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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 27/10/2016
Hora: de les 20:00 a les 21:05 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 18.10.16. Proposta que
presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i EL PI amb relació a la declaració
d'adhesió a l'Aliança Mar Blava
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.10.16. Proposta que
presenta el regidor d'Urbanisme amb relació a l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall
presentat per Ordenación e Inversiones, SL a Passeig Marítim, 18, de Binibèquer Vell
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.10.16. Moció que
presenta el Grup del Partit Popular amb relació a instar la signatura d'un conveni
intermunicipal de targeta ciutadana
Cinquè. Resolució de Batlia núm. 2016/1003. Delegació de competències. Donar-ne
compte
Sisè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2. Donar compte Auto 247/16 en el marc del
Procediment Ordinari 124/2004
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 29.09.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA
18.10.16. PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS, PSOE I
EL PI AMB RELACIÓ A LA DECLARACIÓ D'ADHESIÓ A L'ALIANÇA MAR BLAVA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pels grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI, RE 5481,
de dia 13.10.16, amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------"En la actualidad, diversas compañías tienen interés en extraer petróleo y gas en el subsuelo
marino, en aguas profundas de nuestro entorno, en la demarcación levantino-balear. Son
proyectos peligrosos como el que provocó el mayor vertido de crudo de la historia: el de la
plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril
de 2010, un desastre medioambiental cuyos perniciosos efectos perdurarán durante décadas. -----La sociedad balear en su conjunto y todas las instituciones elegidas democráticamente que la
representan han manifestado unánimemente su preocupación y su rotundo rechazo a la
exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo ya que los proyectos de
prospecciones petrolíferas ponen en riesgo el frágil equilibrio ecológico de la zona y a los sectores
económicos que vertebran el territorio de las Islas Baleares como el turismo, la pesca o la
agricultura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así, el pasado día 14 de octubre, el Parlamento Balear aprobó de forma unánime una Proposición
No de Ley instando al Gobierno del Estado a aprobar una ley específica para declarar el área
marítima estatal del Mediterráneo español como Zona Libre de Prospecciones y Actividades de
Extracción y Explotación de Hidrocarburos. Este histórico acuerdo unánime del Parlamento es la
manifestación más avanzada, por el momento, del rotundo rechazo a estos proyectos por parte de
la sociedad balear y de las instituciones que la representan.---------------------------------------------------Uno de los agentes más activos en la lucha contra estos proyectos es la Alianza Mar Blava, una
plataforma intersectorial de las Islas Baleares cuyo objetivo es parar definitivamente los proyectos
de prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo español. Está constituida por
administraciones públicas (Gobierno Balear, los cuatro Consells insulares y diversos
ayuntamientos de las islas), organizaciones y entidades de sectores económicos potencialmente
afectados por estos proyectos como el turismo, la pesca, la agricultura o la navegación,
organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos e instituciones públicas y privadas. Actualmente
cuenta con más de 80 miembros y con el apoyo adicional de varias organizaciones de ámbito
internacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estos proyectos petrolíferos tendrían una afección muy negativa sobre la economía de los
territorios que se ven afectados. Las Islas Baleares así como las demás CC.AA. ribereñas del
Mediterráneo son zonas eminentemente turísticas, siendo el turismo su principal industria y por
tanto el eje central de su economía.----------------------------------------------------------------------------------Desde el punto de vista medioambiental, su impacto potencial sería también muy negativo, tanto en
sus fases previas (adquisición sísmica) como en las posteriores (perforaciones exploratorias y
extracción comercial). Dado que el Mediterráneo es un mar cerrado, en caso de un accidente en
una plataforma petrolífera o en el transporte de hidrocarburos, las abundantes corrientes,
profundas y superficiales, propias de este mar, trasladarían la contaminación con facilidad de una
zona a otra, multiplicando sus efectos negativos sobre sus ricos ecosistemas y su variada y notable
fauna y flora. Muchas de las especies que habitan estos ecosistemas están protegidas por un
amplio abanico de legislación autonómica, estatal, europea e internacional.-------------------------------2
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A medida que aumenta el conocimiento científico del Mediterráneo, más se evidencia su
