Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 27/09/2013
Hora: de les 20 a les 23.40 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
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
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
M. Carolina Marqués Portella
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 17.09.13. Proposició del regidor
d'Urbanisme amb relació a la modificació de l'Ordenança municipal per a l'ordenació
de les instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones
electromagnètiques (telefonia mòbil)
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 17.09.13. Proposta del regidor de
Mobilitat per a l'adjudicació d'una llicència de transport públic de viatgers en automòbil
lleuger amb conductor (taxi) mitjançant vehicle adaptat per a ús de persones amb
mobilitat reduïda
Quart. Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports de dia 18.09.13. Proposta
d'acord que presenta el grup d'EM-EU amb relació a l'informe emès per l'Institut Balear
de la Dona a l'expedient d'aprovació del Reglament intern del Casal de Joves
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports de dia 18.09.13. Ratificació
Resolució de Batlia núm. 2013/1054 amb relació a l'aprovació del Protocol General per
a la realització de programes d'intervenció socioeducativa destinats a l'alumnat
d'educació secundària
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports de dia 18.09.13. Acord regulador
del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives. Aprovació
definitiva
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.09.13. Proposició de
Batlia amb relació a l'aprovació del Compte General del Pressupost de 2012
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.09.13. Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la utilització de diversos edificis o dependències
municipals de Sant Lluís. Resolució al·legacions i aprovació definitiva
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Novè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.09.13. Ordenança
fiscal reguladora dels preus públics per lloguer d'útils i efectes de propietat municipal.
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
Desè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.09.13. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació del Conveni entre la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social i l'Ajuntament de Sant Lluís per a la reserva i l'ocupació de places
d'estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència
Onzè. Proposta de Batlia amb relació a l'Ordenança reguladora del renou i les
vibracions de l'Ajuntament de Sant Lluís. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva
Dotzè. Proposta del regidor de Cultura amb relació al suport de l'Ajuntament de Sant
Lluís a la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la
UNESCO
Tretzè. Proposta de Batlia d'emissió d'informe sobre la proposta del Consell Escolar
del nou CEIP sobre la denominació específica del centre
Catorzè. Designació de jutge de pau i jutge de pau substitut de Sant Lluís
Quinzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Setzè. Precs, suggeriments i mocions
Dissetè. Proposta d'acord que presenta el grup d'EM-EU amb relació al Decret sobre
el tractament integrat de llengües (TIL) als centres educatius
Divuitè. Moció que presenta el grup del PSOE amb relació al Decret sobre el
tractament integrat de llengües (TIL) als centres educatius
Dinovè. Moció que presenta el grup del PP amb relació al Decret sobre el tractament
integrat de llengües (TIL) als centres educatius
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 l’acta de la sessió de
dia 26.07.13.
El Sr. Carretero Tudurí anuncia que s’abstindrà pel fet que ha rebut l’acta avui
capvespre i no ha tingut temps de llegir-la.
No havent-hi més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova l’acta per onze vots a
favor i l’abstenció del Sr. Carretero Tudurí.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 17.09.13.
PROPOSICIÓ DEL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L'ORDENACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
DE LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS PER ONES
ELECTROMAGNÈTIQUES (TELEFONIA MÒBIL)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposició relativa a l’assumpte indicat, que diu: -------------------------------

“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2003 va aprovar
definitivament l’Ordenança municipal per a l’ordenació de les instal·lacions de les
infraestructures de telecomunicacions per ones
electromagnètiques (telefonia mòbil),
publicant-se la mateixa en el BOIB núm. 82, de dia 10.06.03. --------------------------------------------2
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L’esmentada ordenança va ser objecte d’interposició de recurs contenciós administratiu per
Telefónica Móviles España, SA i per Vodafone España, SA. ----------------------------------------------Arran de les Sentències dictades en data 22.02.06 per la Sala Contenciosa Administrativa,
aquest Ajuntament va interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. -------------------Amb data 20.04.10 el Tribunal Suprem dicta Sentència en la que, entre altres determinacions,
estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1017/2003 interposat per Telefónica
Móviles España, SA contra l’acord de Ple de 30 d’abril de 2003, relatiu a l’aprovació de
l’esmentada ordenança, anul·lant l’incís “cuando así lo estime oportuno el Ayuntamiento”
del seu article 7.2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A l’objecte de donar compliment a la decisió del Tribunal Suprem, el Ple de l’Ajuntament de dia
29.07.10 va aprovar la modificació de l’esmentada ordenança.-------------------------------------------Ara, en data 10.07.13, el Tribunal Suprem dicta Sentència en la que, entre altres
determinacions, estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1037/2003 interposat per
Vodafone España, SA contra l’acord de Ple de 30 d’abril de 2003, relatiu a l’aprovació de
l’esmentada ordenança, anul·lant l’article 6è “Límites de exposición a las emisiones
electromagnéticas; l’article 7è “Medidas de aviso y protección” i l’article 8è “Protección
de espacions sensibles”. -----------------------------------------------------------------------------------------A l’objecte de donar compliment a la decisió del Tribunal Suprem, és el motiu pel qual elev a la
consideració de la comissió, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les següents
propostes d’acord:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança municipal per a l’ordenació de les
instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques
(telefonia mòbil), anul·lant els següents articles: -------------------------------------------------------------- Article 6è “Límites de exposición a las emisiones electromagnéticas.-------------------------- Article 7è “Medidas de aviso y protección”. ----------------------------------------------------------- Article 8è “Protección de espacions sensibles”. ----------------------------------------------------amb la consegüent renumeració de l’articulat de l’ordenança. --------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de l’aprovació
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.-----------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’esmentat
acord.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que en el Ple del mes de juliol es va donar compte de la
sentència del Tribunal Suprem amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per
Vodafone España, SA contra l’ordenança de telefonia mòbil. L’esmentada sentència establia
l’anul·lació dels articles 6è, 7è i 8è de l’esmentada ordenança. A l’objecte de donar compliment
a la decisió del Tribunal Suprem, avui es du a la comissió la modificació de l’ordenança
indicada en els termes que estableix la sentència. ---------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Atès que s’elimina l’article 8è, relatiu a la protecció d’espais
sensibles, demana: Dins la normativa, quan s’atorga una llicència, a quins espais afectarà? El
president manifesta que açò s’haurà de valorar i que suposa que està regularitzat d’una altra
forma. No obstant açò, es farà una consulta als Serveis Tècnics Municipals per veure què
implica l’eliminació de l’esmentat article.-------------------------------------------------------------------------No havent-hi més intervencions, la Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant
del PP, que suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança municipal per a l’ordenació de les
instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques
(telefonia mòbil), anul·lant els següents articles: -------------------------------------------------------------- Article 6è “Límites de exposición a las emisiones electromagnéticas-------------------------- Article 7è “Medidas de aviso y protección”------------------------------------------------------------ Article 8è “Protección de espacios sensibles”-------------------------------------------------------amb la consegüent renumeració de l’articulat de l’ordenança. ---------------------------------------------
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Segona. Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de l’aprovació amb
la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.-----------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’esmentat
acord.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Pons Pons. Manifesta que la modificació de
l’Ordenança municipal per a l’ordenació de les instal·lacions de les infraestructures de
telecomunicacions per ones electromagnètiques és per donar compliment a la
sentència del Tribunal Suprem, que estableix que s’han d’eliminar els articles 6è, 7è i
8è de l’ordenança actualment vigent, pel fet que hi ha organismes que regulen
degudament els aspectes dels articles indicats. A més, el Tribunal considera que
l’Ajuntament no té competències per restringir més aquestes característiques.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Recorda que a la comissió d’Urbanisme va dir: “Atès que
s’elimina l’article 8è, relatiu a la protecció d’espais sensibles, demana: Dins la
normativa, quan s’atorga una llicència, a quins espais afectarà?”. Afegeix que en el
cas que s’ubicàs una instal·lació d’aquestes característiques devora una escola o una
guarderia i, des del moment que s’anul·len els articles 6, 7 i 8 de l’ordenança, suposa
que l’ajuntament tindrà una regulació per a aquests espais.
El Sr. Pons Pons manifesta que a la sentència s’estableix: “Los Ayuntamientos carecen

de competencia objetiva para ampliar restrictivamente los niveles de inmisión electromagnética
que puedan producir las instalaciones base de telefonía móvil situadas en su término municipal
frente a los niveles ya fijados en la normativa estatal. Ésta ha fijado en normativa básica los
“limites de exposición al público y las condiciones de evaluación sanitaria” en un determinado
nivel cuantitativo, que únicamente pueden ser variados por normativa de protecció de sanidad
o medioambiental autonómica que desarrolle las bases. El RD 1066/2001, de 28 de septiembre
es de naturaleza básica –desarrollando la Ley General de Sanidad 14/1986- ...” . Per tant,

assenyala que és una qüestió de competència i aquests aspectes estan salvaguardats
per una normativa que és de major rang respecte de la municipal.
El Sr. Lora Buzón demana, doncs, que açò és tengui en compte a l’hora d’atorgar
llicències.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:

Primer. Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança municipal per a l’ordenació
de les instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones
electromagnètiques (telefonia mòbil), anul·lant els següents articles:
- Article 6è “Límites de exposición a las emisiones electromagnéticas
- Article 7è “Medidas de aviso y protección”
- Article 8è “Protección de espacios sensibles”
amb la consegüent renumeració de l’articulat de l’ordenança.
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Segon. Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de
l’aprovació amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 17.09.13.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE MOBILITAT PER A L'ADJUDICACIÓ D'UNA
LLICÈNCIA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBIL LLEUGER
AMB CONDUCTOR (TAXI) MITJANÇANT VEHICLE ADAPTAT PER A ÚS DE
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Intervé el batle. Manifesta que en aquest punt, per prudència i per donar la màxima
transparència, i vist que ahir mateix es va presentar una al·legació (registre d’entrada
núm. 4865), aquest equip de govern considera oportú demanar un informe a la Junta
Consultiva de Contractació, per tal de veure si anam ben encaminats respecte al
procés que s’ha duit fins ara, respecte als informes emesos i respecte a les consultes
que s’exposen a l’esmena presentada. Per açò, demana la retirada del present punt
de l’ordre del dia. Per altra banda, i davant comentaris públics que fan referència a
l’honor de les persones o a les mateixes institucions, assenyala que aquest
Ajuntament es reserva el dret d’exercir les accions que estimi oportunes.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Atès que el batle ha dit que es poden prendre accions,
demana si és que ha passat qualque cosa, ja que és estrany que el batle faci aquest
tipus de discurs. Afegeix que és un procediment que es fa llarg i cansat, i el fet que el
batle vulgui cercar la màxima transparència, creu que la màxima transparència podria
haver-la cercada fa tres mesos i no a finals de setembre. Amb açò queda demostrat
allò que van dir els grups de l’oposició a la comissió d’Urbanisme, que és que no era
encertat dur aquest expedient en aquest Ple. Per açò, li bé estranya aquesta proposta
de retirada del punt de l’ordre del dia.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que fa mal opinar perquè no té tota la
documentació, ja que no disposa de l’al·legació presentada. Per altra banda, voldria
saber si l’al·legació s’ha presentat dins els temps legal, ja que hi ha hagut prou estona
per fer al·legacions. Així mateix, i com a participant de la mesa de contractació,
considera que s’ha obrat correctament i no creu que hi hagi res que s’hagi fet
malament. No obstant açò, si es vol demanar aquest informe a la Junta Consultiva per
aclarir possibles dubtes, li sembla bé.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’aprovació inicial d’aquest expedient va
votar-hi a favor perquè, tot i que el sector del taxi és un sector conflictiu, va valorar el
fet que es tingués més en compte l’interès general que no els interessos dels taxistes.
Avui pensava abstenir-se perquè no va poder participar en la mesa de contractació per
motius laborals. Ara bé, si finalment l’equip de govern retira el present punt de l’ordre
del dia per tenir més seguretat a l’hora de prendre una decisió definitiva, li semblarà
bé.
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El batle manifesta que precisament allò que cercam és aquesta seguretat i, atès que la
Junta Consultiva de Contractació de Balears té experiència en molts de procediments
de contractació, entén que és l’ens que ens pot donar llum davant qualsevol dubte que
ens generi aquest procediment. Pel que fa a la seva intervenció respecte a l’honor de
les persones i de les institucions, manifesta que ho deia genèricament, però també
puntualment amb motiu de certes declaracions que s’han publicat en els mitjans de
comunicació i que posen en dubte la institució en el sentit que faci les feines
correctament. Per açò, i atès que la institució és de tots els santlluïsers, hem de
procurar tenir el bon nom de l’Ajuntament ben resguardat, i aquest és el motiu de la
seva intervenció.
I no havent-hi més intervencions, el batle demana la retirada del present punt de
l’ordre del dia. Tot seguit, ho sotmet a votació, i es produeix el següent resultat: nou
vots a favor, corresponents als membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1); i tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (3). El punt és retirat de
l’ordre del dia.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA 18.09.13.
PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU AMB RELACIÓ A
L'INFORME EMÈS PER L'INSTITUT BALEAR DE LA DONA A L'EXPEDIENT
D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL CASAL DE JOVES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta d’acord presentada pel grup d’EM-EU, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“Miquel Melià Mercadal, portaveu del grup municipal d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida
a l’Ajuntament de Sant Lluís, i atent al que disposa l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears ---------------------------------------------------EXPOSA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que al Ple de l’Ajuntament de dia 31-05-2013 es va aprovar inicialment el Reglament Intern del
Casal de Joves, i que durant el període d’exposició pública es va rebre un informe de l’Institut
Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears. -----------------------------------------------------------Que a l’apartat de Propostes de millora i recomanacions del mencionat informe de l’IBD, es
proposa incloure un punt “Règim per una bona actitud” que digui, entre altres coses: “Promoure
la igualtat entre nins i nines i eliminar els obstacles existents per a la seva consecució...”--Que l’existència d’obstacles per a la consecució de la igualtat entre al·lots i al·lotes al Casal de
Joves de Sant Lluís, com a qualsevol altre lloc, és un fet molt greu. ------------------------------------Que si l’IBD té constància de que al Casal de Joves de Sant Lluís existeixen aquestes
pràctiques discriminatòries, no basta que es proposi incloure al seu Reglament Intern que s’ha
de promoure la seva eliminació, sinó que hauria d’informar a l’Ajuntament de Sant Lluís dels
fets concrets que l’han portat a fer una acusació com aquesta. -------------------------------------------Per tot açò, proposo al Ple de l’Ajuntament la següent:------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD:----------------------------------------------------------------------------------------------El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda dirigir-se a l’Institut Balear de la Dona del Govern
Balear per demanar explicacions amb relació a la següent afirmació feta sobre el Casal de
Joves del nostre municipi: “promoure la igualtat entre nins i nines i eliminar els obstacles
existents per a la seva consecució...” En concret, aquest Ajuntament demana:-------------------1- Quins obstacles per aconseguir la igualtat entre al·lots i al·lotes al Casal de Joves de
Sant Lluís ha detectat l’Institut Balear de la Dona ? ------------------------------------------------
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2- En el cas que aquesta afirmació s’hagi fet sense tenir constància que, efectivament, hi
ha pràctiques discriminatòries, que l’Institut Balear de la Dona demani disculpes a
aquest Ajuntament.”----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià diu que, com ja va explicar en el Ple sobre aquest tema, no li sembla
bé l’afirmació que va fer l’IBD dient que s’eliminassin els obstacles existents per a la seva
consecució sense saber si existeixen o no aquest obstacles. Se li va demanar que presentàs ell
un escrit, i per aquest motiu ha fet aquesta moció perquè es faci arribar a l’IBD. Comenta que a
l’anterior comissió la resta de membres varen comentar que aquest text es referia a una frase
feta i que era un text general, però que ell troba que és una afirmació molt greu. Que si a l’IBD li
consta que hi ha aquestes pràctiques tan negatives no només ha de promoure la seva
eliminació, sinó també, ho tindria de denunciar; i si no és així tal com explica la moció, demana
que l’IBD demani disculpes a l’Ajuntament per aquesta afirmació feta. ---------------------------------Intervé la presidenta diu que, com ja va comentar a sa darrera comissió considera que és una
text genèric, que no diu explícitament que faci referència al Molí de Baix. És un text que s’inclou
en un reglament intern i que no s’ha d’oblidar que en un moment donat és pogués donar aquest
obstacles i per tant ho entén en aquest sentit, ja que ens agradi o no a la societat actual aquest
obstacles encara hi són.----------------------------------------------------------------------------------------------Dit això, de totes formes no té cap inconvenient a acordar que es faci arribar aquesta proposta
presentada pel portaveu del Grup Municipal d’Esquerra de Menorca-Esquerra Unida a l’institut
Balear de la Dona.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit diu que, tal com ja va dir, considera també que és una frase feta i
que hauria de dir : “eliminar els possibles obstacles existents” com així es va acordar. ------------Intervé la presidenta dient que està clar que si en alguna ocasió es troben amb un cas així es
denunciarà i es faran les actuacions pertinents, però ell no entén que l’IBD digui que ara n’hi
ha, sinó que és per si n’hi hagués en algun moment. --------------------------------------------------------La Comissió d’Educació i Esports, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:---------------------------------------------------------------------- Dirigir-se a l’Institut Balear de la Dona del Govern Balear per demanar explicacions amb
relació a la següent afirmació feta sobre el Casal de Joves del nostre municipi: “promoure la
igualtat entre nins i nines i eliminar els obstacles existents per a la seva consecució...” En
concret, aquest Ajuntament demana:-----------------------------------------------------------------------------1. Quins obstacles per aconseguir la igualtat entre al·lots i al·lotes al Casal de Joves de
Sant Lluís ha detectat l’Institut Balear de la Dona ?------------------------------------------------2. En el cas que aquesta afirmació s’hagi fet sense tenir constància que, efectivament, hi
ha pràctiques discriminatòries, que l’Institut Balear de la Dona demani disculpes a
aquest Ajuntament.”-----------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la proposta presentada és sobre un
assumpte que es va tractar en el Ple del mes de juliol, on va intentar presentar una
moció in voce però per motius tècnics no va ser possible. Aquesta proposta ve
motivada per un informe que va emetre l’Institut Balear de la Dona (IBD) amb relació a
l’aprovació del Reglament intern del Casal de Joves. En aquest informe, entre altres
coses, l’IBD proposava a l’Ajuntament incloure un afegitó a l’esmentat Reglament que
diu textualment:
“Promoure la igualtat entre nins i nines i eliminar els obstacles
existents per a la seva consecució...”. Manifesta que es digui que l’existència
d’obstacles per a la consecució de la igualtat entre al·lots i al·lotes al Casal de Joves
de Sant Lluís, com a qualsevol altre lloc, és un fet molt greu i que si l’IBD té constància
que al Casal de Joves de Sant Lluís existeixen aquestes pràctiques discriminatòries,
no basta que es proposi incloure al seu Reglament intern que se n’ha de promoure la
l’eliminació, sinó que hauria d’informar l’Ajuntament de Sant Lluís dels fets concrets
que han portat el susdit Institut a fer una acusació com aquesta. Per tot açò, EM-EU
ha presentat la proposta d’acord indicada anteriorment.
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Intervé la regidora de Joventut, senyora Reynés Calvache. Manifesta que, tal com va
comentar en la comissió, considera que és un text genèric que no diu explícitament
que faci referència al Molí de Baix i que es tracta d’un text més que s’inclou en un
reglament intern, ja que no s’ha d’oblidar que en un moment donat es poden trobar
aquests obstacles, cosa que hem de tenir present i que entenem en aquest sentit, ja
que ens agradi o no a la societat actual desgraciadament encara existeixen aquests
obstacles i és necessari que quedi reflectit en el reglament. No obstant açò, l’equip de
govern no té cap inconvenient que es faci arribar a l’Institut Balear de la Dona la
proposta presentada pel portaveu d’EM-EU.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Agraeix que el PP anunciï que hi votarà a favor. Afegeix
que el fet que s’admeti que aquestes afirmacions es facin en general, sense
concretar... ho entén, i creu que no han vingut a inspeccionar el Casal de Joves per
poder afirmar que hi ha obstacles per aconseguir la igualtat entre al·lots i al·lotes;
també creu que és una afirmació genèrica, però també creu que aquests tipus
d’afirmacions són greus, açò que es digui que hi ha obstacles en el Molí de Baix o en
general i que no es demostri. Per tot açò, EM-EU demana que l’IBD digui quins
obstacles ha detectat en el Molí de Baix; i que si aquesta afirmació s’ha fet sense tenir
constància que hi ha pràctiques discriminatòries, que l’IBD demani disculpes a
l’Ajuntament.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Educació i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Dirigir-se a l’Institut Balear de la Dona del Govern Balear per demanar explicacions
amb relació a la següent afirmació feta sobre el Casal de Joves del nostre municipi:
“promoure la igualtat entre nins i nines i eliminar els obstacles existents per a la
seva consecució...” En concret, aquest Ajuntament demana:
1. Quins obstacles per aconseguir la igualtat entre al·lots i al·lotes al Casal de
Joves de Sant Lluís ha detectat l’Institut Balear de la Dona ?
2. En el cas que aquesta afirmació s’hagi fet sense tenir constància que,
efectivament, hi ha pràctiques discriminatòries, que l’Institut Balear de la Dona
demani disculpes a aquest Ajuntament.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA 18.09.13.
RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2013/1054 AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL PER A LA REALITZACIÓ DE
PROGRAMES D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DESTINATS A L'ALUMNAT
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2013/1054, de dia 29.08.13, relativa a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“Vist l’escrit presentant amb Registre d’Entrada 06.08.13 en nº 3.904 i amb relació al Protocol
General entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, el Consell Insular de Menorca i
els Ajuntaments de Sant Lluís i Es Castell, per a la realització de programes d’intervenció
8

