició addicional desena. Cessió de levites.---------------------------------------------------------Davant de peticions de cessió de levites que disposa l’Ajuntament, els interessats hauran
d’emplenar un formulari, i es seguirà uns criteris per aquesta cessió: -----------------------------------Criteris i ordres de prioritat: -----------------------------------------------------------------------------------------Primer- Tindran prioritat la persona que representi la figura del caixer Batle, en cas de no ser un
caixer i/o cavaller veterà. -------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Tindran prioritat els cavallers més joves.-------------------------------------------------------------Tercer.- Tindran prioritat els cavallers que surtin per primera vegada o per inferior nombre de
sortides a les festes de Sant Lluís.--------------------------------------------------------------------------------14
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Quart.- Hauran de dipositar una fiança de 100 euros, que serà retornada si la levita està en
bones condicions.------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- La levita haurà de ser retornada dins un termini de dues setmanes del dilluns de
festes.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Aprovar el Règim Sancionador dels protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís en
els termes i redacció que figuren a l’expedient.----------------------------------------------------------------Quart.- Unificar en un sol document els Estatuts de la Junta de Caixers, els Protocols de les
Festes Patronals de Sant Lluís i el Règim Sancionador dels Protocols.---------------------------------Cinquè.- Sotmetre l’acord anterior, els Estatuts i els protocols a informació pública, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies en què el veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar
l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin,
l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” --------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, tal com s’indica a la proposta de Batlia, aquesta està
estructurada en vuit modificacions generals i la inclusió d’un règim sancionador.
Informa que quan van acabar les festes patronals de l’any passat es va fer una junta
per valorar com havia anat i, arran d’aquesta reunió, es van agafar una sèrie de notes i
llavors es va celebrar una altra Junta per perfilar les anotacions que s’havien pres a la
primera reunió. Es va considerar que s’havien de modificar els estatuts i protocols en
els termes que s’indiquen a la proposició, així com incorporar un règim d’infraccions,
per tal que els caixers i cavallers puguin tenir clar les qüestions que els poden afectar.
Afegeix que espera no haver d’emprar aquest règim sancionador, però era una qüestió
en què els cavallers estaven d’acord a disposar-ne —a l’Assemblea que es va
presentar aquest règim sancionador només hi va haver una persona que s’hi va
abstenir—. Tot seguit, efectua una explicació de les diferents modificacions que es
presenten dels Estatuts de la Junta de Caixers, així com dels Protocols de les festes
patronals de Sant Lluís, d’acord amb la proposta de Batlia presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al règim sancionador, manifesta que pot ser
necessari que hi hagi aquest règim sancionador, però no li sembla lògic que el
procediment parteixi dels caixers participants. Entén que qualsevol ciutadà hauria de
poder presentar propostes per incorporar dins aquest règim sancionador, ja que el fet
que només ho pugui presentar un membre de la Qualcada, açò és molt limitat.
Assenyala que a l’article 10è s’indica: “El procediment s’iniciarà sempre mitjançant
escrit motivat d’algun caixer o cavaller participant en les festes patronals de Sant Lluís,
adreçat a la regidoria corresponent en l’àmbit d’aquestes festes.” No veu lògic que
entre ells es puguin posar “denúncies”.
El batle manifesta que aquest article va ser el punt que més debat va tenir; que s’ha de
tenir en compte que moltes de les faltes són controlables totalment pels mateixos
cavallers i que són ells els coneixedors d’aquests tipus d’infraccions; i que després
d’una anàlisi profunda d’aquesta qüestió es va considerar deixar que fossin els
mateixos caixers i cavallers que fessin aquesta feina de control i vigilància mútua.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que els caixers i cavallers poden decidir, però si açò
ho ha d’aprovar l’Ajuntament, no necessàriament allò que ells diuen ho ha de ratificar
l’Ajuntament. Creu que l’Ajuntament no hauria de renunciar a poder iniciar un
expedient a qualque participant de la Qualcada, així com tampoc qualsevol ciutadà.