extraordinaria importancia medioambiental, y más se ratifica la necesidad de incrementar su
protección. Esa protección es urgente pues los proyectos de prospecciones que se están
tramitando se llevarían a cabo coincidiendo espacialmente con zonas protegidas o en vías de
protección.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, actualmente no tiene ningún sentido seguir buscando nuevos yacimientos de
combustibles fósiles ya que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas ha dejado bien claro que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran
escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas disponibles de combustibles
fósiles, para no disparar las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), el principal gas
de efecto invernadero.----------------------------------------------------------------------------------------------------La ciudadanía, afortunadamente, es cada vez más consciente de esta situación. Así, en las
conclusiones del sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (promovido por la
ONU y por el gobierno francés de cara a la cumbre sobre cambio climático celebrada en París en
diciembre de 2015) se muestra que el 69,23% de los españoles aboga por "suspender
definitivamente la exploración de todas las reservas de combustibles fósiles".----------------------------Perpetuar el insostenible modelo energético actual, basado fundamentalmente en el consumo de
combustibles fósiles, explotando nuevos yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráneo,
agravando así el problema del cambio climático, no va aportar tampoco soluciones significativas a
nuestra dependencia del petróleo. En cambio tenemos sin aprovechar un gran potencial energético
renovable propio de nuestras latitudes así como en la mejora de nuestra eficiencia energética, por
lo que es imprescindible y urgente hacer una apuesta firme y progresiva hacia un nuevo modelo
energético eficiente, inteligente y 100% renovable como solución sostenible y definitiva.---------------Teniendo en cuenta todas las razones anteriormente expuestas, los Grupos Volem Sant Lluís,
PSOE y el PI presentan ante el Pleno la siguientes propuestas:----------------------------------------------Primera. La Oposición a todos los proyectos de exploración de hidrocarburos, en cualquiera de
sus fases, en el entorno de las Islas Baleares.---------------------------------------------------------------------Segunda. La adhesión a la Alianza Mar Blava, una plataforma intersectorial de las Islas Baleares
cuyo objetivo es parar definitivamente los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en
tramitación, lograr la declaración por Ley del Mediterráneo español como zona libre de
prospecciones de hidrocarburos y preservar la riqueza ambiental que hace de las Islas Baleares un
lugar único, así como el empleo, el bienestar ciudadano y los derechos de las generaciones futuras
a disponer de un medio ambiente sano." ---------------------------------------------------------------------------La presidenta explica als assistents que la plataforma Aliança Mar Blava és una plataforma
contrària a les prospeccions petrolieres dels voltants de les Balears. A la proposta s'expliquen les
raons ambientals per les quals no s'hauria de tirar endavant aquest tipus de prospeccions, pel que
els nostres grups municipals considerem necessari adherir-nos a l'Aliança Mar Blava. ----------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada. -------------La Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania, per tres vots a favor, corresponents als
membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als
membres del PP (3); acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents
propostes d'acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- L'oposició a tots els projectes d'exploració d'hidrocarburs, en qualsevol de les seves
fases, en l'entorn de les Illes Balears. --------------------------------------------------------------------------------Segona.-L'adhesió a l'Aliança Mar Blava, una plataforma intersectorial de les Illes Balears,
l'objectiu de la qual és aturar definitivament els projectes de prospeccions petrolieres actualment en
tramitació, aconseguir la declaració per Llei del Mediterrani espanyol com a zona lliure de
prospeccions d'hidrocarburs i preservar la riquesa ambiental que fa que les Illes Balears siguin un
indret únic, així com l'ocupació, el benestar de la ciutadania i els drets de les generacions futures a
disposar d'un ambient sa. " ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que al Grup del Partit Popular li agradaria saber
què suposa per a l’Ajuntament de Sant Lluís aquesta adhesió i quin cost tindrà per a
l’Ajuntament.
El Sr. Lora Buzón manifesta que l’adhesió no costa res, econòmicament; i que des del
moment que ens adherim a aquesta plataforma formarem part de totes les
reivindicacions que fa Aliança Mar Blava a favor del canvi climàtic i perquè s’aturin les
prospeccions petrolíferes a la Mediterrània.