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

socioeducativa destinats a l’alumnat d’educació secundària, i en el que s’adjunten quatre
exemplars per a la seva signatura per part del nostre ajuntament. ---------------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la Llei de bases de Règim Local, i la resolució
d’alcaldia nº 1026, 09/08/2013, ------------------------------------------------------------------------------------RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Protocol General entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, el
Consell Insular de Menorca i els Ajuntament de Sant Lluís i Es Castell, per a la realització de
programes d’intervenció socioeducativa destinats a l’alumnat d’educació secundària.--------------Segon.- Ratificar aquesta Resolució mitjançant acord del Ple en la pròxima sessió que aquest
celebri.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta comenta que van rebre aquest protocol el dia 6 d’agost i ens van sol·licitar que
s’aprovàs abans del 31 d’agost i no havent cap comissió ni ple es va procedir a fer la Resolució
d’Alcaldia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja es va informar en el seu dia de la voluntat de l’àrea d’educació a continuar duent a terme el
programa PISE perquè creuen en la necessitat d’oferir alternatives educatives enfocades al
manteniment dins el sistema educatiu de joves que es troben en un greu risc d’abandonament
escolar. A la comissió de dia 19 de febrer es va informar que ja s’havia firmat un conveni de
col·laboració amb la Conselleria d’Educació amb una aportació de 3.500€, i que s’estava
redactant un altre conveni amb el Consell Insular amb una aportació aproximada de 3.000€, el
qual és aquest protocol que avui portam. -----------------------------------------------------------------------L’objecte d’aquest protocol general és establir la col·laboració entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, el CIM, l’Ajuntament d’Es Castell i l’Ajuntament de Sant Lluís per oferir
programes d’intervenció socioeducativa, que proporcionin alternatives educatives enfocades a
la reincorporació i al manteniment dins del sistema educatiu de l’alumnat d’educació
secundària, preferentment dels municipis de Sant Lluís i d’Es Castell, que es trobin
desescolaritzats o que pugui entendre que tenen previst abandonar l’escolarització. També
s’acullen alumnes de Maó, per completar l’aula externa. ---------------------------------------------------En aquest protocol, les quatre administracions esmentades hi tenen compromisos i en el cas
del CIM hi aporta 3.000€. La vigència d’aquest protocol és de l’1 des de gener de 2013 fins al
31 de desembre de 2015.--------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Remigio Lora i demana si el programa PISE s’està duent a terme. --------------------Respon la presidenta dient que si, que la primera l’aportació dels 3.000€ ja va ser per el curs
2012/2013 ja que és anual. -----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Remigio Lora dient que pensa que 3.000€ es un import molt baix. ---------------------Respón la presidenta dient que són, 3.000€ del CIM i que hi ha 3.500 més dels ajuntaments
que ho aporten amb personal. -------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Remigio Lora dient que troba que aquest tipus de programes són molt entre
Conselleries i ajuntaments i que potser falta més la intervenció i participació dels centres
educatius. Troba també que les quanties són molt reduïdes tenint en compte el número de
objectius que hi ha descrits, i per tant troba que es tindrien que implicar més els centres. --------Respon la presidenta dient que els orientadors dels centres educatius estan contínuament en
contacte amb l’educadora social que porta aquest programa, que són ells mateixos qui deriven
l’alumne i que aquest alumnes assisteixen un dia amb l’educadora social, dos dies amb el
mentor corresponent i dos dies el centre. -----------------------------------------------------------------------La Comissió d’Educació i Esports, amb el vot a favor de la representat del PP, que suposan set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposan sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Batlia núm. 2013/1054, de dia
29.08.13, transcrita anteriorment.” ----------------------------------------------------------------------

Intervé la regidora d’Educació, senyora Reynés Calvache. Manifesta que es va rebre
aquest protocol el dia 6 d’agost i, com que s’havia d’aprovar abans de dia 31 d’agost i
no hi havia cap comissió ni Ple, es va fer la resolució de Batlia indicada. Afegeix que
ja es va informar en el seu moment de la voluntat de l’àrea d’Educació a continuar
duent a terme el programa PISE, perquè creiem en la necessitat d’oferir alternatives
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educatives enfocades al manteniment dins el sistema educatiu de joves que es troben
en un grau de risc d’abandonament escolar. Així mateix, manifesta que anteriorment ja
s’havia signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació amb una
aportació de 3.500 euros; que en aquest protocol les quatre administracions
esmentades hi tenen compromisos, i en aquest cas el CIM hi aporta 3.000 €; i que la
vigència d’aquest protocol és des de l’1 des de gener de 2013 fins al 31 de desembre
de 2015.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Educació i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Batlia núm. 2013/1054, de dia
29.08.13, transcrita anteriorment.

SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA 18.09.13.
ACORD REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. APROVACIÓ DEFINITIVA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:

“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora d’Esports amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Ple de l’Ajuntament en data 26.07.13 va aprovar provisionalment la modificació del preu
públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives i el seu acord regulador en
els articles 4, 5 i 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En el BOIB núm. 112, de dia 10.08.13, es publica l’anunci de l’esmentada aprovació, per tal
que durant el període de 30 dies els interessats puguin presentar les reclamacions i
al·legacions que es considerin oportunes;finalitza l’esmentat període el dia 17.09.13.--------------En compliment de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, es va demanar informe a l’Institut Balear
de la Dona del Govern de les Illes Balears.---------------------------------------------------------------------Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, però sí s’ha rebut
l’informe demanat (RE 4383, de dia 27.08.13); aquest indica que s’han d’introduir alguns
aspectes a l’acord regulador. ---------------------------------------------------------------------------------------En vista de tot el que s’ha exposat, ELEV a la Comissió Informativa les següents propostes
d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Assumir l’informe emès per l’Institut Balear de la Dona i, en conseqüència, incorporar
a l’article 5.1 la següent bonificació:-------------------------------------------------------------------------------- Un 20% de descompte per fillets/es de dones viudes/homes viudos, mares fadrines/pares
fadrins i dones/homes amb càrregues familiars que els seus ingressos siguin inferiors al salari
mínim interprofessional.----------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar definitivament l’acord regulador del preu públic per a la prestació de serveis
en les instal·lacions esportives una vegada incorporada la bonificació anterior.----------------------Tercera. Publicar el text íntegre de l’acord regulador al Butlleti Oficial de les Illes Balears.” ------La presidenta informa que en el Ple de data 26 de juliol de 2013 es va aprovar provisionalment
la modificació dels preus públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives.
Es va publicar l’anunci de l’esmentada aprovació, que durant un període de 30 dies va estar en
exposició pública perquè els interessats poguessin presentar les reclamacions i al·legacions
que consideressin oportunes. Aquest termini va finalitzar el dia 17.09.13. -----------------------------10
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En compliment de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, es va demanar informe a l’Institut Balear
de la Dona del Govern de les Illes Balears.---------------------------------------------------------------------Durant l’exposició pública no es va presentar cap al·legació, però sí que es va rebre un informe
de l’Institut Balear de la Dona on s’indica proposta de millora o recomanacions que s’haurien
d’introduir a l’acord regulador. --------------------------------------------------------------------------------------1. Establir bonificacions o exempcions en el preu públic per a la prestació de serveis en
les instal·lacions esportives, concretament a les activitats d’escoles infantils, dirigides
especialment a dones viudes, mares fadrines i dones amb càrregues familiars, sempre i
quan els seus ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional. ------------------La presidenta comenta que encara que l’informe només faci referència a les dones, creu que
atesos els fonaments de drets, on es formalitza el compromís de fixar l’objectiu d’eliminar les
desigualtats entre l’home i la dona i promoure’n la igualtat, també s’hauria d’incloure homes que
estiguin en aquesta mateixa situació. ----------------------------------------------------------------------------La presidenta, per tant, exposa la seva proposta, que seria d’afegir en el punt 5.1 el text
següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Un 20% de descompte per a fillets/filletes de dones/homes viudes/viudos, mares
fadrines/pares fadrins i dones/homes amb càrregues familiars els ingressos de les
quals persones siguin inferiors al salari mínim interprofessional. ------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit. Demana què passa amb les famílies que no figuren en cap
d’aquests casos però que tenguin un salari mínim inferior. ------------------------------------------------Respon la presidenta dient que per a aquests casos hi ha l’àrea de Serveis Socials, que els té
en compte, ja que és impossible arribar a tots els possibles casos. ------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit. Diu que de dones i homes fadrins i amb fills/filles n’hi ha molts,
que potser són parella però no estan casats. ------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que haurien de ser, en lloc de dones i homes fadrins amb fills/filles,
famílies monoparentals. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià. Diu que ve d’acord amb la modificació d’incloure-hi els homes
també, en aquesta proposta; però troba que en eliminar la discriminació sobre homes i dones,
deixa de tenir sentit aquest descompte, que és igual que siguis viudo, viuda, casat, casada,
fadrí... Troba que una situació de pocs recursos ja és motiu suficient de preveure aquest
descompte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que, si fos així, hi podria haver moltes interpretacions i cada cas
seria diferent; de manera que és millor anar redactant/especificant els possibles casos.---------Intervé el Sr. Miquel Melià. Diu que la seva opinió és que, en tots els àmbits, les ajudes han de
ser per a persones necessitades, independentment si són homes, dones, famílies
monoparentals... que no arriben al salari mínim interprofessional. Però des del moment en què
no es fa discriminació ja no té sentit aquest descompte. ----------------------------------------------------Intervé el Sr. Remigio Lora. Troba que no es refereix ben bé a discriminació, sinó que s’ha de
tenir en compte que damunt la figura de la dona s’ha carregat molt fins ara, i que si es mira
l’article 31 d’aquesta llei, que diu: “Amb la finalitat d’evitar la situació de marginalitat o pobresa
de les famílies monoparentals causada, entre altres supòsits, per l’impagament reiterat de les
pensions ... “, a ell li sembla que quan es va fer la llei va ser per no carregar la dona, ja que
aquesta situació passava més amb les dones que no pas amb els homes. Així i tot, comenta el
Sr. Lora que hi ve totalment d’acord, que tant és que el subjecte sigui home o dona. --------------Intervé la presidenta. Diu que no és la mentalitat actual, però que en anys anteriors sí que en
general la dona era la més afectada. Per això troba que no hi és de més, encara que no s’arribi
a agrupar tots els col·lectius, poder dedicar un tipus de descompte per a aquests casos. ---------Intervé el Sr. Miquel Melià. Diu que quan es pensa en col·lectius i no en persones és molt fàcil
de cometre injustícies, que convindria pensar més en casos personals i concrets i no tant en
col·lectius com viudos, monoparentals... ------------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que sempre es poden trobar amb molts de casos particulars, per
molt que intentis arribar a tothom, però que per a aquells casos concrets existeix l’àrea de
Serveis Socials. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Miquel Melià diu que seria més fàcil dir que hi ha un tant per cent de descompte per a les
persones que no arribin al salari mínim, i un altre tant per cent per a aquells que no arribin a la
meitat del salari mínim, i etc., però sempre en funció del salari mínim i no del col·lectiu amb el
qual estiguin identificats. ---------------------------------------------------------------------------------------------11
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Intervé la presidenta dient que s’ha pensat en molts de casos, s’hi ha pensat de diferents
formes, però que ara com ara aquesta és la seva proposta; que es poden seguir estudiant
altres formes, però que de moment s’han de deixar altres casos a l’atenció dels Serveis
Socials. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit demana si troben que hi ha famílies que vagin a Serveis Socials a
demanar ajudes per a activitats esportives. --------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que sí que hi ha casos en què s’hi ha de recórrer. -----------------------Tot seguit, la presidenta informa que sotmetrà a votació la proposta presentada amb la
incorporació de les modificacions que s’han indicat en el debat d’aquest punt. ----------------------La Comissió d’Educació i Esports amb el vot a favor de la representat del PP, que suposen set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Assumir l’informe emès per l’Institut Balear de la Dona i, en conseqüència, incorporar
a l’article 5.1 la següent bonificació:-------------------------------------------------------------------------------- Un 20% de descompte per a fillets/es de dones viudes/homes viudos, famílies monoparentals
i dones/homes amb càrregues familiars, sempre i quan els seus ingressos siguin inferiors al
salari mínim interprofessional.--------------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar definitivament l’acord regulador del preu públic per a la prestació de serveis
en les instal·lacions esportives una vegada incorporada la bonificació anterior.----------------------Tercera. Publicar el text íntegre de l’acord regulador al Butlleti Oficial de les Illes Balears.”-------

Intervé la regidora d’Esports, senyora Reynés Calvache. Manifesta que el Ple de data
26 de juliol de 2013 va aprovar provisionalment la modificació dels preus públic per a
la prestació de serveis en les instal·lacions esportives; que durant el període
d’exposició pública no es va presentar cap al·legació, però sí que es va rebre un
informe de l’Institut Balear de la Dona, on s’indicava una recomanació que s’hauria
d’incloure a l’acord regulador. Aquesta recomanació era la següent:
“Establir bonificacions o exempcions en el preu públic per a la prestació de
serveis en les instal·lacions esportives, concretament a les activitats d’escoles
infantils, dirigides especialment a dones viudes, mares fadrines i dones amb
càrregues familiars, sempre i quan els seus ingressos siguin inferiors al salari
mínim interprofessional.”
Continua la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que encara que l’informe només faci
referència a les dones i, atesos els fonaments de drets on es formalitza el compromís
de fixar l’objectiu d’eliminar les desigualtats entre l’home i la dona i promoure’n la
igualtat, creu també que s’hauria d’incloure homes que estiguin en aquesta mateixa
situació. Per tant, es proposa incorporar a l’article 5.1 la següent bonificació:
“Un 20% de descompte per a fillets/es de dones viudes/homes viudos, famílies
monoparentals i dones/homes amb càrregues familiars, sempre i quan els seus
ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que es tracta d’un informe de l’Institut Balear
de la Dona que és contradictori, ja que per una banda relaciona tots els fonaments de
dret pels quals s’ha d’evitar la discriminació per raons de sexe i, a continuació, passa a
proposar que s’han d’establir bonificacions o exempcions en el preu públic per a la
prestació de serveis en les instal·lacions esportives, concretament en el cas de les
activitats d’escoles infantils, dirigides especialment a dones viudes, mares fadrines i
dones amb càrregues familiars, sempre que els seus ingressos siguin inferiors al salari
mínim interprofessional. Per tant, es contradiu.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que entén que la proposta que fa la regidora
en absolut recull l’esperit del mandat de l’Institut Balear de la Dona, i que l’Ajuntament
ja té en compte la política de bonificacions i d’ajudes als més necessitats, per la qual
cosa creu que l’ordenança hauria de quedar així com es va aprovar inicialment —que
per cert hi va votar a favor, si bé amb determinades coses no hi estava d’acord, però
va valorar la voluntat de la regidora d’intentar arribar a un consens—. Per tant, entén
que s’hauria de desestimar el mandat de l’IBD per ser contradictori amb el mateix
esperit que defensa i deixar l’ordenança així com estava. A més, la proposta de la
presidenta no recull el mandat de l’IBD, ni millora el text, i l’Ajuntament de Sant Lluís
té més bon criteri que l’IBD per establir quines persones mereixen unes bonificacions i
quines no. Per tot açò, si no es deixa l’ordenança així com es va aprovar inicialment,
anuncia que s’abstindrà.
La Sra. Reynés Calvache manifesta que hi ha moltes altres situacions amb dificultats
econòmiques; que és impossible tenir en compte tots els casos dins l’ordenança; però
creu que poder preveure dins aquest document un descompte més per afavorir
famílies amb uns casos de necessitats, no hi és de més. Diu que manté la proposta.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que l’Ajuntament ja tenia establertes les seves
bonificacions i no necessàriament havia d’establir un 20% fix per a aquests casos. Si
es manté aquesta proposta, s’abstindrà.
La Sra. Reynés Calvache puntualitza que, si bé la bonificació és per a aquestes
famílies, realment els qui en surten beneficiats són els fillets, perquè estam oferint un
descompte per a activitats infantils.
Intervé el batle. Manifesta que les persones candidates a bonificacions són perfilades
a través de Serveis Socials, i que en aquest cas de bonificació es tracta d’un ajut
directe; però tots els altres casos que en queden fora podran dirigir-se als Serveis
Socials perquè es puguin beneficiar de bonificacions, sempre que compleixin una
sèrie de requisits.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Educació i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1), acorda:
Primer. Assumir l’informe emès per l’Institut Balear de la Dona i, en conseqüència,
incorporar a l’article 5.1 la següent bonificació:
- Un 20% de descompte per a fillets/es de dones viudes/homes viudos, famílies
monoparentals i dones/homes amb càrregues familiars, sempre i que els seus
ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
Segon. Aprovar definitivament l’acord regulador del preu públic per a la prestació de
serveis en les instal·lacions esportives una vegada incorporada la bonificació anterior.
Tercer. Publicar el text íntegre de l’acord regulador al Butlleti Oficial de les Illes
Balears.
13