Afegeix que l’Ajuntament ha de vetllar pel correcte funcionament de la festa i que
aquest punt no s’hauria d’aprovar en els termes que es van proposar a l’Assemblea.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, en part, creu que el portaveu d’EM-EU
té raó, perquè a vegades es poden produir certes qüestions dins el mateix jaleo que
els altres caixers no veuen, com ara que per qualsevol cosa que pugui haver passar
que un caixer enviï una tiretada a una persona del carrer i açò no és la millor manera
d’actuar... Però el caixer de dins té prou feina a vigilar la gent i el seu cavall, i si els
que estan defora han de veure aquesta situació, probablement no ho veuran... En
aquesta qüestió en concret, té raó el portaveu d’EM-EU.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el portaveu d’EM-EU ha fet menció de l’article
10è, però llavors l’article 11è, apartat segon, i l’article 17è, considera que també
s’haurien de matisar.
El batle considera que avui es podria aprovar tal com està redactat el règim
sancionador, i que llavors, si és el cas, durant el període d’exposició pública es
puguin presentar les reclamacions, objeccions o observacions que es considerin
oportunes. Fins i tot, podem tractar-ho en una reunió i presentar una esmena
conjunta.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que ell ha detectat una cosa que no li
sembla lògica, no pels seus interessos com a ciutadà, sinó pels interessos de
l’Ajuntament. Si el batle diu que ho aprovaran igual i que en tot cas presentem
al·legacions... ell no en presentarà cap, d’al·legació. Altra cosa seria que quedàs
damunt la taula per estudiar-ho més detalladament. Com a ciutadà no té cap interès
en aquesta assumpte, sinó que ha fet aquesta reflexió en qualitat d’Ajuntament, i que
si l’equip de govern vol renunciar a aquesta responsabilitat, és la seva responsabilitat.
El batle manifesta que estam assumint una responsabilitat molt grossa, ja que és el
primer Ajuntament que elabora un règim sancionador. Se’n pot parlar i coordinar-ne tot
més bé, però l’interès de l’Ajuntament és que aquesta modificació estigués aprovada a
finals de juny, que és quan s’ha de reunir l’Assemblea per la qüestió de les convidades
d’altres pobles, que és un dels articles que es modifica. Assenyala que en el dia
d’avui manté la proposta presentada, però insisteix que està disposat a parlar-ne
durant aquest període d’exposició pública.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers, de
conformitat amb els següents termes:
a) Modificar la redacció de l’article 1 “Junta de Caixers,” en el punt 5 ”Elecció i
termini”, que quedarà redactat de la següent manera:
“La Junta ha de ser elegida cada dos anys
Els membres de la Junta de Caixers s’han d’elegir d’entre els membres assistents a la
reunió en assemblea i mitjançant sorteig.
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Els membres de la Junta de Caixers no poden repetir el càrrec en el bienni següent,
llevat que s’hi presentin per a un càrrec diferent (a excepció que no hi hagi més
candidats). També s’exceptuen d’aquesta mesura els càrrecs del caixer Batle i el
caixer capellà. Els membres que hagin fet una suplència d’algun càrrec tan sols durant
un any podran presentar-se al mateix càrrec en els biennis següents.
No es podrà renunciar al càrrec durant el transcurs del bienni sense una justificació
fonamentada. Aquesta causa serà presa en consideració pels membres de la Junta de
Caixers, i si es considera que el motiu no és rellevant, la persona renunciant serà
objecte de sanció, que vindrà establerta al règim sancionador annex a aquest
document.
Per formar part de la Junta de Caixers, els membres han de tenir un mínim de 16
anys.”
b) Modificar la redacció de l’article 3 “Festes Patronals”, punt 2 “Invitacions rebudes
d’altres pobles”, afegint un darrer paràgraf en els següents termes:
“Si un caixer o cavaller, tant col·laborador com no col·laborador, no pot assistir a la
reunió en assemblea on es sortegin les invitacions rebudes d’altres pobles, podrà
delegar en un representant el seu dret d’assistència i participació en els sorteigs.
Aquesta delegació ha de ser presentada per escrit prèviament a l’inici dels dits
sorteigs”. Aquestes persones no podran representar més d’un caixer o cavaller.”
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels Protocols de les Festes Patronals de
Sant Lluís, de conformitat amb les següents consideracions:
a) Reordenar i reenumerar diversos apartats de l’article 1 “Qualcada”, creant un nou
article, el 2; tot en els següents termes:
-

-

-

L’apartat 1.6 “Començament de la Qualcalda” passa a ser l’apartat 2 i a
denominar-se “Desenvolupament de la Qualcada”.