Intervé novament el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Grup del Partit Popular
considera que aquesta moció és un poc de “relleno”, perquè darrerament poca cosa
s’inclou en el els punts de l’ordre del dia dels plens, cosa que fa la sensació que no es fa
gaire feina en aquest ajuntament... Per altra banda, recorda que el dia 28 de febrer de
2014 ja es va aprovar una moció del Grup del Partit Popular, en el sentit de declarar-se
aquest ajuntament contrari a aquestes prospeccions i a totes les que es vulguin fer en un
futur. Conclou dient que sembla que a Sant lluís no hi ha assumptes més importants a
resoldre o que aquest equip de govern no té gaire ganes de fer feina, perquè estam
votant les coses dues vegades.
Intervé la batlessa. Manifesta que, doncs, així el Grup del Partit Popular hi votarà a favor
si l’any 2014 van aprovar una moció d’aquestes característiques... Afegeix que la
plataforma Aliança Mar Blava demana el compromís de les institucions, ajuntaments i
altres entitats, i que l’únic que fem és adherir-nos a aquesta plataforma, és a dir, es
tracta d’una declaració d’interessos i de suport a aquesta plataforma.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer.- L'oposició a tots els projectes d'exploració d'hidrocarburs, en qualsevol de les
seves fases, en l'entorn de les Illes Balears.
Segon.-L'adhesió a l'Aliança Mar Blava, una plataforma intersectorial de les Illes Balears,
l'objectiu de la qual és aturar definitivament els projectes de prospeccions petrolieres
actualment en tramitació, aconseguir la declaració per Llei del Mediterrani espanyol com
a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i preservar la riquesa ambiental que fa que
les Illes Balears siguin un indret únic, així com l'ocupació, el benestar de la ciutadania i
els drets de les generacions futures a disposar d'un ambient sa.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.10.16.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER
ORDENACIÓN E INVERSIONES, SL A PASSEIG MARÍTIM, 18, DE BINIBÈQUER
VELL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que la Junta de Govern Local de dia 25 d’abril de 2016 va aprovar inicialment l’Estudi de
Detall de l’immoble ubicat al Passeig Marítim, 18 (B) de Binibèquer Vell, per al canvi d’ús de local a
habitatge unifamiliar entre mitgeres, promogut per Ordenación e Inversiones, SL.-----------------------Atès que, tal com consta a l’expedient, aquest es va exposar al públic durant un termini de 15 dies i
es va notificar als afectats, sense que s’hagi presentat cap reclamació o al·legació. --------------------Atès que en data 3 d’octubre de 2016, RE 5271, s’ha rebut l’informe favorable de la Demarcació de
Costes en Illes Balears. -------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de tot açò, venc en proposar a la Comissió Especial de Comptes, en ordre a l’adopció de
l’oportú acord plenari, els següents acords:
Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de l’immoble ubicat al Passeig Marítim, 18 (B) de
Binibèquer Vell, per al canvi d’ús de local a habitatge unifamiliar entre mitgeres, promogut per
Ordenación e Inversiones, SL. -----------------------------------------------------------------------------------------Segon. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca el
present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat. ---------------------------------------------------Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva." ------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que es tracta d’un immoble en el Poblat de Pescadors de
Binibèquer Vell que passa de local comercial a habitatge i que, per aquest fet, s’ha hagut de fer
aquest Estudi de Detall, el qual ha anat a exposició pública i s’ha notificat als afectats compresos a
l’àmbit territorial de l’esmentat estudi, sense que s’hagin presentat reclamacions; igualment, s’ha
rebut l’informe favorable de la Demarcació de Costes de Balears. Afegeix que ara es dur al Ple per
aprovar-se definitivament i comunicar-ho al departament d’Ordenació del Territori del CIM. ----------El Sr. Coll Alcina anuncia que el Grup del Partit Popular s’abstindrà. ---------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Urbanisme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3); acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------Primera. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de l’immoble ubicat al Passeig Marítim, 18 (B) de
Binibèquer Vell, per al canvi d’ús de local a habitatge unifamiliar entre mitgeres, promogut per
Ordenación e Inversiones, SL. -----------------------------------------------------------------------------------------Segona. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca el
present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat. ---------------------------------------------------Tercera. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva". ------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de l’immoble ubicat al Passeig Marítim,
18 (B) de Binibèquer Vell, per al canvi d’ús de local a habitatge unifamiliar entre mitgeres,
promogut per Ordenación e Inversiones, SL.
Segon. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca el present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat.
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva.