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.09.13.
PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2012
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 11.09.13, amb relació a l’assumpte indicat,
que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atesa la Memòria econòmica de l’Ajuntament de dia 12.07.13, amb relació al Compte General
de 2012;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 18.07.13; ---------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 10.09.13, amb relació a l’exposició pública
de l’esmentat expedient; ---------------------------------------------------------------------------------------------Elev a la consideració de la Comissió d’Economia i Hisenda, amb vista a l’adopció de l’oportú
acord plenari, les següents ----------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2012.-------------------------------------------Segona. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost
de 2012.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement sobre el
Compte General de 2012 i que durant el període habilitat a l’efecte no s’hi van presentar
al·legacions, per la qual cosa avui es du a aprovació l’esmentat compte. Afegeix que una
vegada que el Ple l’haurà aprovat, es remetrà a la Sindicatura de Comptes.--------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representat del PP, que suposen set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2012.--------------------------------------------Segona. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost
de 2012.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que el dia 18.07.13 la Comissió Especial de Comptes va
informar favorablement sobre el Compte General de 2012 i que durant el període
habilitat a l’efecte no s’hi van presentar al·legacions, per la qual cosa avui es du a
aprovació l’esmentat compte. Afegeix que una vegada que el Ple l’aprovi i, amb
anterioritat a dia 15 d’octubre, es remetrà a la Sindicatura de Comptes.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2012.
Segon. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2012.
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VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.09.13.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE
DIVERSOS EDIFICIS O DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SANT LLUÍS.
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El batle informa que el termini per a la presentació d’al·legacions va acabar dimarts passat i
que únicament se n’ha presentat una, del Grup Municipal del PSOE, RE 4382, de dia 27.08.13.
Igualment, informa que també es va rebre l’informe de l’Institut Balear de la Dona del Govern
de les Illes Balears, RE 4386, de dia 27.08.13.----------------------------------------------------------------Tot seguit, lliura als membres de la comissió la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte
indicat. Afegeix que en aquest cas s’accepten les al·legacions i que, respecte a la qüestió de
la fiança, s’ha incorporat la mateixa nota que figura a l’ordenança pel lloguer d’útils i efectes de
propietat municipal. Així mateix, informa que, igualment, s’incorporaran les recomanacions de
l’informe de l’IBD pel que fa al llenguatge emprat. -----------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representat del PP, que suposen set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Estimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal PSOE de Sant Lluís contra la
taxa per la utilització de diversos edificis o dependències municipals de Sant Lluís i la seva
ordenança fiscal reguladora —aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data
26.07.2013— i en conseqüència modificar els articles 2, 3 i 5 de l’Ordenança, que queden
redactats de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------------------“Article 2. Fet imposable ---------------------------------------------------------------------------------------------Constitueix el fet imposable del preu públic la utilització dels següents edificis i dependències
municipals a sol·licitud del subjecte passiu:---------------------------------------------------------------------- Pavelló d’esports------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sala Multifuncional---------------------------------------------------------------------------------------------------- Pinaret de s’Algar----------------------------------------------------------------------------------------------------- Oficina d’informació de Punta Prima----------------------------------------------------------------------------- Camp de futbol--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pista Multifuncional escola-----------------------------------------------------------------------------------------El pavelló d’esports i el camp de futbol són objecte d’aquesta taxa per tal com són susceptibles
de ser emprats per a activitats culturals.-------------------------------------------------------------------------Article 3. Exempcions i Bonificacions-----------------------------------------------------------------------------1. La Junta de Govern Local podrà acordar: -------------------------------------------------------------------- En aquells casos en què concorrin circumstàncies especials que així ho aconsellin, la
concessió de bonificacions, de fins al 50% del seu import, en el pagament del preu públic i/o
fiança regulat en aquesta Ordenança.----------------------------------------------------------------------------- L’exempció de l’import del preu públic i/o fiança quan l’obligat al pagament sigui una
administració pública o una entitat i/o un veí sense ànim de lucre, o quan el lloguer ho sigui
amb motiu d’actes que organitzi l’Ajuntament de Sant Lluís o hi col·labori.-----------------------------2. Fora de les bonificacions i exempcions regulades en aquest article, no s’admet cap benefici
en pagament d’aquesta taxa. ---------------------------------------------------------------------------------------Article 5. Quota tributària---------------------------------------------------------------------------------------------5.1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es determinarà segons el
quadre de tarifes recollit a continuació:---------------------------------------------------------------------------Quota tributària per dia o fracció
1. Pavelló d’esports
465,00 €/dia
2. Sala Multifuncional – Sala segon pis
160,00 €/dia
Sala Multifuncional - Teatre
415,00 €/dia
3. Pinaret de s’Algar
20,00 €/dia
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4. Oficina de Punta Prima
53,00 €/dia
5. Pista Multifuncional
28,00 €/dia
6. Camp de futbol
475,00 €/dia
Nota. A l’efecte de garantir la conservació dels béns indicats en la present tarifa, quan es
produeixi la seva prestació i prèviament a la utilització del bé, haurà de dipositar-se una fiança
equivalent a tres vegades l’import dels preus assenyalats a la tarifa, quantitat que serà tornada
una volta s’hagi comprovat el seu perfecte estat de conservació.-----------------------------------------5.2. Cas d’existir ingressos per taquilla, l’import mínim de la taxa és del 10% de la recaptació.”
Segona. Assumir l’informe emès per l’Institut Balear de la Dona, incorporant les recomanacions
de l’informe pel que fa al llenguatge emprat. -------------------------------------------------------------------Tercera. Aprovar amb caràcter definitiu, resoltes les al·legacions presentades, la taxa per la
utilització de diversos edificis o dependències municipals de Sant Lluís i la seva ordenança
fiscal reguladora, una vegada incorporades a la mateixa les modificacions estimades en els
termes abans indicats.------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears.” --------------

Intervé el batle. Manifesta que durant el període d’exposició pública es va rebre una
al·legació presentada pel grup PSOE, com també es va rebre l’informe de l’Institut
Balear de la Dona. Afegeix que en aquest cas s’accepten les al·legacions presentades
i que, respecte a la qüestió de la fiança, s’ha incorporat la mateixa nota que figura a
l’Ordenança pel lloguer d’útils i efectes de propietat municipal. Així mateix, informa
que, igualment, s’incorporaran les recomanacions de l’informe de l’IBD pel que fa al
llenguatge emprat.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE està content que s’hagin
recollit les al·legacions presentades, però anuncia que no donaran suport a aquesta
proposta de Batlia perquè no és la nostra ordenança, ja que el grup PSOE no l’hauria
feta. Considera totalment fora de lloc que per emprar el pinaret de s’Algar s’hagin de
pagar 20 euros, tenint en compte que és una zona verda pública que va venir de la
cessió de la urbanització de s’Algar. Insisteix que aquests tipus d’ordenances no les
duria a terme el grup PSOE i menys en aquests moments, i troba totalment fora de lloc
que per emprar el pinaret de s’Algar, la sala multifuncional o l’oficina turística de Punta
Prima, entre d’altres, s’hagi de pagar. No obstant açò, agraeix que s’hagin recollit les
al·legacions presentades, que van ser per millorar el text.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que està bé que s’hagi millorat el text, però no
es tracta d’una qüestió que estigui millor o pitjor el text, sinó que és amb la mateixa
filosofia allò amb què no està d’acord: que l’Ajuntament estableixi una nova taxa per
fer pagar als ciutadans o entitats per fer ús de les instal·lacions municipals. Entén que
açò va en contra de la filosofia que hauria de ser que la cosa pública és pública. Fa la
sensació que l’Ajuntament vol treure benefici del seu patrimoni públic, i la cosa lògica
és que aquest patrimoni sigui emprat pel públic de forma gratuïta. Conclou dient que
se n’alegra, que s’hagi millorat el text, però no està d’acord amb els fons de la qüestió.
Intervé novament el batle. Manifesta que està sorprès, ja que el grup PSOE presenta
unes esmenes, aquestes s’accepten, però resulta que ara s’abstenen... Si considera
que hi havia altres coses a millorar, allò que hauria d’haver fet el Sr. Carretero era
posar-ho de manifest, per la qual cosa li demana que per a properes vegades, si hi ha
qüestions que troba que s’han de canviar, ho faci arribar a l’equip de govern, ja que
l’equip de govern té voluntat d’arribar a bons acords, perquè avui en dia la política
està per açò, per ser tots un poc generosos i arribar a enteses i acords. Assenyala
que el grup PSOE està en tot el seu dret d’abstenir-se; però, sincerament, no entén la
postura de l’esmentat grup, quan hi ha una voluntat municipal de col·laboració,
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acceptant les al·legacions presentades. Entén que a la comissió el portaveu del PSOE
s’abstingués perquè van presentar la documentació a darrera hora, però no entén que
avui s’abtengui. Demana que ho recapacitàs i que hi votàs a favor. Per altra banda,
manifesta que no es tracta d’un afany recaptatori, ja que amb la política de
bonificacions i exempcions el ventall és prou ampli perquè totes les persones i entitats
sense ànim de lucre no hagin de fer-se càrrec del preu del lloguer, sinó que es tracta
de regular i establir uns criteris per al bon ús d’aquestes instal·lacions, amb la fixació
d’una fiança per si hi ha qualque desperfecte. Conclou dient que és una ordenança
nova, que totes les ordenances es poden ajustar, i que a mesura que l’experiència ens
vagi posant casos, s’anirà modificant. Demana el vot favorable .
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que si el batle vol consens, doncs,
retiri aquesta ordenança i el grup PSOE hi votarà a favor. A més, el batle ha dit que
està sorprès... Sorprès de què? Recorda que quan es va presentar el pressupost el
grup PSOE va presentar vint al·legacions i només se n’hi va acceptar una —la qüestió
del préstec, que el fessin en dos—. Per tant, es demana: De què parla el batle, de
col·laboració, si no ha acceptat res mai de les propostes que ha fet el grup PSOE? No
vulgui fer que sembla que tot va per consens, perquè açò és mentida. No sap de què
se sorprèn el batle. O és que se sorprèn perquè li hem millorat el document...? Si vol
consens, retiri l’ordenança i el grup PSOE hi votarà a favor.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Demana: Queda garantit que només pagaran
aquestes taxes les entitats amb ànim de lucre?
El batle manifesta que en el text de l’ordenança, respecte a l’apartat de bonificacions i
exempcions, s’estableix:
“La Comissió de Govern podrà acordar:
- En aquells casos en què concorrin circumstàncies especials que així ho aconsellin, la
concessió de bonificacions, de fins al 50% del seu import, en el pagament del preu
públic i/o fiança regulat en aquesta Ordenança.
- L’exempció de l’import del preu públic i/o fiança quan l’obligat al pagament sigui una
administració pública o una entitat i/o un veí sense ànim de lucre,--------”

Per tant, manifesta que sí que queda garantit, previ acord de la Junta de Govern i
prèvia petició de l’ús d’aquesta instal·lació.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no queda garantit, perquè depèn de l’acord de la
Junta de Govern.
El batle manifesta que si es bonifica i es detecta un mal ús, la mateixa persona que
hagi fet el mal ús, quan torni a venir a demanar el mateix bé, la Junta de Govern haurà
de valorar si l’hi concedeix o no. Es tracta d’açò, de garantir el patrimoni municipal, i
amb aquesta ordenança així ho establim. Per tant, anuncia que l’equip de govern
manté l’ordenança i que, com que entén que és millorable, diu que acceptarà
propostes de millora.
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 vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (3); i
un vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1), acorda:
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Primer. Estimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal PSOE de Sant Lluís
contra la taxa per la utilització de diversos edificis o dependències municipals de Sant
Lluís i la seva ordenança fiscal reguladora —aprovada provisionalment pel Ple de
l’Ajuntament en data 26.07.2013— i en conseqüència modificar els articles 2, 3 i 5 de
l’Ordenança, que queden redactats de la següent manera:
“Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels següents edificis i
dependències municipals a sol·licitud del subjecte passiu:
- Pavelló d’esports
- Sala Multifuncional
- Pinaret de s’Algar
- Oficina d’informació de Punta Prima
- Camp de futbol
- Pista Multifuncional escola
El pavelló d’esports i el camp de futbol són objecte d’aquesta taxa per tal com són
susceptibles de ser emprats per a activitats culturals.
Article 3. Exempcions i Bonificacions
1. La Junta de Govern Local pot acordar:
- En aquells casos en què concorrin circumstàncies especials que així ho aconsellin, la
concessió de bonificacions, de fins al 50% del seu import, en el pagament de la taxa
i/o fiança regulat en aquesta Ordenança.
- L’exempció de l’import de la taxa i/o fiança quan l’obligat al pagament sigui una
administració pública o una entitat i/o un veí sense ànim de lucre, o quan el lloguer ho
sigui amb motiu d’actes que organitzi l’Ajuntament de Sant Lluís o hi col·labori.
2. Fora de les bonificacions i exempcions regulades en aquest article, no s’admet cap
benefici en pagament d’aquesta taxa.
Article 5. Quota tributària
5.1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es determina
segons el quadre de tarifes recollit a continuació:
1. Pavelló d’esports
2. Sala Multifuncional – Sala segon pis
Sala Multifuncional - Teatre
3. Pinaret de s’Algar
4. Oficina de Punta Prima
5. Pista Multifuncional
6. Camp de futbol

Quota tributària per dia o fracció
465,00 €/dia
160,00 €/dia
415,00 €/dia
20,00 €/dia
53,00 €/dia
28,00 €/dia
475,00 €/dia
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Nota. A l’efecte de garantir la conservació dels béns indicats en la present tarifa, quan
es produeixi la seva prestació i prèviament a la utilització del bé, haurà de dipositar-se
una fiança equivalent a tres vegades l’import dels preus assenyalats a la tarifa,
quantitat que serà tornada una volta s’hagi comprovat el seu perfecte estat de
conservació.
5.2. Cas d’existir ingressos per taquilla, l’import mínim de la taxa és del 10% de la
recaptació.”
Segon. Assumir l’informe emès per l’Institut Balear de la Dona, incorporant les
recomanacions de l’informe pel que fa al llenguatge emprat.
Tercer. Aprovar amb caràcter definitiu, resoltes les al·legacions presentades, la taxa
per la utilització de diversos edificis o dependències municipals de Sant Lluís i la seva
ordenança fiscal reguladora, una vegada incorporades a la mateixa ordenança les
modificacions estimades en els termes abans indicats.
Quart. Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.09.13.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LLOGUER
D'ÚTILS I EFECTES DE PROPIETAT MUNICIPAL. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El batle informa que el termini per a la presentació d’al·legacions va acabar dimarts passat i
que únicament s’ha presentat una al·legació, en concret, del Grup Municipal del PSOE, RE
4381, de dia 27.08.13. Igualment, informa que també es va rebre l’informe de l’Institut Balear
de la Dona del Govern de les Illes Balears, RE 4379, de dia 27.08.13.----------------------------------Tot seguit, lliura als membres de la comissió la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte
indicat.
Afegeix que en aquest cas s’accepten parcialment les al·legacions presentades,
perquè la segona esmena, que fa referència a la qüestió de la fiança, entenem que ja queda
prou ben expressada en el text de l’ordenança. ---------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li hauria agradat que la proposició de Batlia
hagués vingut amb la documentació que se li va remetre sobre aquest punt. Atès que no ha
pogut estudiar-la, anuncia que avui el grup PSOE s’abstindrà. -------------------------------------------El batle manifesta que s’ha de tenir en compte que el període per presentar al·legacions
acabava dimarts, però que l’endemà es poden rebre al·legacions si porten el segell de Correus
del dia anterior. Per açò, per prudència, s’ha redactat la proposta de Batlia avui mateix. ----------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representat del PP, que suposen set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Grup Municipal PSOE de Sant Lluís
contra l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per lloguer d’útils i efectes de propietat
municipal —aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 26.07.2013— pel que fa
al punt 1 de l’article 5, “Bonificacions i exempcions”, que queda redactat de la següent manera:
“Article 5. Bonificacions i exempcions ----------------------------------------------------------------------------1. La Junta de Govern Local pot acordar:------------------------------------------------------------------------a) En aquells casos en què concorrin circumstàncies especials que així ho aconsellin, la
concessió de bonificacions, de fins al 50% del seu import, en el pagament del preu
públic i/o fiança regulats en aquesta Ordenança.---------------------------------------------------19
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b) L’exempció de l’import del preu públic i/o dispensa de la fiança quan l’obligat al
pagament sigui un Sindicat, un Partit Polític, una administració pública o una entitat i/o
un veí sense ànim de lucre, o quan el lloguer ho sigui amb motiu d’actes que organitzi
l’Ajuntament de Sant Lluís o hi col·labori.-------------------------------------------------------------2. Fora de les bonificacions i exempcions regulades en aquest article, no s’admet cap benefici
en pagament d’aquest preu públic.” ------------------------------------------------------------------------------Segona. Desestimar parcialment l’al·legació pel que fa al punt sisè, “Quantia”, atès que els
arguments de dita al·legació ja queden reflectits de forma fefaent en el text aprovat
provisionalment i que l’import de la fiança hi ha de quedar recollit.---------------------------------------Tercera. Aprovar amb caràcter definitiu, resoltes les al·legacions presentades, l’ordenança
fiscal reguladora dels preus púbics per lloguer d’útils i efectes de propietat municipal, una
vegada incorporades a la mateixa les modificacions estimades en els termes abans indicats. --Quarta. Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlleti Oficial de les Illes Balears.” --------------