Es crea l’apartat 2.1. amb la denominació “El dissabte”; en
conseqüència, els subapartats 1.6.a “Inici de la festa”, 1.6.b
“Completes”, 1.6.c “Jaleo”, 1.6.d “Passada”, 1.6.e “Comiat” i 1.6.f
“Bandera” passen a ser els subapartats 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, i
2.1.6, respectivament.
L’apartat 1.7 “El Diumenge, dia de Sant Lluís” passa a ser l’apartat 2.2;
en conseqüència, els subapartats 1.7.a “Missa de Caixers”, 1.7.b
“Jaleo”, 1.7.c “Recollida de canyes verdes” i 1.7.d “La Beguda”, passen
a ser els subapartats 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 i 2.2.4.
L’apartat 1.8 “Els cavalls” passa a ser l’apartat l’1.6.
Les “notes addicionals” passen a denominarse “Disposicions
addicionals” , a numerar-se i a afegir-n’hi tres de noves:
. Disposició addicional primera. El pregó
. Disposició addicional segona. Cullereta de plata
. Disposició addicional tercera. Repartiment Aigua-ros
. Disposició addicional quarta. Qüestions logístiques
. Disposició addicional cinquena. Despeses
. Disposició addicional sisena. Sant Nicolau
. Disposició addicional setena. Recordatori
. Disposició addicional vuitena.- Requeriment documentació
. Disposició addicional novena.- Ordenança festes patronals
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. Disposició addicional desena.- Cessió de levites
b) Modificar el nou apartat 1.6 “Els cavalls” afegint-hi el següent paràgraf:
“Els cavalls que reiteradament representin un risc de seguretat ciutadana podran ser
declarats no admesos per la Junta de Caixers, i retirats de la festa si el caixer o
cavaller no pren mesures (posar-li un boç, etc.).”
c) Modificar el nou apartat 2.1.3 “Jaleo” en el paràgraf on diu :
- “Música, mestre!
I tot d’una comença el Jaleo. Els caixers i cavallers han d’anar entrant de dos en dos;
es faran tres voltes de Jaleo.”, ha de dir:
- “Música, mestre!
I tot d’una comença el Jaleo. Els caixers i cavallers han d’anar entrant de dos en dos; i
en aquest ordre: el caixer fadrí amb el caixer casat, caixers i cavallers de Sant Lluís,
cavallers de fora poble, el caixer pagès amb el caixer municipal i el caixer batle amb el
caixer capellà. Es faran tres voltes de Jaleo.”
d) Modificar el darrer paràgraf de l’apartat 2.2.4 “La Beguda”, que queda redactat de la
següent manera:
“Abans d’iniciar la Beguda, es farà entrega de la bandera i del bastó al batle, que
dirigirà unes paraules a tots els presents (tant a la sala d’actes de l’Ajuntament com al
carrer D’Allemand). I finalment es durà a terme el darrer toc de fabiol a la balconada.
Acte que donarà per acabat el Protocol de les festes patronals de Sant Lluís de l’any
present.”
e) Redactar la disposició addicional tercera “Repartiment de l’Aigua-ros” en els
següents termes:
“Els caixers i cavallers interessats a fer el repartiment d’aigua-ros hauran d’inscriure’s
al departament de Festes. Durant una reunió en assemblea de caixers i cavallers es
sortejaran les zones, a fi que la majoria dels domicilis del nucli urbà puguin viure
aquest acte tradicional.
En finalitzar la Beguda, els caixers de Sant Lluís es repartiran com a mínim en parelles
per dur a terme el típic repartiment d’aigua-ros per les cases del poble i , com a màxim,
fins a les 17.00 hores. En cas d’allargar-se l’horari d’acabament del Jaleo i la típica
Beguda, els membres de la Junta de Caixers presents a la Beguda podran autoritzar
ajornar l’hora establerta amb la corresponent autorització del batle.
En cap cas, aquest ajornament serà a una hora major de la de l’inici dels actes no
protocol·laris prevists al programa de festes tals com la desfilada de carrosses.
Els caixers i cavallers hauran de deixar els porrons i les morratxes al departament de
la Policia Local a l’hora acordada.
Els caixers i cavallers que no respectin l’hora acordada per al típic repartiment d’aiguaros i/o no retornin el porró o la morratxa a l’hora acordada a les dependències de la
Policia Local de Sant Lluís, seran sancionats , segons el règim sancionador annex a
aquest document.”