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.10.16.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A INSTAR
LA SIGNATURA D'UN CONVENI INTERMUNICIPAL DE TARGETA CIUTADANA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel Grup del Partit Popular, RE 5105, de dia 21.09.16,
que diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“D’acord amb el que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l’Ajuntament la següent Moció: -------------------------------------CONVENI INTERMUNICIPAL DE TARGETA CIUTADANA ---------------------------------------------------EXPOSICIÓ DE MOTIUS: Atès que molts ciutadans i ciutadanes de Sant Lluís es troben a Palma
de Mallorca cursant estudis superiors/universitaris i, per tant, necessiten fer un ús diari del transport
públic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que en son prou les despeses a les quals les famílies del nostre poble han de fer front per
possibilitar la continuació dels estudis dels seus fills/filles. -----------------------------------------------------Atès que altres consistoris de la nostra illa han signat convenis en aquest sentit amb l’empresa de
transport i l’Ajuntament de Palma. ------------------------------------------------------------------------------------Per tot l’exposat qui subscriu fa la següent PROPOSTA D’ACORD: ----------------------------------------Instar a l’Ajuntament de Sant Lluís a subvencionar una part del transport públic per als estudiants
empadronats a Sant Lluís i residents a Palma de Mallorca. ----------------------------------------------------Instar al consistori a signar un conveni amb l’Ajuntament de Palma i amb l’empresa de transport
EMT per tal que els nostres estudiants es beneficien de tarifes més econòmiques un cop siguin
reconeguts amb el perfil “estudiant” (a partir de 16 anys) pel consistori de Palma.” ---------------------Intervé el president. Manifesta que l’equip de govern li agrada la qüestió de poder fer convenis
d’aquestes característiques, però aquesta moció només fa referència a la signatura d’un conveni
amb l’ajuntament de Palma i també hi ha estudiants que van a Barcelona i a altres llocs, per la qual
cosa els hi agradaria que s’estudiàs la possibilitat d’ampliar aquest àmbit. Per altra banda,
manifesta que la batlessa ha fet gestions amb l’Ajuntament d’Alaior, que és qui té un conveni
d’aquestes característiques, però encara no ens l’han remés. ------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que al final de l’esmentat mandat el Grup del Partit Popular
havia començat a mirar aquesta qüestió i que, possiblement, el model de conveni hi deu ser en
aquest ajuntament. Afegeix que en aquesta moció es fa referència només a Palma perquè realment
és l’Ajuntament de Palma qui té el conveni amb l’empresa de transport EMT, cosa que desconeix si
l’Ajuntament de Barcelona té cap de conveni d’aquestes característiques. Considera que la moció
ha de continuar endavant, ja que fa més d’un mes que s’ha presentat en aquest ajuntament.---------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la moció presentada pel Grup del
Partit Popular.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
tres abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1); acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Instar a l’Ajuntament de Sant Lluís a subvencionar una part del transport públic per als
estudiants empadronats a Sant Lluís i residents a Palma de Mallorca. --------------------------------------Segona. Instar al consistori a signar un conveni amb l’Ajuntament de Palma i amb l’empresa de
transport EMT per tal que els nostres estudiants es beneficien de tarifes més econòmiques un cop
siguin reconeguts amb el perfil “estudiant” (a partir de 16 anys) pel consistori de Palma." --------------

Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la Comissió Informativa General de dia
20 de setembre de 2016, en el punt en què es tractaven qüestions d’Educació, el Grup
del Partit Popular va presentar aquesta moció, encara que llavors l’endemà la vagi
registrar oficialment. En aquella comissió ja van explicar que seria interessant signar un
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conveni d’aquestes característiques amb l’Ajuntament de Palma, i tant la regidora
d’Educació com la batlessa van trobar que era una cosa bastant favorable i els va
agradar la idea. Igualment, la regidora d’Educació va comentar que s’estaven elaborant