Intervé el batle. Manifesta que es tracta d’una nova ordenança, una ordenança que
regula els preus i les fiances que les persones que demanen materials municipals
hauran d’abonar, sempre que no tenguin cabuda dins l’apartat de bonificacions o
exempcions. En aquest cas, manifesta que també el grup del PSOE ha presentat
unes esmenes, les quals s’estimen parcialment, ja que la segona, que fa referència a
la qüestió de la fiança, entenem que ja queda prou ben expressada en el text de
l’ordenança.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en aquest cas suposa que el batle no se
sorprendrà pel fet que el grup PSOE s’abstindrà... És bo que el públic que assisteix al
Ple d’avui i la gent del carrer sàpiga que si qualque veí de Sant Lluís demana a
l’Ajuntament que li deixin cadires haurà de pagar 1’10 euros per unitat i dia... És curiós
que material que s’ha comprat amb els imposts i amb els preus públics de la gent, ara
se’ls cobrarà una altra vegada. Açò, la gent ho hauria de saber; açò és la cosa que
pretén aquest equip de govern. Afegeix que ara ens convertirem en una empresa de
lloguer de materials, com pot ser el lloguer del piano, de cadires, etc., etc. Conclou
demanant que, encara que parcialment hagin acceptat les al·legacions del grup PSOE,
que es retiri aquesta ordenança fiscal.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’Ajuntament es convertirà en una
empresa de lloguer de materials, però de materials públics... Coses que l’Ajuntament
ha adquirit amb els imposts de tots, ara als ciutadans se’ls farà pagar per fer-ne ús.
Anuncia que hi votarà en contra.
Intervé el batle. Manifesta que el sorprèn novament la intervenció del portaveu del
PSOE, ja que o bé no s’ha llegit l’ordenança o bé no l’ha entesa. Queda més que clar
que els veïns de Sant Lluís no pagaran lloguer amb les bonificacions i exempcions que
s’estableixen. Es piano! En aquesta ordenança no consta el lloguer del piano... Si
presenten esmenes, presentin les esmenes que vulguin i ja en parlarem, però no
véngui aquí ara amb bestieses... No ens facin perdre el temps d’aquesta manera,
acceptant esmenes que diuen que desprès no són del seu grat. Aquesta ordenança
s’ha exposat al públic; nosaltres vam animar l’oposició que presentassin esmenes;
n’han presentades i les hem acceptades; però resulta que ara el grup que presenta les
esmenes s’absté... És sorprenent. Afegeix que el material l’hem pagat tots i tots tenen
el mateix dret a emprar-lo i a fer-ne un bon ús, ja que no perquè uns en facin un mal
ús ho han de pagar els altres. Per açò, s’estableix una fiança, i els qui ho facin malbé,
que ho paguin. Açò és la base d’aquesta ordenança: establir uns criteris que fins ara
no estaven establerts i que són lògics.
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Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el batle s’hauria de passar
la mà pels pits —una expressió que al batle li sol agradar dir—, i que de bestiesa no
en diu cap ni una. Retiri l’ordenança i el grup PSOE hi votarà a favor. A més,
manifesta que ell no ve a perdre el temps, aquí; en política, mai. Al contrari, i tant que
sí que se l’ha llegida, l’ordenança... Miri com el portaveu d’EM-EU li diu el mateix!.
Allò que passa és que l’equip de govern no vol escoltar, com que ells tenen la majoria,
com el Sr. Bauzà, i es creuen amb el dret de passar per damunt de tothom.
Manifesta que l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Lluís fa la mateixa política
que el “jefe” que tenen a Mallorca, es creuen que perquè li van donar la majoria
absoluta poden arrasar en tot, que les urnes faculten per a açò. Es dirigeix al batle
dient-li: “Vostè parla de bons acords, de bestieses, de perdre es temps? Vostè ve aquí
a perdre es temps?” Manifesta que el batle és el màxim responsable de l’Ajuntament,
el màxim responsable d’aquest poble, per açò el batle és el primer que no l’ha de
perdre, el temps. Conclou dient al batle que retiri aquesta ordenança i tindrà el vot
favorable del PSOE.
Finalment, el batle manifesta que no el perdrà, el temps, perquè no retirarà aquesta
ordenança.
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 vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE
(3) i EM-EU (1), acorda:
Primer. Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Grup Municipal PSOE de Sant
Lluís contra l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per lloguer d’útils i efectes
de propietat municipal —aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data
26.07.2013— pel que fa al punt 1 de l’article 5, “Bonificacions i exempcions”, que
queda redactat de la següent manera:
“Article 5. Bonificacions i exempcions
1. La Junta de Govern Local pot acordar:
a) En aquells casos en què concorrin circumstàncies especials que així ho
aconsellin, la concessió de bonificacions, de fins al 50% del seu import, en el
pagament del preu públic i/o fiança regulats en aquesta Ordenança.
b) L’exempció de l’import del preu públic i/o dispensa de la fiança quan l’obligat al
pagament sigui un sindicat, un partit polític, una administració pública o una
entitat i/o un veí sense ànim de lucre, o quan el lloguer ho sigui amb motiu
d’actes que organitzi l’Ajuntament de Sant Lluís o hi col·labori.
2. Fora de les bonificacions i exempcions regulades en aquest article, no s’admet cap
benefici en pagament d’aquest preu públic.”
Segon. Desestimar parcialment l’al·legació pel que fa al punt sisè, “Quantia”, atès que
els arguments de la dita al·legació ja queden reflectits de forma fefaent en el text
aprovat provisionalment i que l’import de la fiança hi ha de quedar recollit.
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Tercer. Aprovar amb caràcter definitiu, resoltes les al·legacions presentades,
l’ordenança fiscal reguladora dels preus púbics per lloguer d’útils i efectes de propietat
municipal, una vegada incorporades a la mateixa ordenança les modificacions
estimades en els termes abans indicats.
Quart. Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlleti Oficial de les Illes Balears.
DESÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.09.13.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE
LA CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL I L'AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE PLACES D'ESTADES
DIÜRNES I RESIDENCIALS PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia del conveni
remès per la Conselleria de Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, així com
l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 11.09.13 i la proposta de Batlia, de dia 16.09.13. ----Intervé el batle. Informa que el Conveni suposa —respecte el de l’exercici anterior— una
disminució de l’aportació del Govern respecte a les places reservades, però un augment de la
seva aportació a les places ocupades, de manera que l’aportació global és superior a la de
l’exercici passat. Tot seguit, efectua una detallada explicació dels canvis de caire econòmic
amb relació al conveni signat l’any passat. ---------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal s’interessa respecte a si el Govern balear està al dia dels pagaments del
geriàtric. El batle informa que està al dia fins a finals de 2012. -------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representat del PP, que suposen set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i
l’Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent
gran en situació de dependència de l’exercici 2013. ---------------------------------------------------------Segona. Habilitar el batle per a signar-lo.” ---------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’estructura del conveni varia poc respecte al conveni
de l’any passat, i que en aquest cas una de les grans modificacions és que les places
reservades tant de centre de dia com de residència, en què abans s’abonava una
quantia que era el 25% del preu, passa al 0%. Però, en canvi, la consignació
pressupostària de la despesa passa de 316.277,10 euros a 424.533,66 euros. Una
altra diferència és que els preus de les places de centre de dia i de residència pugen
bastant fins al punt de tenir un superàvit. Assenyala que si comptam les places
ocupades de l’any 2012 i les places reservades de 2012 i ho multiplicam pel preu de
2012 i feim aquesta comparativa amb els preus que ens proposen per a l’any 2013, en
resulta un import a favor de l’Ajuntament de 25.737,17 euros. Açò és una aproximació
feta d’acord amb les dades del geriàtric que tenim de l’any 2012. Conclou dient que
amb aquests nombres allò que convé és que no hi hagi places reservades, que
estiguin totes ocupades i que siguem al màxim d’àgils per fer l’ocupació d’aquestes
places.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria saber:
- Quina ocupació actual tenen el geriàtric i el centre de dia?
- Quines gestions o accions s’han fet perquè s’ocupin les places no ocupades?
Per altra banda, demana que la Conselleria de Benestar Social aporti més diners, no
només a l’Ajuntament de Sant Lluís, sinó a tots els ajuntaments de les Illes Balears;
que pensin que els qui donen els serveis són els municipis, i aquests estan faltats de
recursos. Per açò, demana que aquest conveni es millori més, perquè no es millora,
al contrari.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el Govern balear és qui gestiona les 15
places de residència i les 10 de centre de dia, per tant el qui gestiona que hi hagi
places desocupades o no, és el mateix Govern balear. No és lògic que el Govern
balear penalitzi l’Ajuntament pel fet que tengui places desocupades. Per tant, el
Govern balear es pot permetre fer una gestió no tan bona perquè al final qui ho pagarà
serà l’Ajuntament de Sant Lluís. Açò no és lògic.
El batle manifesta que en aquests moments hi ha prou demanda, perquè no hi ha
buits; i que si n’hi ha, de buits, és per pur tràmit administratiu de fer les resolucions
d’admissió dels usuaris. Afegeix que açò és una gestió que encara que sigui la
Conselleria de Benestar Social qui la impulsi, l’Ajuntament també ha de procurar anar
al màxim.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que entén que hi ha prou demanda com perquè el
geriàtric i centre de dia estiguin ocupats, però el batle no ha contestat al fet de la
contradicció que suposa que el Govern balear sigui el qui en gestiona l’admissió i, per
tant, qui és responsable quan hi ha places desocupades. I que llavors ho faci pagar a
l’Ajuntament...
El batle manifesta que possiblement és una contradicció, que ho revisaran i que li
contestarà per escrit.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3); PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Família i Serveis
Socials i l’Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i
residencials per a gent gran en situació de dependència de l’exercici 2013.
Segon. Habilitar el batle per a signar-lo.
ONZÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'ORDENANÇA REGULADORA
DEL RENOU I LES VIBRACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS.
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA

23

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé el batle. Manifesta que s’han presentat dues al·legacions, una del mateix
Govern balear i una altra de l’Associació de Constructors de Balears. Com que és una
ordenança que s’havia tractat en l’àmbit insular per fer un document comú per a tots
els municipis, van considerar que havien de fer arribar les al·legacions als altres
ajuntaments i canalitzar-ho a través del CIM. Com que no hi ha hagut temps per
analitzar aquestes al·legacions, demana la retirada del present punt de l’ordre del dia.
El Sr. Carretero Tudurí demana si, doncs, el present assumpte anirà a una propera
comissió informativa.
El batle respon que sí. Afegeix que en l’àmbit insular es va crear una comissió per fer
aquesta ordenança, i entén que ha de ser aquesta comissió qui ha d’analitzar les
esmenes presentades.
Llavors, segons l’informe que faci aquesta comissió, es
redactarà la proposta de Batlia de resolució d’al·legacions, la qual passarà a la
comissió informativa corresponent i al Ple.
Tot seguit, la secretària informa que, com que en el punt de l’ordre del dia hi figura
“Proposta de Batlia...”, allò que s’hauria de fer és sotmetre a votació la inclusió del
present punt a l’ordre del dia, no la seva retirada.
Realitzada la votació d’inclusió del present punt a l’ordre del dia, es produeix el
següent resultat: tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (3); i nou
vots en contra, corresponents als membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1). El present punt no s’inclou a l‘ordre del dia.
DOTZÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA AMB RELACIÓ AL SUPORT DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS A LA DECLARACIÓ DE LA CULTURA
TALAIÒTICA DE MENORCA COM A PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO
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 unanimitat dels dotze membres
assistents, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, es dóna compte de la proposta del regidor de Cultura amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“La cultura talaiòtica menorquina constitueix un conjunt arqueològic amb valor d’autencitat i
excepcionalitat, que és un testimoni únic d’una civilització passada, present a l’Illa de Menorca
i en el seu paisatge des de fa quatre mil anys, i amb una densitat i un estat de conservació dels
seus monuments que permeten catalogar-los com a insòlits. ---------------------------------------------Aquests béns tenen un valor que els fa diferents d’altres del món, perquè són representatius
d’una cultura prehistòrica única, els monuments més característics de la qual, com les navetes
(llocs d’enterrament col·lectiu) i els recintes de taula (santuaris amb una peça central composta
per dues gran lloses de pedra que formen una mena d’enorme T), son exclusius de Menorca i
no es troben a cap altre lloc.----------------------------------------------------------------------------------------La cultura talaiòtica de Menorca reuneix uns valors que la fan merèixer la consideració de valor
universal excepcional, tant per la singularitat, originalitat i exclusivitat dels seus béns com per
l’estat de conservació que presenten, el coneixement científic que se’n té, la tècnica ciclòpia
utilitzada en l’edificació dels seus monuments i el marc cronològic en què es desenvolupa.
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Totes aquestes característiques la converteixen en testimoni de l’enginy humà i reflex d’una
societat prehistòrica mediterrània insular. ----------------------------------------------------------------------El reconeixement internacional que significa la declaració de patrimoni mundial, acompanyada
del corresponent pla de gestió, en garantirà sens dubte la protecció i conservació per a les
generacions futures. --------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l’exposat, elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
L’Ajuntament de Sant Lluís dóna el suport a la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca
com a patrimoni mundial de la UNESCO, impulsada pel Consell Insular de Menorca.” -------------