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f) Redactar les noves disposicions addicionals en els següents termes
“Disposició addicional vuitena. Requeriment de documentació
Els caixers i cavallers que no presentin tota la documentació requerida tant del cavall
com del caixer/cavaller una setmana abans de les festes, l’organització (Departament
de Festes) notificarà la seva no-admissió a participar a les presents festes patronals.
Disposició addicional novena, Ordenança festes patronals
A través de la corresponent ordenança municipal, s’instarà a fomentar el respecte als
protocols durant les festes patronals i, per aquest motiu, al pas de la Qualcada, de la
Comitiva, de la Junta i les autoritats, etc., els bars hauran d’aturar la música.
Disposició addicional desena. Cessió de levites
Davant de peticions de cessió de levites de què disposa l’Ajuntament, els interessats
hauran d’emplenar un formulari, i es seguirà uns criteris per fer aquesta cessió:
Criteris i ordres de prioritat:
Primer. Tindran prioritat la persona que representi la figura del caixer Batle, en cas de
no ser un caixer i/o cavaller veterà.
Segon. Tindran prioritat els cavallers més joves.
Tercer. Tindran prioritat els cavallers que surtin per primera vegada o per inferior
nombre de sortides a les festes de Sant Lluís.
Quart. Hauran de dipositar una fiança de 100 euros, que serà retornada si la levita està
en bones condicions.
Cinquè. La levita haurà de ser retornada dins un termini de dues setmanes del dilluns
de festes.”
Tercer. Aprovar el règim sancionador dels protocols de les Festes Patronals de Sant
Lluís en els termes i en la redacció que figuren a l’expedient.
Quart. Unificar en un sol document els Estatuts de la Junta de Caixers, els Protocols
de les festes patronals de Sant Lluís i el Règim sancionador dels Protocols.
Cinquè. Sotmetre l’acord anterior, els Estatuts i els protocols a informació pública,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes
municipal durant el termini de 30 dies, en què el veïnatge i les persones legítimament
interessades poden examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o
observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
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DESÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el regidor de Comerç ha posat en marxa
la iniciativa d’organitzar un mercat de coses de segona mà —una gangària— el primer
diumenge de cada mes, si bé per diferents circumstàncies enguany només s’ha fet
dues vegades. Assenyala que aquesta iniciativa va sortir del portaveu del PSM-ELS
VERDS i que el regidor de Comerç, amb bon criteri, la va recollir, però allò que s’ha
pogut veure durant aquests dos dies de mercat és que hi ha moltes parades —una
vintena—, però de públic pràcticament no n’hi ha. A la comissió, quan va sortir
aquest tema, va comentar que veia bé aquest tipus de mercat, però que es fes en el
centre del poble, en el Cós, en el pla de sa Creu. Per tant, suggereix al regidor de
Comerç que modifiqui la ubicació d’aquest mercat.
Intervé el Sr. Benosa Majos. Manifesta que, si bé l’afluència de parades en els dos
dies de mercat ha estat satisfactòria, també és ver que consideraven que n’hi hauria
més; per açò, es va cercar un lloc espaiós. Afegeix que també havien pensat segons
el suggeriment que ha fet el regidor d’EM-EU i que, per aquest motiu, s’ha parlat amb
la Creu Roja sobre la possibilitat de passar aquest mercat en el Cós, cosa que
possiblement es farà en el mes que ve.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que està content que el regidor de Comerç hagi
pensat allò mateix que ell ha suggerit. Respecte al fet que el regidor de Comerç
esperava més afluència de venedors, manifesta que s’ha de tenir en compte que
aquest mercat s’està iniciant, no es pot esperar que els primer dies hi hagi un grapat
de venedors... Llavors, si la cosa es consolida i cada vegada hi ha més venedors,
serà el moment de cercar un lloc més espaiós.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en data 12.04.13 la Sra. Martin Duarte
ha presentat un escrit en aquest Ajuntament —RE 1771—. Atès que la denúncia que
fa aquesta senyora va dirigida cap al batle, també és cert que inclou tots els regidors
d’aquest Ajuntament. Per tant, demana que se li faciliti una còpia d’aquest escrit al
més aviat possible i que no s’esperi un mes i mig a enviar-la-hi.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Voldria una explicació de la factura presentada per
Triatges Menorca, SL, RE 900, de dia 25.02.13. És a dir, una explicació d’aquest
material que es porta a Triatges, així com qui l’hi portat.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la qüestió del TDT, manifesta que
sembla que segueix havent-hi bastants de problemes i voldria saber si s’ha fet qualque
gestió per solucionar-ho, ja que no només els problemes son a s’Algar, sinó que també
n’hi ha a altres urbanitzacions, com ara Binibèquer, Binissafúller i Cap d’en Font.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a les urbanitzacions allà on no tenen
conveni de neteja, voldria saber si es pensa actuar-hi o si és que s’està esperant a fer
l’adjudicació. Afegeix que som a finals d’abril i totes aquelles urbanitzacions on no hi
ha conveni de neteja estan qui fan pena.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí es dirigeix al regidor de Cultura dient-li que l’Institut
d’Estudis Baleàrics enguany té 1.900.000 euros de pressupost. L’any passat tenien
quasi 12 milions d’euros i enguany només en tenen 1,9, milions d’euros... Res mes.