les bases per a la concessió de beques d’estudis per al curs 2016/2017 —que, per cert,
s’han publicat avui en el BOIB— i que la qüestió del transport era una cosa que s’havia
de tenir en compte. Assenyala que, una vegada comprovades les bases, aquestes no
recullen res específic en temes de transport, sinó que simplement s’indica que l’objecte
d’aquests ajuts és pal·liar parcialment el problema del cost que suposa cursar estudis
reglats de grau superior i/o universitaris dintre i fora de Menorca durant el curs 2016-2017
als estudiants residents a Sant Lluís, i que la quantitat màxima destinada a aquests ajuts
serà de 6.000 euros.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que la moció del Grup del Partit Popular va
una mica més enllà que aquestes bases —que troba perfecte que es proposin—. La seva
finalitat és que els estudiants que es desplacin a Palma puguin ser reconeguts amb el
perfil d’estudiants i d’aquesta manera automàticament poden beneficiar-se de les tarifes
especials per a estudiants. A més, si s’aprova la signatura d’aquest conveni, resulta que
no hi ha barems de cap tipus i que, simplement acreditant que està cursant estudis
d’aquesta índole, automàticament pot fer el tràmit d’aquesta targeta ciutadana.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que, tal com es va comentar a la comissió, al
final del passat mandat el Grup del Partit Popular havia començat a mirar aquesta
qüestió i, tenint en compte que l’Ajuntament d’Alaior té aquest conveni signat, la qual
cosa ens obra la porta per fer una cosa semblant, troba que s’hauria d’aprovar aquesta
moció. Per altra banda, la sorprèn el fet que es digués a la comissió que la batlessa
havia fet gestions amb l’Ajuntament d’Alaior perquè li passàs aquest conveni... la
sorprèn per dues raons: si fas la petició el dijous matí és difícil que el mateix dijous
capvespre puguis tenir el conveni; a més, es tracta d’una moció que es va presentar fa
un mes i si s’hagués volgut dur una mica preparat per debatre-ho a la comissió, s’havia
d’haver fet feina un poc abans; i, per altra banda, la sorprèn el fet que la qui parla quan
va exposar-ho a la comissió va dir que tenia una còpia del conveni i si l’equip de govern
l’hagués volgut, només calia demanar-la-hi.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que a la comissió també es va comentar
que estaria bé incloure altres ciutats, cosa que veu bé, com podria ser Barcelona, Girona,
Lleida..., però considera més viable i més fàcil començar per ca nostra, intentant establir
un conveni amb l’Ajuntament de Palma; i en el futur, tant de bo poguéssim arribar a
acords semblants amb altres ciutats que acullen els nostres estudiants. Conclou
demanant el vot favorable a la moció presentada i reiterant que si volen el conveni que
va signar l’Ajuntament d’Alaior amb l’Ajuntament de Palma, aquí en té una còpia.
Intervé la Sra. Ponsetí Pons. Manifesta que és ver que en un primer moment ho van
veure amb bons ulls, però llavors una vegada analitzat i debatut van trobar-ho
discriminatori cap a tots aquells estudiants que no estudien a Palma, ja que hi ha lluïsers
que estudien a Barcelona, Saragossa, Salamanca... A més, els ajuts per estudis que
enguany ha tret l’Ajuntament van més enllà i s’ha augmentat bastant la quantitat
econòmica, i els considera molt més justs, equitatius i igualitaris. Per aquest fet, anuncia
que votarà en contra de la moció presentada pel Grup Popular.
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Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que una cosa no lleva l’altra, la moció
presentada pel Grup del Partit Popular és un complement a les beques municipals i que,
si bé enguany s’ha pujat fins a arribar als 6.000 euros, l’any que ve hauria de ser una
quantitat major per ajudar els nostres estudiants.
Afegeix que és cert que seria
discriminatori, perquè tenim estudiants per tot l’Estat espanyol, però fer convenis
d’aquestes característiques, per exemple, a Salamanca, seria una mica complicat. Per
açò, començar per allò que tenim més a prop i més fàcil i, a poc a poc, es pot intentar
establir aquest tipus de convenis amb altres ciutats.
La Sra. Ponsetí Pons insisteix que allò que vol l’equip de govern és que tots tenguin els
mateixos drets i les mateixes oportunitats. La Sra. Tronch Folgado manifesta que,
igualment, no els lleves drets i oportunitats als altres... Però és la seva opinió i nosaltres
seguirem lluitant per una altra banda.