Intervé el regidor de Cultura, Sr. Olives Salas. Manifesta que el Consell Insular de
Menorca demana el suport del nostre ajuntament a la proposta que tenen iniciada,
que la cultura talaiòtica de Menorca passi a ser patrimoni mundial de la UNESCO. En
certa forma, allò que es fa és una recollida d’adhesions; de fet, la seva proposta és un
càlcul de l’escrit de recollida de signatures que envia el CIM a diferents institucions i
particulars. Afegeix que Menorca és un museu a l’aire lliure, ho ha estat sempre, ho
continua sent, i espera que sempre ho sigui. De fet, la quantitat de monuments que hi
ha a l’illa de Menorca per metre quadrat és impressionant i el seu estat de conservació
és bastant bo. Per tant, si tenim l’oportunitat que el patrimoni d’aquella època, que va
ser la cultura talaiòtica, pugui ser part del patrimoni mundial de la UNESCO, val la
pena donar suport a aquesta proposta. Demana el vot favorable dels membres del
consistori.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el grup del PSM-ELS VERDS hi donarà
suport, si bé s’ha de destacar que encara no es té fet el programa ni el projecte.
Afegeix —en pla de broma— que encara sort que tenim el museu a l’aire a lliure, així
no haurem de demanar els doblers a Madrid per l’aire condicionat, perquè encara
esperam els doblers de l’aire condicionat del Museu de Menorca... Conclou dient que
quan a vegades aspiram a la idea que l’illa de Menorca estigui reconeguda en l’àmbit
mundial, s’hi han de posar els màxims esforços, no basta només a recollir signatures,
sinó que són els projectes allò que hem de tenir ben clar.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el grup d’EM-EU hi votarà a favor, perquè
considera que esta bé que es faci aquesta declaració de la cultura talaiòtica com a
patrimoni mundial de la UNESCO. Considera que si la UNESCO reconeix aquest
patrimoni únic, açò serà un incentiu perquè les institucions menorquines, en tost de
dedicar-se a posar llums en talaiots o jaciments, que es dediquin a fer una bona
conservació del conjunt i, sobretot, de reclamar la bona conservació en el Museu.
Afegeix que creu que és una proposta que mereix el vot unànime de tota la societat
menorquina, perquè és ver que els còdols de Menorca són únics en el món.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor de Cultura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- L’Ajuntament de Sant Lluís dóna el suport a la candidatura de la cultura talaiòtica de
Menorca com a patrimoni mundial de la UNESCO, impulsada pel Consell Insular de
Menorca.
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TRETZÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'EMISSIÓ D'INFORME SOBRE LA PROPOSTA
DEL CONSELL ESCOLAR DEL NOU CEIP SOBRE LA DENOMINACIÓ
ESPECÍFICA DEL CENTRE
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 tres abstencions,
corresponents als membres del PSOE (3), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, es dóna compte de la proposta del batle amb relació a l’assumpte indicat,
que diu:
“En sessió de data 30.06.2010 el Ple de l’Ajuntament va acordar, per unanimitat, elevar a la
Conselleria d’Educació la proposta de denominar el col·legi nou de Sant Lluís “Albert Camus”;
la proposta es va fer des de l’Ajuntament atès que la nova escola no era operativa i no s’havia
constituït encara el seu consell escolar. -------------------------------------------------------------------------Atès que la Conselleria no va adoptar cap acord al respecte i una vegada constituït el Consell
Escolar, en data 15 de febrer de 2013 l’Ajuntament va rebre escrit d’aquell ens mitjançant el
qual sol·liciten el canvi de nom del centre per CEIP Ses Alzines. L’assumpte és tractat pel Ple
municipal el 8 de març de 2013, qui resol fer una reunió amb el Consell Escolar i tots els grups
polítics per tal d’intentar arribar a un acord. El 21 de març es tracta novament l’assumpte pel
Ple, qui acorda deixar el punt damunt la taula i convocar la comissió d’investigadors i
estudiosos per tal que assessorin al respecte.-----------------------------------------------------------------El 17 de juny de 2013 i a petició municipal, la Comissió consultiva d’investigadors i estudiosos
de la història local de Sant Lluís lliuren a l’Ajuntament un informe en el que es proposen quatre
noms diferents (Alber Camus Sintes, Mn. Antoni Orfila “Fila-Or”, Francisco Pons Pons, i Antoni
Sintes Sintes”. Aquest informe es remet a la nova escola i el claustre de mestres, el 9 de juliol,
comunica a l’Ajuntament que no proposarà cap nom dels proporcionats per l’Ajuntament i que
és l’Ajuntament el que ha de triar el nom.------------------------------------------------------------------------Atès que l’article 3.1 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova el Reglament
orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i
dels col·legis públics d’educació infantil i primària indica “Els centres dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura, a més de la denominació genèrica a què al·ludeix l’article 1,
tindran una denominació específica, que estableix la Conselleria. La denominació específica
pot ser modificada a proposta del consell escolar del centre, que s’hi ha de mostrar favorable
per una majoria de dos terços. La proposta de modificació ha d’anar acompanyada d’un
informe del consell escolar en el qual es justifica la conveniència del canvi i amb un informe
favorable de l’entitat local que és titular de l’edifici en el qual s’ubica el centre.” ---------------------Atès que no és per tant l’Ajuntament qui ha d’efectuar la proposta sinó el Consell Escolar (per
majoria de dos terços), i que a l’Ajuntament el que li correspon és emetre informe sobre la
proposta que el Consell faci;----------------------------------------------------------------------------------------Atès que en 2010 l’Ajuntament ja va proposar el nom “Albert Camus”, que aquest és un dels
noms proposats per la Comissió consultiva d’investigadors i estudiosos de la història local de
Sant Lluís, i que considerem que és el més adequat per l’escola, venc en ELEVAR al Ple la
següent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Informar DESFAVORABLEMENT la proposta de denominació específica “Ses Alzines”
del nou CEIP presentada pel Consell Escolar del Centre.---------------------------------------------------Segon.- Remetre aquest acord al Consell Escolar del nou CEIP.” ----------------------------------------
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Intervé el batle. Manifesta que ha estat un tema que s’ha tractat en comissions, en
plens, en juntes de portaveus... i que de qualque manera s’havia de resoldre la
proposta que va fer el Consell Escolar respecte al nom del nou CEIP de Sant Lluís.
Assenyala que allò que feim és informar desfavorablement sobre la proposta de
denominació especifica Ses Alzines, i així ho comunicam al Consell Escolar. A partir
d’aquí, el Consell Escolar haurà d’iniciar un nou procés per posar nom al nou CEIP,
que espera que pugui ser votat per unanimitat de tots els ens implicats. Així mateix,
recorda que en el seu moment l’Ajuntament ja va proposar un nom, i que aquest és
també un dels noms proposats per la Comissió Consultiva d’investigadors i estudiosos
de la història local de Sant Lluís, proposta que de fet també en el seu moment va ser
enviada a la Conselleria d’Educació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que entén que aquesta qüestió s’ha duit
malament des del principi, la qual cosa ha provocat que el Consell Escolar de l’escola
nova fes una proposta de nom, que llavors no s’accepta... Açò pot crear malestar en el
Consell Escolar. A més, la proposta que avui es du encara ho enroca més, perquè per
una banda es diu que l’Ajuntament no és qui ha de fer la proposta, però per altra
banda no accepta la proposta que ha fet el Consell Escolar... No és manera de triar un
nom procurant que aquest sigui acceptat per tothom.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la interpretació que es fa de l’article 3.1
del Decret 119/2002 no és la correcta, perquè seria un no acabar mai, ja que si
l’escola fa propostes i llavors l’Ajuntament no les accepta, podríem estar així fins a
l’eternitat. Manifesta que, entre altres coses, el decret estableix: “Els centres
dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura, a més de la denominació genèrica
a què al·ludeix l’article 1, tindran una denominació específica, que estableix la
Conselleria...”. Però resulta que en aquests moments l’escola no té denominació
específica, té denominació provisional, ja que la Conselleria no ha posat nom.
Continua el decret dient: “La denominació específica pot ser modificada a proposta del
consell escolar del centre...”; en aquests moments no es tracta de proposar una
modificació del nom... és que la nova escola encara no en té, de nom, i correspon a la
Conselleria posar-n’hi. Suposa que la Conselleria, amb bon criteri i vist que
l’Ajuntament i l’escola no es posaven d’acord, no ha volgut posar un nom pel seu
compte, de manera que manté un nom provisional en espera que qualcú en proposi un
de definitiu.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el mecanisme que estableix aquest
decret és per a un canvi de nom, i resulta que encara no hem decidit el nom inicial. Per
tant, si en el seu moment s’haguessin fet les coses d’una altra manera, ara no ens
trobaríem en aquesta situació d’enrocament. Afegeix que no és un bon mecanisme
que l’ajuntament demani a l’escola que proposin un nom; que aquesta en proposi un;
que llavors l’Ajuntament no l’accepti; i que l’escola acabi dient, doncs, que l’ajuntament
faci el que vulgui. Açò no és un bon sistema per començar la vida d’una escola nova.
Així mateix, manifesta que tot açò li sap ben prou greu, ja que va ser el qui parla qui va
fer la proposta de crear una comissió d’investigadors i estudiosos de la història local de
Sant Lluís perquè elaborassin propostes, cosa que han fet, i una de les propostes que
han elaborat és precisament la que havia proposat, en el seu moment, l’Ajuntament;
però deixa insatisfeta l’escola, i açò li sap greu.
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Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que creu que es podria haver intentat
arribar a un consens; la proposta de Ses Alzines que feia l’escola es podria haver
intentat reconduir. I, quan diu que creu que les coses s’han fet malament, açò és més
tost una autocrítica, no és una crítica a l’equip de govern, però no el deixa gens satisfet
el fet d’haver de desestimar la proposta de l’escola.
El batle manifesta que el senyor Melià ha participat en tot el procés i sap les hores que
s’han dedicat a una qüestió que, en principi, no hauria de tenir cap dificultat. Que la
cosa s’ha enrocat?, sí. Que el senyor Melià diu que està a favor de Ses Alzines?,
doncs, hi votam a favor. Les coses, clares. S’ha intentat cercar la unanimitat dels
grups; s’ha intentat cercar l’acord amb l’escola, però veu que la cosa serà difícil. Per
tant, considera que val la pena donar la darrera oportunitat: avui votar la desestimació
d’aquest nom, ho remetem al Consell Escolar i amb açò feim el darrer intent. Si
d’aquesta no en sortim... hem quedarà la consciència tranquil·la, sent que hi hem
pensat molt i hi hem dedicat un munt d’hores.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que li sembla bé que l’Ajuntament vulgui
institucionalitzar a Sant Lluís el nom d’Albert Camus, el personatge bé s’ho mereix,
però l’Ajuntament té altres possibilitats, tenint en compte que hi carrers que no tenen
nom. Per tant, és del parer de posar el nom d’Albert Camus a un carrer, a una plaça o
a la sala multifuncional; i per al nom de l’escola cercaria un poc més de consens, si és
possible.
Finalment, el batle manifesta que s’ha de resoldre l’expedient iniciat i creu que s’ha de
fer el darrer intent. Tot seguit, 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
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3); PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Informar DESFAVORABLEMENT sobre la proposta de denominació
específica Ses Alzines per al nou CEIP presentada pel Consell Escolar del Centre.
Segon. Remetre aquest acord al Consell Escolar del nou CEIP.

CATORZÈ. DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU I JUTGE DE PAU SUBSTITUT 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 unanimitat dels dotze membres
assistents, incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, el batle proposa que la votació sigui secreta.
La secretària informa que, d’acord amb l’article 93 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, pot ser secreta la votació per
a l’elecció o la destitució de persones i quan així ho acordi el ple de la corporació per
majoria absoluta.
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Realitzada la votació, el Ple, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
que l’elecció de jutge de pau i jutge de pau substitut sigui secreta.
Seguidament, la secretària informa que durant el període establert amb aquesta
finalitat s’han presentat les instàncies que s’indicaran, i remarca que la presentada per
Antonio Pons Salom només és per a l’elecció de jutge de pau substitut:
-

Desiré Olives Camps, RE 4298, de dia 21.08.13
Ismael Seguí Sintes, RE 4441, de dia 30.08.13
Marina Alonso Castillo, RE 4442, de dia 30.08.13
Francisco Caras Ruiz, RE 4459, de dia 02.09.13
Gabriel Pons Carreras, RE 4510, de dia 04.09.13
Antonio Pons Salom, RE 4511, de dia 04.09.13
Vanesa Toral Gibeli, RE 4527, de dia 05.09.13
Catalina Vidal Pons, RE 4535, de dia 05.09.13

La secretària reparteix entre els regidors les paperetes corresponents per a l’elecció de
jutge de pau; a continuació, els regidors dipositen el seu vot dins l’urna.
Realitzat l’escrutini de la votació, aquesta dóna el següent resultat:
-

Vanesa Toral Gibeli: 6 vots
Catalina Vidal Pons: 4 vots
Ismael Seguí Sintes: 1 vot
Gabriel Pons Carreras: 1 vot

Vist l’escrutini dels dotze vots emesos per a l’elecció de jutge de pau, i atès que cap
candidat ha obtingut la majoria absoluta, el batle demana fer una segona votació amb
els dos candidats que han obtingut major votació, Vanesa Toral Gibeli i Catalina Vidal
Pons.
La secretària reparteix entre els regidors les paperetes corresponents per fer la segona
votació per a l’elecció de jutge de pau; a continuació, els regidors dipositen el seu vot
dins l’urna.
Realitzat l’escrutini de la votació, aquesta dóna el següent resultat:
-

Vanesa Toral Gibeli: 4 vots
Catalina Vidal Pons: 8 vots

Tot seguit, el batle anuncia que es procedirà a l’elecció del jutge de pau substitut.
La secretària reparteix entre els regidors les paperetes corresponents per a l’elecció
del jutge de pau substitut; a continuació, els regidors dipositen el seu vot dins l’urna.
Realitzat l’escrutini de la votació, aquesta dóna el següent resultat:
-

Vanesa Toral Gibeli: 10 vots
Antonio Pons Salom: 1 vot
En blanc: 1 vot
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Vist els escrutinis per a l’elecció de jutge de pau de Sant Lluís i jutge de pau substitut,
es designa Catalina Vidal Pons, jutgessa de pau de Sant Lluís per haver obtingut
la majoria absoluta dels vots emesos; i Vanesa Toral Gibeli, jutgessa de pau
substituta de Sant Lluís per haver obtingut la majoria absoluta dels vots emesos.
QUINZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
A continuació, es presenten tres punts d’urgència:
-

Proposta d’acord que presenta el grup d’EM-EU amb relació al Decret sobre el
tractament integrat de llengües (TIL) als centres educatius.
Moció que presenta el grup del PSOE amb relació al Decret sobre el tractament
integrat de llengües (TIL) als centres educatius.
Moció que presenta el grup del PP amb relació al Decret sobre el tractament
integrat de llengües (TIL) als centres educatius.

A les 21.45 hores el batle demana un descans per analitzar les mocions presentades.
A les 21.55 es reprèn la sessió.
Seguidament, se sotmet a votació, individualment, la inclusió dels punts d’urgència
presentats, els quals, per unanimitat dels dotze membres assistents, són inclosos.
SETZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria saber com van les
inscripcions a l’Escola d’Ensenyaments Artístics en general i, específicament, sobre
l’activitat de música. El Sr. Olives Salas manifesta que en aquests moments no pot
facilitar-li les dades exactes, ja que la dita inscripció està encara en procés.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que l’altre dia el batle, en unes
declaracions que va fer sobre el parc aquàtic de Biniancolla, va dir que suposaria 40
llocs de feina. Voldria saber per quants de mesos. El batle manifesta que és una
qüestió que no va declarar ell; que es tracta d’una dada que figura a l’estudi d’interès
general que s’ha presentat a l’Ajuntament de Sant Lluís i que es troba a informació
pública en el CIM; i que suposa que els periodistes i la gent l’han anat a consultar.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Referent a les declaracions que va fer el batle a la
premsa amb relació al projecte de remodelació del carrer de Sant Lluís —es Cós—, en
què deia que s’havia iniciat diàleg amb els veïns i comercials perquè hi havia la
possibilitat de modificar el projecte, voldria saber quines modificacions hi ha previstes i
quin diàleg hi ha hagut amb els veïns.
El batle informa que van tenir una primera reunió i van adquirir el compromís de
fer una sèrie de fotomuntatges sobre diferents opcions urbanístiques que hi
podrien anar, tant respecte de solucions constructives o de materials com de tipus de
mobiliari urbà. Afegeix que encara no s’ha fet aquesta feina, però que tan prest com la
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tinguem a disposició la presentarem més extensament. Manifesta que dins el projecte
hi ha prevista la renovació del clavegueram i l’aigua potable; que la companyia que
s’ocupa del manteniment d’aquestes infraestructures troba que no fa falta renovar-les,
si bé emetran un informe, i que una de les modificacions seria abaixar aquesta partida
econòmica a canvi de poder executar més metres quadrats de superfície. Afegeix que
aquest diàleg amb els veïns hi ha de ser, perquè serà una obra complicada en tant que
afecta l’artèria principal de Sant Lluís.
DISSETÈ. PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU AMB
RELACIÓ AL DECRET SOBRE EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL)
ALS CENTRES EDUCATIUS
Es dóna compte de la proposta d’acord que presenta el grup d’EM-EU amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“REBUIG A LA IMPLANTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL DECRET SOBRE EL TRACTAMENT
INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) ALS CENTRES EDUCATIUS. ----------------------------------------Miquel Meliá Mercadal, portaveu del Grup Municipal d’EM-EU a l’Ajuntament de Sant Lluís------EXPOSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Davant l’aprovació per part de Govern de les Illes Balears del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel
qual es regula el tractant integrat de llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les
Illes Balears entenem que: ------------------------------------------------------------------------------------------1- Aquest decret suposa un retrocés de la nostra llengua als centres i deixa sense efectes, per
la via del Decret, la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears (aprovada per
tots els partits polítics), ja que en contradiu l’article 1, que estableix que s’ha d’assegurar el
coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament. --2- L’aplicació de l’esmentat decret en cap cas ajudarà als alumnes a millorà el seu rendiment
acadèmic, ni tampoc possibilitarà l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans
al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. --------------------------3- Imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació prèvia
adequada, ni per part dels alumnes ni per part del personal docent, la qual cosa implicarà una
minva en l’estudi del contingut específic de cada matèria i, en conseqüència, un endarreriment
respecta a altres comunitats. ---------------------------------------------------------------------------------------4- Es fa una implantació precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en anglès
per part de professorat no preparat, sense materials adequats, en classes massificades, sense
professorat de suport i sense recursos específics. -----------------------------------------------------------5- S’exigeix el nivell B2 d’anglès per impartir classes en anglès, quan aquest nivell només
capacita per mantenir converses de caire no formal segons el Marc europeu comú de
referència per a les llengües; per fer classes en llengua anglesa és necessari el nivell C1 (per
fer classes en llengua catalana sempre s’ha exigit el nivell C). -------------------------------------------6- En cap moment s’ha valorat ni avaluat el nivell actual de l’alumnat. Quan es diu que es vol
millorà la seva competència en aquesta llengua estrangera és, precisament, perquè el nivell
actual no és suficient. Com se suposa, idò, que han de seguir classes no ja d’anglès, sinó de
matèries troncals en anglès? ---------------------------------------------------------------------------------------7- No s’ha escoltat en cap moment ni als tècnics ni als professionals en la matèria, ni tampoc
s’han consultat els departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar aquest Decret per
part de la Conselleria i, amb açò, s’ha dictat una normativa incoherent amb un calendari
d’aplicació inassumible, que ha creat desconcert i malestar als centres, farà augmentar les
desigualtats dins les aules i impossibilitarà el tractant adequat de les diferents necessitats
educatives dels alumnes. --------------------------------------------------------------------------------------------8- S’incrementarà la despesa econòmica que hauran d’assumir les famílies (que en molts de
casos viuen una crítica situació econòmica), ja que s’hauran de comprar llibres de text nous pel
fet d’impartir-se les classes en llengües diferents a les dels actuals llibres de text, i deixarà de
tenir efectivitat l’estalvi que suposen els projectes de reciclatge de llibres que hi ha a molts de
centres, sense que aquesta qüestió estigui inclosa en el Decret. ----------------------------------------31
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9- La majoria dels pares i les mares tampoc no estan preparats per ajudar als fills en les
assignatures que s’imparteixin en anglès (matemàtiques, ciències socials, ciències naturals,
etc.). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10- Suposa un atac a la llibertat de les famílies que lliurement han escollit el centre al que
portaran als fills, valorant entre altres factors el projecte lingüístic que autònomament cada
centre tenia implantat. ------------------------------------------------------------------------------------------------És per tot açò que proposo al Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís la següent --------------------------PROPOSTA D’ACORD: ---------------------------------------------------------------------------------------------1- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís demana al Govern Balear que es derogui el Decret
15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres
docents no universitaris de les Illes Balears. -------------------------------------------------------------------2- Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecta a
tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials. ------------------------------------------------------3- Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la
comunitat educativa, que permeti que els alumnes finalitzin l’aprenentatge dominant les dues
llengües oficials i l’anglès, respectant la Llei de Normalització Lingüística aprovada l’any 1986
per tots els partits polítics, i acompanyant aquesta mesura de la llibertat necessària que cada
centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic. -----------------------------------------------------4- Demanar la dimissió de Juana Maria Camps, Consellera d’Educació, i de Guillem Estarellas,
secretari autonòmic d’Educació. -----------------------------------------------------------------------------------5-El Ple de l’Ajuntament dóna suport a la vaga indefinida proposada per part dels docents i que
té com a punt de partida aconseguir la derogació del decret TIL”. ----------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ens trobam en un cas insòlit, ja que per
una mateixa qüestió hi ha tres mocions. La seva moció —la presentada per EM-EU—,
és per demanar el rebuig a la implantació obligatòria del Decret sobre el tractament
integrat de llengües (TIL) als centres educatius. Manifesta que aquest decret suposa
un retrocés en el procés de normalització lingüística que s’havia aprovat l’any 1986
amb el consens de tots els partits polítics. Idò bé, tot allò que havia costat aconseguir,
ara el govern del PP ho vol tirar per en terra. Així mateix, manifesta que EM-EU
també entén que l’aplicació de l’esmentat decret en cap cas ajudarà els alumnes a
millorar el seu rendiment acadèmic, i li sembla absurd que per afavorir la implantació
de l’aprenentatge d’una llengua estrangera s’hagi de fer en detriment de matèries
troncals, que ja prou difícil és per als alumnes arribar a la seva comprensió perquè
encara els les imparteixin en anglès.
Continua el Sr. Melià Mecadal. Manifesta que entén que es fa una implantació
precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en anglès per part de
professorat no preparat, sense materials adequats, amb classes massificades... En
aquests moments, en què l’educació està patint importants retallades, voler implantar
aquest trilinguisme, creu que més que ajudar a aconseguir un ensenyament de més
qualitat, està més pensat a desviar l’atenció dels incompliments del Partit Popular del
govern de les Illes Balears, en el sentit que no hi hauria retallades en educació, en
sanitat, que es crearien llocs de feina... Tot açò no s’ha complert, i se’ns ven que duien
en el programa electora el TIL. Açò és mentida, ja que allò que van dir reiteradament
en la campanya electoral era que donarien llibertat als pares per elegir llengua. Açò és
va fer just van entrar a governar, el primer any, i el resultat va ser que més d’un 90%
dels pares van triar seguir així com estaven. Per tant, de promesa electoral complida,
res de res, perquè allò que havien promès —que els pares podrien triar llengua— els
va sortir malament i ara amb l’única cosa que s’avalen és que “nosaltres governam,
tenim la majoria absoluta i podem fer allò que vulguem”... Açò és una forma de
governar que no és gens seriosa, que ha provocat el que ha provocat.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la proposta del PP parla de seguir
dialogant, però resulta que en aquests moments estam en una situació de conflicte, de
conflicte greu, som davant una vaga indefinida, davant un començant de curs que
pràcticament no ha començat —dues setmanes de curs i la comunitat educativa està
en vaga indefinida—. Açò és molt greu i no es pot no tenir en compte. Allò que es
necessita és afrontar la situació real que estam patint. Les vagues les convoquen els
sindicats o els agents socials que pertoqui, però una situació de vaga és una
responsabilitat de dues parts, és conseqüència de conflicte, i si bé els sindicats i els
agents socials han convocat la vaga, el Govern de les Illes Balears és qui l’ha
provocada. Constantment està provocant, està fent manifestacions provocatives, va
començar per expedientar tres directors d’institut... No només és falta de diàleg, sinó
que és prepotència, provocació, declaracions de diputats del PP amenaçant,
insultant... Per tant, la situació de conflicte està alimentada pel Govern de les Illes
Balears.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’exposició de motius de la moció
d’EM-EU queda ben explicat per què no creiem que el TIL sigui la solució; sí que
creiem necessari que els alumnes surtin de l’escola sabent català, castellà i anglès, en
cap moment ningú ha dubtat d’açò, però no a costa que a les Illes Balears deixem de
tenir una llengua pròpia. El català és la llengua pròpia de les Illes Balears, el castellà
tots la respectam i l’entenem, però és la llengua oficial de l’Estat, no és la llengua
pròpia de les Illes Balears. Afegeix que en una comunitat autonòmica que mai hi havia
hagut conflicte lingüístic, allà on tots els nouvinguts han estat acceptats amb
normalitat, que precisament sigui a aquells que són d’aquí que es vulgui atacar, açò li
sembla de mal gust. El PP pretén que la llengua vehicular per tot l’Estat espanyol sigui
el castellà, i açò ho estan aplicant a les Illes Balears. Açò és no tenir ni idea de quin
estat és l’Estat espanyol; l’Estat espanyol és un estat multicultural, mutlilingüístic, i
cadascú ha de tenir la llengua vehicular que té, no es poden inventar ni imposar coses
en contra de la població d’aquestes illes.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el Decret 15/2013 s’ha implantat per
decret, açò és un abús del Govern de les Illes Balears respecte de la figura del decret,
que li permet fer les coses d’una forma més unilateral. No s’ha escoltat en cap
moment ni els tècnics ni els professionals en la matèria, ni tampoc s’ha consultat els
departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar aquest decret per part de la
Conselleria. Així mateix, manifesta que hi ha altres aspectes que fan que EM-EU
estigui en contra del TIL, els quals consten a l’exposició de motius de la proposta
presentada, però en resum EM-EU proposa:
“1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís demana al Govern balear que es derogui el
Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües
(TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
2.- Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears
respecte a tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials.
3.- Instar el govern balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la
comunitat educativa, que permeti que els alumnes finalitzin l’aprenentatge dominant les
dues llengües oficials i l’anglès, respectant la Llei de Normalització Lingüística
aprovada l’any 1986 per tots els partits polítics, i acompanyant aquesta mesura de la
llibertat necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic.
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4.- Demanar la dimissió de Juana Maria Camps, Consellera d’Educació, i de Guillem
Estarellas, secretari autonòmic d’Educació.
5.- El Ple de l’Ajuntament dóna suport a la vaga indefinida proposada per part dels
docents i que té com a punt de partida aconseguir la derogació del decret TIL”.