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Intervé el Sr. Benosa Majos. Manifesta que voldria fer una explicació sobre el seu
català. Assenyala que de tots els que som aquí, suposa que ell és l’únic que no ha
nascut a Menorca, sinó que ha nascut a Catalunya i té molt clar que la seva llengua és
el català, i que cadascú ha de defensar el seu català i des de casa seva. Afegeix que
fa 35 anys que viu a Menorca i que s’ha adonat, cosa que no sap si és bo o dolent,
que els menorquins han perdut una mica la seva manera de parlar que tenien d’abans
i s’han estandarditzat bastant... Tot seguit, el Sr. Carretero diu que no parlam, sinó
que xerram... El batle es dirigeix al Sr. Carretero dient-li que no té la paraula i que
deixi continuar al Sr. Benosa. Continua el Sr. Benosa manifestant que ell és de
Barcelona i que ell parla... Afegeix que li sap molt de greu desprès de 35 anys no
haver-se adaptat a la manera de parlar de Menorca i demana disculpes per açò. Tot
seguit, el Sr. Carretero diu que hauria de demanar disculpes per moltes altres coses...
El batle torna a cridar l’atenció al Sr. Carretero. Finalment, el Sr. Benosa Majos
manifesta que el Sr. Carretero moltes vegades l’ha acusat de baratar-se de camisa..
Diu que ell de camisa només en teu una (i li mostra al Sr. Carretero la camisa del
Joventut de Badalona...). Conclou dient que amb açò podem deixar el tema per
acabat.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Respecte a la qüestió del TDT, manifesta que aquest
equip de govern va concedir llicència a Multimedia perquè muntàs les noves
instal·lacions que ha de muntar a la torre de sa Vigia. Així mateix, manifesta que se li
pot fer arribar la relació de canals que s’emeten a cada centre emissor. També sap
que hi havia complicacions amb la recepció d’IB3, la qual cosa se li va posar de
manifest a Multimedia i s’està arranjant.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Respecte a la neteja de les urbanitzacions que no
tenen conveni, manifesta que la brigada d’obres sí que les fa netes, però tothom sap
que la brigada d’obres és limitada i es fa el que es pot. Per açò, s’ha convocat un
concurs per donar el servei de neteja a totes les urbanitzacions.
Finalment, el Sr. Turuí Mercadal, en qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 27.03.13, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
“AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1.- Amb relació a si Fomento de Construcciones y Contratas, SA ha facilitat la informació que
va sol·licitar l’Ajuntament sobre la relació nominal del personal a adscriure al nou servei, la
resposta és sí.
2.- Amb relació a les liquidacions dels exercicis de 2011 i 2012 corresponents a la deixalleria
municipal i si, a part de les factures mensuals, s’han produït liquidacions complementàries, se li
remet, adjunt, informe detallat emès pel departament d’Intervenció municipal sobre les
liquidacions definitives dels dos exercicis.
El regidor de Medi Ambient
Pedro Tudurí Mercadal”
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Tot seguit, el Sr. Carretero demana que, ja que la resposta és sí sobre la qüestió de
Foment, una còpia de l’escrit de resposta. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que tal
com ho va demanar a la comissió de Medi Ambient, pensava lliurar-l’hi a la comissió.
No obstant açò, s’ha de tenir en compte que a l’esmentat document hi figuren noms i
llinatges de persones, cosa que no se li podrà lliurar per la qüestió de la protecció de
dades personals, només se li lliurarà la relació de llocs de feina del personal.

Sense més assumptes a tractar, 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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