Finalment, el Sr. Melià Mercadal demana que la votació de les propostes d’acord es
faci punt per punt perquè estan sortint quantitats de resolucions d’ajuntaments,
governats pel Partit Popular, que precisament demanen coses com les que demana
EM-EU, com ara rebutjar la falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears
respecte a tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials. Avui mateix sortien
unes declaracions del batle de Binissalem que demanava diàleg. Conclou dient que
entén que hi ha punts que el PP no els pot votar, però altres, sí. Per açò, demana que
es voti punt per punt. Si s’aprovessin els cinc punts de la proposta i el Govern balear
els dugués a terme, el conflicte s’acabaria avui mateix. Sap que no és tan fàcil, però sí
que demana responsabilitat de tots els membres d’aquest Ajuntament a l’hora
d’aportar el nostre gra d’arena per a la resolució del conflicte; i creu que si sortís que
l’Ajuntament de Sant Lluís s’ha manifestat unànimement o per majoria sobre qualsevol
d’aquests punts, açò contribuiria per donar un toc d’atenció al Govern de les Illes
Balears, perquè intenti desbloquejar aquesta situació, ja que no es pot permetre que a
aquestes alçades del curs la comunitat educativa estigui en vaga indefinida.
Intervé el batle. Manifesta que el senyor Melià ha acabat la seva intervenció dient: el
conflicte s’acaba ara mateix si s’accepta tot allò que diu la moció d’EM-EU, si no, no hi
ha res... Per negociar damunt una taula sempre hi ha d’haver dues parts dispostes a
cedir. Apel·lar a la serenitat, només en la serenitat es farà un debat que sigui racional i
positiu. Està clar que aquesta serenitat ha fallat, que hi ha hagut molt d’enrenou i que
açò segurament ha provocat que les negociacions no hagin anat a bon port. Nosaltres
no som competents en la matèria, però podem instar i ser reivindicatius en qualsevol
conflicte que no sigui competència nostra. Així mateix, manifesta que l’equip de
govern ha tingut diverses reunions amb persones de cert grau amb la implicació de la
Conselleria, hem rebut els manifestants, hem escoltat les seves reivindicacions i les
hem traslladat cap a la Conselleria... Assenyala que l’equip de govern no pot donar
suport a la moció presentada pel grup d’EM-EU, encara que la votem punt per punt;
entén el plantejament del portaveu d’EM-EU, però amb l’argumentació que fa no hi pot
donar suport.
Continua el batle. Manifesta que el Grup del PP també ha presentat una proposta
sobre aquest assumpte, una proposta en la qual demana que continuem amb
aquestes negociacions. Afegeix que el Govern balear té molta voluntat a arribar a bon
port, en són els primers interessats, tots som interessats a solucionar aquesta
problemàtica i pensa que amb molta serenitat, amb molta negociació, i fent les coses
sabent que tots hem de cedir, la cosa se solucionarà. A més, el Govern balear ha ofert
diversos punts de diàleg en qüestions específiques i pensa que és açò, un poc de
generositat per tots. Així mateix, manifesta que ningú nega que els alumnes per anar
bé han de sortir de l’educació secundària obligatòria sabent bé tres idiomes. El PP
pensa que aquesta és la manera, si bé està clar que qualque cosa falla en l’educació,
ja que no és normal que tinguem el fracàs escolar més gros que tenim a Espanya,
amb un 40%, no és normal que la mitjana d’Espanya estigui al 25% i la mitjana
europea al 15%. Qualque cosa falla aquí, no només el tema econòmic, no només els
recursos, sinó tal vegada fallen altres coses més de base i que no tot se soluciona
amb doblers. Anuncia que l’equip de govern no donarà suport a la proposta
presentada pel grup d’EM-EU.
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Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que el grup del PSOE també ha presentat una
proposta —que es tractarà després d’aquest punt— molt similar a la presentada pel
grup d’EM-EU; per cert, el grup d’EM-EU ha fet una molt bona exposició de motius,
nosaltres l’hem feta més general. Així mateix, manifesta que és evident que el
conflicte hi és, però no petit, sinó enorme, i que si bé el batle ha dit que per dialogar
les dues parts han d’estat d’acord, sí, però si tu vas a dialogar i des del primer moment
te diuen: açò no ho llevarem, passi el que passi... és difícil dialogar. Manifesta que el
TIL s’ha fet de forma precipitada, sense consultar a ningú, s’ha aplicat directament,
sense cap consens i no sap si el batle trobarà un o dos mestres que hi estiguin a
favor, a la millor els troba, però veient el nombre de mestres que estan fent vaga a dia
d’avui, és difícil que els trobi . A Sant Lluís, el 100% dels professos han fet vaga una
setmana seguida, cap mestre fa costat a aquest projecte. I es demana: Troba el batle
que encara així i tot és bo? Li costa creure-ho.
Continua la Sra. Florit Blanco. Manifesta que, a més, diuen que açò és per reforçar i
per millorar el fracàs escolar, un fracàs escolar que no és ver que Balears sigui el
primer de tot Espanya, sinó que és el tercer, si bé és ver que tenim un fracàs escolar
bastant alt. Però, podem creure que amb açò millorarà? Ella creu que serà molt
pitjor. Fa dos anys que tenim unes retallades en educació bestials, se’ns diu que no hi
ha doblers per gastar, es lleven mestres de suport, programes d’atenció, han
augmentat les ràtios, els mestres de baixa no se supleixen... i posen un tractament
nou, sense cap reforç, dins una aula? Qualcú troba que així hi haurà uns bons
resultats?... No ho creu. A més, diuen que no hi ha doblers, però per fer el TIL hi ha
nou milions. Es demana: D’on s’ho han tret? Ara de cop i volta hi ha doblers, quan
abans no n’hi havia; és una mica estrany.
Finalment, la Sra. Florit Blanco manifesta que entén que s’ha volgut fer tot de manera
precipitada i sense tenir cap coneixement de causa.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS està totalment d’acord
amb els grups del PSOE i EM-EU, i que el seu grup no ha presentat cap moció perquè
entén que posar quatre mocions damunt la taula no feia falta. Es reafirma en tot allò
que han dit els seus companys, però afegirà unes quantes coses. Manifesta que
Catalunya no té el sistema trilingüe, té allò que teníem fins ara a Menorca, que era el
programa British. Fins ara el qui volia fer-ho en anglès ho podia fer tot en angles, no
calia fer un TIL. Catalunya està al nivell europeu i l’idioma oficial és el català, no el
castellà... Per tant, el fracàs escolar o la programació PISE s’ha de llegir molt a poc a
poc i tranquil·lament i Menorca està en el nombre tres, tal com ha dit la representant
del PSOE.
Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa al diàleg, considera que quan hi va haver l’auto
del Tribunal Superior era el moment de negociar, era el moment que el Sr. Bauzà
havia d’haver negociat i no fer el cop de decret. Assenyala que el Partit Popular ha
encès el polvorí i encara no ha acabat del tot, perquè els ànims no estan relaxats, ja
que tant la comunitat educativa com la comunitat de pares i mares, no hi estan
d’acord, amb aquest decret, i no és que no hi estiguin d’acord per una qüestió política,
com ha volgut fer veure el PP. Afegeix que ahir va ser al col·legi Ruiz i Pablo i va anar
a escoltar el Sr. Toni Camps —l’equip de govern el deu conèixer, és del seu partit— i,
llevat de guapo, li van dir de tot; i açò van ser els pares i les mares, i no creu que tots
els pares i les mares siguin d’esquerres...

35

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’any 1986 va haver-hi un acord en
aquestes illes sobre la qüestió de la llengua, tothom hi va estar d’acord, des del PP
fins al darrer. Ara el PP ha romput aquell pacte de 1986 i a Mallorca tenen les ordres
de Madrid, en el sentit que s’ha d’impulsar el castellà i si podem llevar llengües
perifèriques, millor. Si volem negociar hem de fer cas de la llei, que diu que hi ha
llibertat de centre, i allò que no es pot fer és multar tres directors quan el Consell
Escolar ha decidit fer aquella programació de centre, perquè la llei li ho permet fer,
açò.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que per voler anar d’un bon pas hem anat cap
enrere; negociant i posant damunt la taula les tres llengües, no arribaran a acords. A
més, els secretaris del seu partit van dir: “No, els qui no vulguin fer anglès, no en
faran...” Doncs era allò que teníem fins ara. Per què feim el TIL? Diu que té nebots
que parlen perfectament l’anglès, perquè han fet el sistema British i no han tingut cap
problema a l’escola. Així mateix, manifesta que darrere tota aquesta maniobra allò
que hi ha és que volen llevar hores de català per impulsar unes altres llengües, li digui
el castellà o li digui l’anglès. El PSM-ELS VERDS sempre defensa que la llengua
única en aquestes illes i l’oficial hauria de ser la catalana, perquè és la llengua que
parlam els menorquins.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que a la moció del PP —desprès en
parlarem— també fa referència a professors de l’Escola Oficial d’Idiomes,
però
resulta que els professors estan en vaga... Totes les escoles oficials d’idiomes de les
illes, el 100%, estan en vaga. Açò vol dir que hi ha cosa que no funciona i quan una
cosa no funciona, perquè hi ha milers de persones al carrer, la millor actitud és aturarse i parlar-ne. Negociar vol dir asseure’s i parlar-ne amb experts, i no voler aplicar a
la democràcia la ideologia política. Tothom qui entra vol posar les mans a l’educació, i
açò no pot ser. Conclou dient que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la moció
presentada pel grup d’EM-EU.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan el batle s’ha referit a una
frase que el qui parla havia fet, en el sentit que si s’aproven tots els punts, el conflicte
s’acaba ara mateix... el batle ho ha tret de context. D’acord que havia dit açò, però
també el qui parla havia dit que açò no funciona així, que sap que hi ha d’haver diàleg,
és a dir, ha completat la frase, però el batle ho ha tret de context. Manifesta que allò
que demana EM-EU és que facin un exercici de responsabilitat, que es passin la mà
pels pits, i que reconeguin que la situació actual no és precisament de seguir
dialogant, sinó que és de conflicte. Així mateix, demana a l’equip de govern que facin
un exercici de responsabilitat i demanin al Govern de les Illes Balears que hi posin de
la seva part per aturar aquesta situació. Per tant, entén que l’equip de govern podria
acceptar els punts de la proposta que ha presentat EM-EU que fan referència a
aquesta necessitat de donar un toc d’atenció al Govern balear, en el sentit que vegin
que així no anam bé.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que les vagues les convoquen els sindicats
i els agents socials, però són conseqüència d’una situació de conflicte que té dues
parts. A la part a la qual nosaltres ens dirigim és al Govern balear, perquè reconsideri
aquesta actitud de falta de diàleg, de prepotència, de provocació... En açò, tots hi
hauríem d’estar d’acord —que seria el punt dos de la Proposta d’acord—. Per altra
banda, i respecte a la proposta tercera, que diu: “Instar el Govern Balear a elaborar una
nova normativa, feta des del consens amb la comunitat educativa, que permeti que els alumnes
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finalitzin l’aprenentatge dominant les dues llengües oficials i l’anglès, respectant la Llei de
Normalització Lingüística aprovada l’any 1986 per tots els partits polítics, i acompanyant
aquesta mesura de la llibertat necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu
projecte lingüístic”; es demana: Vol dir que tots els membres de l’equip de govern estan

en contra d’açò? O és senzillament perquè el Partit Popular els demana que hi votin
en contra? Manifesta que hi ha molts ajuntaments, sobretot a Mallorca, que estan
sent valents, s’estan implicant... Insisteix a demanar un exercici de responsabilitat en
rebutjar la falta de diàleg, de consens, a instar el Govern de les Illes Balears a elaborar
una nova normativa... Creu que açò seria un gest que contribuiria a presionar el
Govern balear perquè canviï d’actitud i perquè es pugui acabar aquest conflicte, que
no hauria de durar ni un segon més, però creu que n’hi ha per setmanes, mentre el
govern no baixa de l’ase...
Intervé novament el batle. Manifesta que estaria d’acord amb la segona proposta
d’acord si s’hi inclogués la comunitat educativa, els sindicats i tots els implicats, ja que
la falta de diàleg no és només d’una banda, sinó moltes vegades de dues, i és que dos
no es barallen si un no vol i possiblement véngui de tots els costats. En aquest sentit
és la moció del Partit Popular, posam a tothom dins el mateix sac, perquè la falta de
diàleg pot ser que també hagi estat del Govern balear, nosaltres ens hem queixat de
falta de diàleg i de falta de comunicació, però també pot ser que hagi estat de la
comunitat educativa, dels sindicats...
Assenyala que la moció d’EM-EU així com
està no la pot acceptar; que està clar que les coses no estan bé, des del moment que
hi ha conflicte i, per açò, a la moció que presenta el PP es demana que s’insti la
Conselleria a seguir dialogant per aconseguir entre tots millorar el sistema
educatiu; i que entén que allò que s’ha de fer és mirar d’estar tots més serens, i
intentar aquest debat racional i positiu.
No havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta d’acord
presentada pel grup d’EM-EU, transcrita anteriorment. Es produeix el següent
resultat: cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS
VERDS (1) i EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PP (7).
La proposta és desestimada.

DIVUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ AL
DECRET SOBRE EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) ALS
CENTRES EDUCATIUS
Es dóna compte de la moció que presenta el grup del PSOE, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“Mai el curs escolar havia començat amb el grau de crispació que ha començat l’actual, amb la
mobilització massiva de tots els sectors de la comunitat educativa en contra de la gestió de la
Conselleria d’Educació, Cultura Universitats. ------------------------------------------------------------------D’aquestes mobilitzacions, la vaga de docents a la qual han donat suport gran part de els
famílies, és l’efecte més visible i recent del malestar existent per les desafortunades accions,
actituds i declaracions dels responsables de la Conselleria, i els seus caps més visibles que
són la consellera Joana M. Camps i el propi president del Govern, José Ramón Bauzà. ----------El motius del descontents són, per una banda uns retalls pressupostaris indiscriminats que han
afectat sobretot i directament a l’alumnat més vulnerable, per altra banda l’empitjorament de les
condicions laborals dels docents i el menyspreu cap a la seva tasca que ha evidenciat el Partit
Popular en el seu conjunt cada vegada que ha tingut ocasió; també, i no menys important,
l’actitud del Govern Bauzà en contra de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears i,
finalment, la nul·la actitud negociadora de la Conselleria. En aquest sentit, el Decret 15/2013,
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de 19 d’abril de Tractament lntegrat de Llengües (TIL), que s’ha volgut implementar de manera
precipitada, sense comptar amb el consens del sector, i amb critiques fonamentades dels
professionals, ha accelerat i la conflictivitat i el rebuig del sector. Un dels efectes més sagnants
d’aquesta situació que viu la comunitat educativa de els Illes Balears han sigut els expedients
disciplinaris incoats contra tres directors de centres de secundaria de Menorca, uns expedients
que són desproporcionats, injustos i il·legals.-------------------------------------------------------------------I com a fet més greu de tot aquest assumpte és la rebel·lia i desobediència manifesta de
l’actual Govern de les Illes Balears a l’auto del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
de dia 6 de setembre que suspenia cautelarment el calendari d’aplicació del TIL i les
instruccions del secretari autonòmic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
promulgant un Decret Llei que burla l’auto judicial per poder aplicar directament el TIL aquest
inici de curs.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre és presumiblement il·legal perquè vulnera la
Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i l’actual Llei Orgànica d’Educació (LOE). ----------És per totes aquestes raons que el Grup socialista de l’Ajuntament de Sant Lluís presenta la
següent MOCIÓ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears a retirar el Decret Llei
5/2013, de 6 de setembre de 2013. -------------------------------------------------------------------------------2.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears a retirar el Decret 15/ 2013,
de 19 d’abril, de tractament integral de llengües (TIL).-------------------------------------------------------3.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears a obrir espais de diàleg amb
la Comunitat Educativa i a iniciar una via de consens que per una banda faci que torni a la
normalitat el sistema educatiu a les Illes Balears i, per l’altra, permeti l’aprenentatge efectiu de
les dues llengües oficials i d’una llengua estrangera, principalment l’anglès, al finalitzar
l’escolarització de l’alumnat.” ----------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que ja fa una bona estona que estam parlant
d’aquesta qüestió i pensa que és igual rallar boig, perquè l’equip de govern està tancat
en banda, no volen escoltar, estan en les seves idees i diguem el que diguem no
canviaran d’opinió, açò és evident. Manifesta que li agradaria saber en què es basen,
quina base pedagògica té aquest TIL, perquè no ha sortit enlloc. A més, assenyala
que la Consellera va sortir per la televisió dient que hi havia prou mestres preparats
per poder implantar el TIL aquest any en els cursos de primària, cosa que no és certa,
ja que els mestres no han arribat, no hi ha mestres per poder fer l’anglès que toca a
les aules. Doncs, com que els mestres no han arribat, ara diuen que ho facin en
castellà... Primer teníem mestres, ara no arriben. Solució? Pla B: fer-ho en castellà.
Es demana: Què han aconseguit? Llevar hores de català.
Continua manifestant
que el grup PSOE segueix amb la idea que és una cosa precipitada, sense cap
consens, que ho han volgut posar perquè sí. Pel que fa al diàleg, manifesta que si vas
a jugar amb una altra persona i de primer moment te diuen: jugarem a açò, o tu poses
quines normes vols, però el joc el triaré jo... D’aquesta manera és difícil dialogar.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS està d’acord a aprendre
anglès, està convençut que és un idioma que s’ha d’ensenyar a les escoles, però
d’una altra manera. Assenyala que el Sr. Camps una de les altres coses que va dir va
ser que els professors amb el grau B tenen prou requisits per donar anglès, perquè a
Europa demanen el grau B... Açò no és cert, el Sr. Camps no deu saber que a Europa
empren el sistema British i els al·lots que surten tenen el grau B perquè el saben des
que eren petits. Però no pot ser que un al·lot arribi a sisè o primer d’ESO i que li
diguin: avui te toca matemàtiques en anglès... quan molts els va just d’escriure en
castellà o català. Així mateix, manifesta que el fracàs escolar ha coincidit amb el gran
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boom econòmic que ha tingut aquest país, i molt de fracàs escolar en aquesta societat
d’Espanya ha succeït perquè mai s’han posat doblers suficients per a l’educació,
perquè era més fàcil sortir de l’escola i anar a fer feina a la construcció i guanyar tres
mil euros, que no fer una carrera o un mòdul. Açò és allò que ha passat a Espanya, no
s’han posat prou mitjans per avançar en l’educació. Aquí és on ha estat el fracàs
escolar. Anuncia que votarà a favor de la moció del grup PSOE.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que els arguments són els mateixos i és
evident que poca cosa hi podem afegir. Diu que el portaveu del PSM ha dit que ells
estan d’acord que s’ensenyi anglès, però resulta que açò no ho discuteix ningú, el qui
parla també hi està d’acord. I demana: L’equip de govern creu que amb el TIL els
al·lots/es aprendran més anglès i no afectarà l’aprenentatge de les altres llengües? O
no n’estan segurs? Manifesta que l’anglès s’aprèn estudiant anglès, no estudiant
matemàtiques o ciències, que per cert són assignatures que mereixen ser enteses, no
només ser emprades com a mecanisme per aprendre anglès. Així mateix, manifesta
que es parla que els alumnes han de sortit amb un nivell alt d’anglès, d’acord, però
que no seria convenient que sortissin amb un nivell de matemàtiques o de ciències
alt... Amb el TIL allò que es fa és que les assignatures troncals s’ensenyin d’una forma
que dificulta poder-les entendre. N’hi ha que accepten que el TIL és bo, però no així;
el qui parla, no ho accepta, tal vegada implantat d’una altra manera l’arribarien a
convèncer que és bo, però així com està implantat... està segur que ni els membres de
l’equip de govern creuen que sigui bo. No es pot creure que es creguin que així
evitaran el fracàs escolar. Ves quines coses són capaços de dir! Com no se’n té
vergonya! Com es por dir que el fracàs escolar se solucionarà amb la implantació del
TIL! Açò és no tenir vergonya. Conclou anunciant que EM-EU donarà suport a la
moció del PSOE i espera que, almenys, aquesta s’aprovi per unanimitat, ja que la
presentada pel seu grup polític ha estat desestimada.
Intervé el batle. Manifesta que vergonya li fa a ell demanar serenitat per fer un debat
racional i positiu i que diguin que som unes pocavergonyes, perquè no tenim vergonya
de dir les nostres pròpies mentides... Aquí tenim dues opcions: fer allò mateix que s’ha
fet sempre i mantenir el fracàs escolar que estam mantenint, o intentar fer coses
noves. Manifesta que tots els canvis són difícils, són traumàtics, el primer any
segurament no sortirà tot tan bé com hauria de sortir, però en una societat moderna
allò que no ens ha de fer por és por al canvi, més del mateix moltes vegades és la
cosa que ens fa mediocres, tenir aquest gran fracàs escolar, i el futur dels nostres fills
és una cosa que a tots ens ha de preocupar. Així mateix, manifesta que no sap si serà
TIL o serà un altre nom, però una vegada hagi rodat uns quants anys aquest projecte
—n’està segur— es mantindrà i serà una cosa de futur, ja que vulguem o no l’anglès
és un idioma que hem de conèixer. Afegeix que està clar que qui camina travela, i qui
no fa res queda allà mateix. Per açò, pensa que el Govern balear té molta valentia
aguantant el que està aguantant i defensant unes postures que pensa que amb el
diàleg de tots, més prest que tard, s’arribarà a un acord amb totes les parts. Conclou
dient que el Govern balear té la convicció molt clara que açò és el futur, el futur que es
mereixen els fillets de Balears.
Intervé novament la Sra. Florit Blanco. Manifesta que el batle parla de futur dels
nostres fills... Diu que ella s’ha sentit aludida perquè és mare de tres fills. Entén que
els canvis poden ser traumàtics... però es demana: Tots aquests anys que els conillets
d’Índies seran els nostres fills, què passarà si açò no funciona? Que haurem perdut
uns anys? Ara perdem nou dies de classe i sembla que és un drama; i tots aquests
anys que perdrem, què passarà? Si no funciona, què haurem fet?, perdre el curs,
perdre un primer d’EGB, un segon de batxillerat, un primer d’ESO... Serà igual, ho
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haurem provat, però no haurà funcionat, haurem repetit... Troba que es pot dir açò?
Manifesta que s’ha fet un pla pilot, s’estava provant; però, en canvi, no s’ha demanat
com ha anat, sinó que ho posam en marxa i ja veurem com anirà la cosa ... Qui en
seran els perjudicats si d’aquí tres o quatre anys açò no funciona? Els fillets, no?,
perquè és per a ells que ho fan. O no?
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la política econòmica d’avui en dia la
imposen els alemanys, no pas els anglesos; així doncs, per què no alemany, senyor
batle? Sap quantes llengües parlen a Alemanya? I a Dinamarca? I a Holanda? Tots
aquests països ens passen davant. I li demana al batle: Troba que l’anglès és el
motiu del fracàs escolar? No, senyor batle, l’anglès no és el motiu del fracàs escolar.
Si vol podem agafar tots els al·lots que d’uns anys ençà han tingut fracàs escolar i
veure a què és degut que hagin deixat els estudis. Veurà com l’anglès no n’és el
culpable, de tot açò; el culpable de tot açò és el sistema educatiu que s’ha implantat.
Tots els professors es queixen del mateix: no tenen reforços, no vénen mestres de
suport, falta material, falten equipaments, etc. D’aquí és d’on vénen els fracassos
escolars. Allò que fa falta en aquest país, a més de saber anglès, és que surtin bons
matemàtics, bons mecànics, etc., perquè en el moment que saben anglès, allò que fan
és anar-se’n d’Espanya, sent que aquí no hi ha futur. I el futur no el dóna l’anglès, el
futur ve del fet que surtin bons químics, bons metges, etc. A Espanya tenim un altre
sistema educatiu, que no funciona. Conclou dient que vostès volen llevar d’enmig una
llengua oficial, que és el català, o millor dit, el menorquí, que és el català que parlam
aquí.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tal vegada sigui aquest
l’objectiu del TIL, que els nostres fills hagin d’anar a l’estranger a fer feina, perquè aquí
de polítiques econòmiques que afavoreixin la creació de feina no se’n fan i, en canvi,
es fomenta l’aprenentatge de l’anglès perquè saben que tots hauran de sortir
d’Espanya. Manifesta que el batle ha dit que han de fer proves, que el temps dirà si
ha estat encertada la implantació del TIL, que ho hem d’aprovar... Es demana: S’han
de fer proves amb els nostres fills? Proves a vegades se n’han de fer; però, qui fa
aquestes proves? S’ha consultat en cap moment els tècnics, els professionals de la
matèria?
S’ha tingut en compte l’opinió dels departaments lingüístics de la
Universitat? No s’ha tingut en compte cap expert, ni professional ni ningú, ha estat un
capritx polític. Una cosa feta d’aquesta manera, les possibilitats que surti bé, ja les
sabem, quines són, i vostès mateixos haurien de reconèixer que açò s’ha fet sense
cap assessorament. Conclou dient que açò no és allò que duia el PP en el seu
programa electoral, i no perquè tenguin la majoria absoluta poden fer allò que vulguin;
s’ha de ser seriosos i no jugar amb els fills de tots nosaltres.
Finalment, el batle manifesta que està clar que Menorca, Balears, viu del turisme, açò
és un fet, i com més idiomes sàpiga una persona, molt millor. L’alemany? Tant de bo
l’aprenentatge d’una quarta llengua també hi pogués ser. Sobre la pregunta feta: Què
passarà si la implantació del TIL fracassa? Diu que ha indagat en el sistema i hi
haurà unes avaluacions mensuals per veure quina avaluació té aquesta implantació,
avaluant per matèries el coneixement mateix de la llengua. Està clar que si enguany
es veu que açò no té sortida, que ha estat un fracàs, s’haurà de modificar, però
sincerament pensa que serà tot al contrari. Conclou dient que no pot acceptar la
moció del PSOE, que demana la derogació dels dos decrets, perquè pensa que la
norma serà positiva i amb la consciència que sabem que políticament ens l’estam
jugant; i no són tots, els governs que són capaços de tenir la valentia d’impulsar un
projecte en el qual creuen tot i sabent que tenen molta gent en contra.
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No havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
Grup del PSOE, transcrita anteriorment. Es produeix el següent resultat: cinc vots a
favor, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i
set vots en contra, corresponents als membres del PP (7). La moció és desestimada.
DINOVÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PP AMB RELACIÓ AL DECRET
SOBRE EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) ALS CENTRES
EDUCATIUS
Es dóna compte de la moció que presenta el grup del PP, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“Carmen Reynés Calvache, regidora del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de
Sant Lluís, en nom i representació del Grup Popular, presenta per a la seva consideració a la
propera sessió plenària la següent: -------------------------------------------------------------------------------MOCIÓ RELATIVA AL DECRET DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) -----------EXPOSICIÓ DE MOTIUS -------------------------------------------------------------------------------------------En el marc de la diversitat lingüística i cultural es fa necessària l’educació dels ciutadans en
una o més llengües estrangeres, com també en les oficiales de les Illes Balears. La Unió
Europea recomana als estats membres impulsar accions que possibilitin als ciutadans
comunicar-se almenys en dues llengües, a més de la llengua materna. Amb aquesta realitat,
cal un ensenyament de llengües a tots els nivells educatius que capaciti els ciutadans per tenir
èxit en un món global.-------------------------------------------------------------------------------------------------En aquesta línia, amb la finalitat que els alumnes de les Illes Balears acabin l’educació
obligatòria amb la competència lingüística i comunicativa necessària en les dues llengües
oficials (castellà i català) i en una llengua estrangera (preferentment l’anglès), la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, durant el curs 2013-2014, comença a aplicar el Decret de
Tractament Integrat de llengües (a partir d’ara TIL), el qual garanteix l’ús equilibrat em
l’ensenyament del català, del castellà i de l’anglès.-----------------------------------------------------------La novetat més important que inclou aquest projecte educatiu radica en que qualcuna de les
matèries o els mòduls (en el cas de la formació professional) no lingüístics es podran impartir
en les dues llengües oficials o en la llengua estrangera. De fet, les tres llengües han de ser
objecte d’ensenyament i d’aprenentatge en les àrees lingüístiques corresponents i, alhora, una
eina per impartir matèries no lingüístiques, sempre de manera equilibrada.---------------------------A més, per facilitar la implantació del TIL, la introducció de la llengua estrangera en les
matèries no lingüístiques es farà de manera gradual. -------------------------------------------------------Per aplicar amb garanties el TIL, el Govern de les Illes Balears ha facilitat als docents, entre
d’altres, l’accés a l’Escola Oficial d’Idiomes per poder assolir el nivell necessari per impartir
classe en anglès. Així mateix, als centres de professors es duran a terme seminaris
d’especialització per facilitar aquesta tasca i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
convocarà cursos perquè docents i ocupats laborals puguin obtenir la titulació requerida.--------En quant a la suspensió cautelar de l’annex relatiu al calendari d’aplicació del TIL pel Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears (d’ara endavant TSJIB), l’acte destaca que es tracta
d’un defecte de forma i no de fons. -------------------------------------------------------------------------------Per suposat, acatam i respectam l’acte, que a més té un vot particular d’un dels magistrats, que
es manifesta en contra de dita suspensió.-----------------------------------------------------------------------El TIL no infringeix els drets dels alumnes, ni dels funcionaris de carrera ni interins, ni suposa
atac a la llengua catalana com una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. De
fet, la resolució judicial diu textualment:--------------------------------------------------------------------------“ En el asunto que nos ocupa, esta Sala no aprecia, prime facie, que la regulación contenida en
el Decreto recurrido infrinja de forma notoria los preceptos estatutarios y legales referentes al
proceso de normalización lingüística.-----------------------------------------------------------------------------La introducción en el sistema educativo de una tercera lengua vehicular implica, lógicamente,
un detrimento del número de horas y asignaturas impartidas en catalán, pero también en
castellano, sin que se colija que la ordenación prevista en el reglamento impugnado atente a
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este objetivo de conseguir un uso normal y equiparado entre lengua catalana y la castellana en
el ámbito educativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Tampoco parece como evidente que el Decreto impugnado infrinja de forma manifiesta ni los
derechos de los alumnos, ni los derechos laborales de los funcionarios de carrera ni de los
interinos, sin que se hayan citado preceptos legales en los que se recojan estos postulados
presuntamente conculcados”----------------------------------------------------------------------------------------En el fons l’acte coincideix amb la voluntat del TIL: millorar les competències lingüístiques dels
nostres alumnes. Així, la mateixa sentència recull:------------------------------------------------------------“Pero ello no obsta a que podamos afirmar que, en el entorno jurídico, social, económico,
cultural y político en el que nos encontramos, resulta notorio que conseguir un sistema
educativo donde se permita que los alumnos o educandos obtengan más amplios, más
diversos y más profundos conocimientos lingüísticos constituye un objetivo que beneficia no
sólo a la sociedad en general, sino en mayor medida al futuro de nuestros niños y jóvenes, en
particular, y de hecho esta finalidad subyace en las propias políticas de la Unión Europea,
como se destaca por la Administración Balear, como también por todas las instituciones que
han participado, mediante sus informes y dictámenes, en el procedimiento de génesis del
reglamento impugnado”.----------------------------------------------------------------------------------------------La sentència deixa molt clar que no hi ha atac a les llengües. El fons del TIL surt reforçat amb
la sentència. La prioritat del Govern són els fillets i filletes, les competències lingüístiques dels
quals vol millorar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------L’aprovació d’aquest Decret Llei és la via per a garantir un inici de curs d’acord a com estava
previst (de no fer res, els perjudicis serien molt majors, com explica el vot particular d’un dels
magistrats). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------La prioritat del Govern de les Illes Balears, en aquest cas, és preservar l’estabilitat del sistema
educatiu i vetllar pels interessos i els drets dels alumnes, els quals no poden veure’s afectats ni
veure minvada la seva qualitat educativa.-----------------------------------------------------------------------És important, en tot aquest context vetllar pels interessos i els drets del alumnes i en aquest
sentit el Grup Municipal Popular sempre hem advocat pel diàleg per aconseguir entre tots
millorar el sistema educatiu sempre sense sortir de la línia política aprovada majoritàriament a
les urnes que aposta per una educació trilingüe. Aquest projecte és una promesa electoral en la
qual creiem i que volem dur endavant. --------------------------------------------------------------------------Atès tot l’anterior, el Grup Municipal Popular presenta la següent ---------------------------------------PROPOSTA D’ACORD:---------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- El Ple de l’Ajuntament insta a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a la
Comunitat Educativa i els sindicats que la representen a seguir dialogant per aconseguir entre
tots millorar el sistema educatiu i potenciar la formació lingüística dels estudiants de les Illes
Balears amb la finalitat de donar les garanties suficients per afrontar les exigències d’un món
extremadament competitiu i d’aquesta manera aconseguir que l’alumnat de les Illes Balears
acabi l’educació obligatòria amb la competència lingüística i comunicativa necessària en les
dues llengües oficials (català i castellà) i en anglès, garantint l’equilibri entre les tres llengües. -Segon.- El Ple de l’Ajuntament insta a la Secretaria del Plenari a incloure l’exposició de motius
d’aquesta proposició alternativa a l’acta corresponent.” ------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que, en primer lloc, donam suport al cent
per cent a la tasca dels professors de les Illes Balears, dels nostres col·legis i de tots
els centres, però no podem permetre que es manipuli la informació. Ningú té més
interès que nosaltres que l'escola compleixi el seu paper, el d'ensenyar els alumnes;
perquè els alumnes són la prioritat, un aspecte que sí volem reivindicar per damunt de
tot, encara que, també és obvi, no han estat la principal preocupació del conflicte.
Som conscients que tots els canvis són durs i complicats i que ens omplen de dubtes,
però la cosa important és tenir voluntat de fer que avancin. Manifesta que segurament
hi ha altres maneres de començar a engegar les coses i, per descomptat, entenem
que poden agradar més o menys, però també hi ha altres maneres d'acceptar-ho, i el
camí que s'ha seguit no considerem que sigui el més adequat i encara menys si, com
es diu, es fa pensant en els fillets.
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Continua la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que respectam sempre el dret a la vaga,
però som partidaris que les coses s'han d'aclarir dialogant, un diàleg que vostès en tot
moment han volgut fer pensar a tota la societat que per part de la Conselleria no hi
havia voluntat de tenir, la qual cosa és totalment falsa; encara que sí és cert que han
de ser dos per arribar a un acord. Perquè en principi els docents deien que estaven a
favor del TIL, però no en la forma d'implantar-lo; però també és cert que allò que
demanen per poder dialogar és que es retiri el TIL... Tot plegat, per tant, no té molta
lògica. I aquí mateix s’acaba de confirmar, ja que l’oposició pensa que el TIL és una
amenaça per al català, i açò no és així, també és la nostra llengua.
Segueix la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que hem de ser realistes i reconèixer
que alguna cosa no funciona en el sistema educatiu i que és necessari fer algun
canvi al més aviat possible si volem que els nostres joves tenguin un futur el dia de
demà. Ja s’ha parlat del fracàs escolar i la cosa més fàcil és creuar els braços i no fer
res... No, volem apostar per fer qualque cosa. En cap moment s’ha dit que solucionarà
el fracàs escolar, però almenys ho intentam. La Sra. Reynés Calvache creu, doncs,
que el TIL és el millor projecte que es pot aplicar per aconseguir que els nostres fills
tenguin un futur millor i que puguin afrontar les exigències actuals dels estudis
universitaris, que ha de permetre que se'ls obrin les portes a oportunitats laborals en
altres països i convertir-se en persones més competents. Fa anys que s'hauria
d'haver implantat.
Continua la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que ella també és mare i està desitjant
que les seves filles tenguin una assignatura no lingüística en anglès, perquè, a més,
creu que les hores d’anglès que es fan són poques. Així mateix, manifesta que cada
centre ha dissenyat el seu projecte lingüístic i són ells que decideixen quines
assignatures no lingüístiques s’impartiran en anglès. Contínuament es parla de les
matemàtiques... Diu que ella ha aprovat dos projectes, i les assignatures que es fan en
anglès són educació física i tallers; per tant, també es mira quines assignatures són
més idònies per començar l’aplicació del projecte. Manifesta que el TIL no s’implanta
precipitadament, com també ens volen fer creure, ja hi ha hagut altres plans pilot que
han funcionat amb un gran èxit.
Finalment, la Sra. Reynés Calvache manifesta que, simplement, vol ubicar el nostre
paper i la nostra responsabilitat com a Ajuntament en aquest debat. Ni som
l'Administració que l'ha promogut, ni l'Administració que l'aplica ni l'Administració que
té a les seves mans la solució sobre allò que ara mateix ha derivat en un conflicte
polític i social. Per tot açò, la nostra proposta d’instar la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, la comunitat educativa i els sindicats que la representen a seguir
dialogant per aconseguir entre tots millorar el sistema educatiu i potenciar la formació
lingüística dels estudiants de les Illes Balears amb la finalitat de donar les garanties
suficients per afrontar les exigències d'un món extremadament competitiu i d'aquesta
manera aconseguir que l'alumnat de les Illes Balears acabi l'educació obligatòria amb
la competència lingüística i comunicativa necessària en les dues llengües oficials
(català i castellà) i en anglès, garantint l'equilibri entre les tres llengües.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, demana que les mocions que es
presentin estiguin signades, ja que la còpia de què ell disposa de la moció del PP no
està signada. La secretària manifesta que l’original sí que està signat. Tot seguit, la
Sra. Reynés signa la còpia del portaveu del PSOE. Continua el Sr. Carretero
manifestant que la Sra. Reynés ha fet una afirmació: “Que el català és la nostra
llengua”. Li demana: Vostè es creu açò, quan tenim un govern que no fa res més que
martellejar la nostra llengua pròpia de tota la vida, que és el català? Ens agradi o no
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ens agradi, la nostra llengua és el català i, evidentment, a Menorca tenim la variant
menorquina. No entén com pot afirmar açò quan tenim un govern que no ha fet res
més que remenar sobre aquesta qüestió. Ara resulta que al final la disputa del TIL és
sobre llengua, la llengua catalana i la llengua anglesa... Açò és un element nou,
perquè si tots aquests professors que estan en vaga i tots els pares que els fan costat
pensen que el tema és només del català... Ell pensa que el rerefons és molt més gran.
I torna a demanar a la senyora Reynés si ella de veritat troba que el català és la nostra
llengua.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el fracàs escolar vindrà tant si saben anglès
com si no en saben, que els èxits no vénen pel resultat de l’anglès. Implantar un altra
llengua, quan no hi ha espai suficient per ensenyar-la, creu que és cosa que s’hauria
pogut fer d’una altra manera. Vol explicar un cas que li és pròxim. Diu que té la nora
que és biòloga molecular a Sidney. Volen saber on ha estudiat? Doncs a Catalunya, i
tot en català. Que no es digui, per tant, que el fracàs escolar a les Illes —perquè va al
tercer lloc de tot Espanya— és culpa de no saber l’anglès. I Andalusia, que està en el
quart lloc i és bilingüe? I els bascos? I els gallecs, que estan per damunt d’aquells
que són bilingües? Convé ser realistes. Quan la Sra. Reynés ha dit que la nostra
llengua també és el català, ell s’ha demanat què deu ser el català per als senyors del
PP...
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’antic president del Parlament de les Illes,
que era del PP, el Sr. Soler, ahir va fer una aportació de 6.000 euros a la caixa de
resistència del sindicat. Creu que el PP té un sector molt dur dins Mallorca, per no dir
de l’Opus Dei, que allò que vol és allò que està passant: un conflicte constant en
l’educació i, sobretot, amb la llengua. Perquè tot açò ha vingut des que el PP va
rompre el consens de l’any 1986. Recorda que el Sr. Cañelles —més del PP no hi
havia ningú— va estar d’acord amb aquell decret de la llengua, i el PP d’ara ha arribat
aquí i se l’han “fumat”... Açò no pot ser. Anuncia que votarà en contra d’aquesta moció.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la intervenció de la regidora d’Educació
ens ha demostrat que tenen unes quantes coses que són òbvies i, a partir d’aquí,
justifiquen la política que estan fent. Una d’aquestes coses òbvies és que és necessari
que els joves aprenguin anglès. Açò justifica el TIL? Per al PP, sí; per a EM-EU, no. I
l’altra cosa òbvia és el gran alta fracàs escolar que hi ha a les Balears. Fa falta tenir
poca vergonya per afirmar-ho i vostès del PP ho tornen a dir: relacionar el fracàs
escolar perquè no hi havia trilingüisme... S’ha de tenir molt poca vergonya per
afirmar-ho. Açò no té cap ni peus. Així mateix, manifesta que les propostes d’acord
de la moció del PP podrien tenir sentit, podria apel·lar a allò que diu EM-EU, apel·lar al
diàleg; però no, comença directament que s’ha de seguir com fins ara, s’ha de seguir
dialogant... No, s’ha d’aturar un conflicte, s’ha d’aturar una vaga indefinida. Conclou
dient que, fins i tot, li agradaria votar a favor de la moció del PP, perquè de fet no diu
res; però ni així no pot. Anuncia que hi votarà en contra.
Intervé novament la Sra. Reynés Calvache. Referent al fet d’aturar el conflicte,
manifesta que hem de ser les diverses parts a poder aturar el conflicte, una de tota
sola no l’aturarà si l’altra no vol. Pel que fa al fracàs escolar, manifesta que ella no ha
dit que el TIL garantirà que se solucioni el fracàs, però bé s’ha de fer alguna cosa. Si
realment tothom era conscient que hi havia un fracàs escolar, com és que no es feia
res? S’ha de fer alguna cosa. Què açò hi pot ajudar? Sí. Com ha dit el batle, s’anirà
fent un seguiment. I, si no funciona, a ningú li cauran els anells per dir que la cosa no
ha funcionat. Mirem de trobar la manera de solucionar-ho, i és que qualque cosa s’ha
de fer. Hi ha d’haver voluntat per part de tots, si no, el conflicte no acabarà mai.
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Continua la Sra. Reynés Calvache. Respecte a la intervenció del Sr. Carretero,
manifesta que, encara que li molesti, la seva llengua també és la catalana. Què és
que no ha entès la seva afirmació? No perquè ella sigui del Partit Popular no ha de
poder dir que la seva llengua també és la catalana. Afegeix que ella a l’escola tot va
ser en castellà, però ha fet tot quant s’havia de fer per arribar a tenir el nivell que
s’exigia de català. Per altra banda, manifesta que és l’oposició qui ha dit que allò que
es pretén amb el TIL és llevar hores de català; ella no ho ha dit, açò. L’oposició creu
que la intenció d’implantar el TIL és per llevar hores de català, i no és aquest el sentit,
el sentit és equiparar l’aprenentatge escolar perquè els fillets de les nostres illes
puguin sortir amb la mateixa capacitat escolar de domini del castellà i del català, i
potenciar assignatures, com l’anglès. Conclou dient que si l’oposició vol manipular la
informació, hi estan en el seu dret, però l’equip de govern no ho permetrà.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, evidentment, que és el
català. I li diu a la senyora Reynés: L’hi digui, vostè, al Sr. Bauzà, que el català és la
nostra llengua.... Li ho digui vostè, que té més afinitat amb ell, a veure si així ho sent
bé d’una punyetera vegada —amb perdó de l’expressió—. Però no pot negar allò que
ell està dient, que contínuament estan donant damunt el català; quan fins i tot el mateix
PP —l’any 1986 amb el senyor Cañelles de president en el Govern balear— va donar
el seu consens al tema lingüístic. I no hi havia hagut cap problema, cap ni un, però
resulta que aquest debat —ara amb el TIL— ja l’hem tingut en diverses ocasions; fins i
tot un membre de l’equip de govern se n’ha sentit afectat, d’aquesta qüestió, i es va
alçar la camisa mostrant no se què... perquè es pensava que el qui parla parlava d’ell
pel tema de la llengua. Manifesta que el català, ens agradi o no ens agradi, és la
nostra llengua i, a Menorca, la variant menorquina. I insisteix a recomanar a la Sra.
Reynés que expressi davant el Sr. Bauzá la posició que ella ha manifestat aquí a
aquest respecte. Perquè el mateix discurs que ha fet aquí la senyora Reynés l’hauria
de fer el senyor Bauzà, però el problema és que no ho fa i té tothom enfrontat. A més,
el senyor Bauzà diu que ell està legitimat per les urnes. Açò és el diàleg del senyor
Bauzà, i per açò s’hi aplica tant, perquè fa dos anys va tenir majoria. Es demana: Que
la tindria, ara? Tampoc no ho sabem, però de la manera que va... Fins i tot membres
del PP no li fan costat, i a Mallorca hi ha un bon enrenou: el batle de Binissalem és un
pes pesant dins el PP, però també hi ha el de Pollença, el de Manacor —que ja el
van perdre pel camí—, el de Banyalbufar... i d’altres més que n’hi ha. Cosa hi deu
haver que no funciona. Afegeix que aquí els membres de l’equip de govern són set, és
a dir, són majoria, i n’hauríem d’estar orgullosos perquè, segons la premsa balear, els
més guerrillers són els de Sant Lluís, els nostres mestres de la nostra comunitat són
els més guerrers, amb tot el dret del món. Conclou dient, novament, que li digui al Sr.
Bauzá que el català és la nostra llengua, així farà un bon favor a la comunitat
educativa i a tot l’arc balear.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la senyora Reynés ha dit que a
vegades es manipulen les dades... Ser els tercers en la cadena del PISE, açò vol dir
que tenim per davall Extremadura, Galícia, Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i
Lleó... i aquestes comunitats només parlen una llengua, el castellà. I tenen més fracàs
escolar que les Illes Balears... No entén que trobin que l’anglès farà pujar les ràtios de
persones més intel·ligents en el sistema PISE. Així mateix, manifesta que compartir
les tres llengües vol dir compartir el temps, i es demana: Quin temps llevarem
d’aquestes tres llengües?, perquè, si ja van malament les notes tenint només dues
llengües, amb tres... Les coses s’han d’establir a poc a poc, quasi com diu la senyora
Reynés a la moció; però açò no és allò que diu el Sr. Bauzà, ni tampoc allò que deia
l’altre dia el senyor Camps. No es pot tolerar que per la premsa un diputat del govern
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balear —del PP— digui que a partir d’ara sabrem qui fa feina i qui no fa feina, i qui
està amb el govern i qui no està amb el govern. Tothom té dret a vaga, i açò en
democràcia no es pot fer. A més, també l’altre dia una diputada del PP va dir que es
plantejava anar a la fiscalia a denunciar els pares que no duien els fillets a l’escola...
Açò no pot ser. És com si el qui parla es planta davant l’església i denuncia cada pare
que entra amb un fillet menor d’edat per dur el seu fill a missa; o anar vestit de
caperutxa per Setmana Santa, li han demana a aquell fillet si vol fer de caperutxa?
Posats a filar prim...
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que al final la senyora Reynés, de
qualque manera, li ha donat a ell la raó, ja que després de repetir reiteradament que el
TIL és per evitar el fracàs escolar, la senyora Reynés ha dit textualment que “el TIL no
solucionarà el fracàs escolar, però bé s’ha de fer alguna cosa”. Li agraeix aquesta
sinceritat. Manifesta que hem de fer alguna cosa, però alguna cosa de debò; si
sabem que el TIL no solucionarà el fracàs escolar, no ho emprin com a bandera, no se
n’omplin la boca nit i dia... Fa ganes de dir l’expressió aquella que no tornarà a dir...
Conclou dient que li agradaria saber: Per què posam el TIL si sabem que no
solucionarà el fracàs escolar? Per què empram el fracàs escolar d’aquesta forma tan
poc ètica per justificar la implantació de forma obligatòria —per decret— del TIL? És
qüestió de ser seriosos i no fer experiments amb els fillets. Insisteix que el seu vot
serà en contra.
Finalment, la Sra. Reynés Calvache manifesta que ella ha dit que a dia d’avui no es
pot garantir que el TIL sigui la solució al fracàs escolar; tot necessita un procés i un
temps per veure realment si és la solució o no, però la intenció és ajudar els joves
perquè tenguin un futur millor, aquesta és la intenció d’implantar el TIL. Per altra
banda, manifesta que en diverses situacions educatives moltes vegades es diu que
són els adults els qui posen més problemes i que els fillets realment no ho veuen així...
A la millor ens sorprendríem si es posàs en marxa el TIL i veure com els fillets poden
assumir-ho, sense el problema que han tingut i els conflictes que hi ha hagut amb els
adults; a la millor no tindran cap problema, els fillets, que han hagut de passar per tots
aquests dies, setmanes... A la millor ells no tindran cap problema i els problemes som
nosaltres. Per acabar, es dirigeix al Sr. Carretero dient-li: “También soy española y
pienso que a veces las cosas se deberían hacer pensando realmente en los que van a
sufrir, no pensando sólo en las urnas”.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
Grup del PP, transcrita anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
- Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, la comunitat educativa i els
sindicats que la representen a seguir dialogant per aconseguir entre tots millorar el
sistema educatiu i potenciar la formació lingüística dels estudiants de les Illes Balears
amb la finalitat de donar les garanties suficients per afrontar les exigències d’un món
extremadament competitiu i d’aquesta manera aconseguir que l’alumnat de les Illes
Balears acabi l’educació obligatòria amb la competència lingüística i comunicativa
necessària en les dues llengües oficials (català i castellà) i en anglès, garantint
l’equilibri entre les tres llengües.
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Sense més assumptes a tractar i quan son les 23.40 hores, el president aixeca la
sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la
secretària, acta que certific.
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