Finalment, la batlessa manifesta que el fet d’estudiar aquesta idea implica veure i valorar
tots els estudiants que van a estudiar, no només a Palma, sinó a altres ciutats i
quantificar-ho econòmicament. Afegeix que a la legislatura passada el Grup Popular va
deixar-ho una mica apartat perquè suposava uns doblers a invertir; ara, nosaltres hem
apujat les beques per poder ajudar no només en el transport sinó en altres aspectes; i
que la conclusió final és que volem fer-ho al màxim d’ampli, equitatiu i equilibrat, amb
l’objectiu d’anar augmentant els ajuts, perquè a tots els estudiants de Sant Lluís els pugui
arribar una ajuda.
I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor,
corresponents als membres del PP; i set vots en contra, corresponents als membres de
VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1). El dictamen queda rebutjat.
CINQUÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA
COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE

NÚM.

2016/1003.

DELEGACIÓ

DE

Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2016/1003, de dia 28.09.16, que diu:
"Atès a l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 30 de setembre pel matí fins el dia 10 d'octubre
pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències del Sr. Batlessa en el terme municipal, i
en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a ---------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en la 1era Tinenta de Batlia d'aquest Ajuntament, Teresa Borras Atienza, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 30 de setembre pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 10
d'octubre pel capvespre. ------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució." -----------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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SISÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2. DONAR COMPTE AUTO
247/16 EN EL MARC DEL PROCEDIMENT ORDINARI 124/2004
La secretària informa que en la peça d’execució definitiva 13/2014, dimanant del
procediment ordinari 124/2004, respecte al termini per al pagament de la indemnització
fixada a favor d’Orfila, SL en la Sentència de data 07.10.2013 i de la que s’ha de fer
càrrec l’Ajuntament per un import total de 6.050.036,10 €, l’Acte d’11 d’octubre de 2016
determina que la dita indemnització s’ha de satisfer de manera ajornada durant quinze
anys en la proporció anual que correspongui.
Continua informant que la representació processal de l’entitat Orfila, SL va presentar un
escrit d’aclariment o rectificació de l’Acte 247/16, d’11 d’octubre; per aquest motiu, en
data 18 d’octubre de 2016 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma dicta nou
acte per completar el primer, i allà on aquell diu: “Que el Ayuntamiento de Sant Lluís
satisfaga a la entidad Orfila, SL la cantidad fijada en sentencia de fecha 13/10/13 de
manera aplazada, durante quinze años, en la proporción anual que corresponda una vez
efectuados los respectivos cálculos”, ha de dir: “Que el Ayuntamiento de Sant Lluís
satisfaga a la entidad Orfila, SL la cantidad fijada en sentencia de fecha 13/10/13 más los
intereses correspondientes de manera aplazada durante quince años, en la proporción
anual que corresponda una vez efectuados los respectivos cálculos”.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que podem dir que aquesta qüestió va començar
l’any 1997, quan es va signar el conveni amb aquesta entitat; i ara, després de molts
d’anys, ha arribat aquest acte judicial. Atès que a la Junta de Portaveus se’ns va dir que
s’estava estudiant si l’Ajuntament recorria l’acte, voldria saber si tenen previst recórrer.
Per altra banda, manifesta que també li agradaria saber quina quantitat posaran en els
pressuposts municipals i quines coses se sacrificaran.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que en aquests moments estam analitzat si
recórrer o no contra aquest acte judicial, mirant quina seria la millor postura de cara a la
gent de Sant Lluís, en el sentit que sortís més beneficiada en el pagament d’aquesta
quantitat. Pel que fa a l’import a destinar en els pressuposts de 2017 per pagar aquesta
indemnització, manifesta que fins que no sàpiguen quina serà la quantitat final no es pot
saber quin serà el pagament anual que haurien de fer; a més, sempre hi ha l’opció de
poder fer una incorporació de crèdit sempre que la quantitat pressupostada sigui
insuficient. Així mateix, manifesta que la intenció d’aquest equip de govern és que
aquest poble pagui al menys possible i al més tard possible, i la cosa estranya és rebre
aquesta pressió per part del Grup del Partit Popular; no ho acaba d’entendre, no sap de
quina banda està l’esmentat grup envers aquesta sentència.
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que 1.333 euros per cada lluiser
empadronat actualment, açò és el que s’haurà de pagar. Afegeix que la cosa sorprenent
és que fa dues setmanes que va arribar aquest acte judicial i resulta que l’equip de
govern encara no s’ho han mirat... I que de frissera per pagar aquesta indemnització no
en té cap, el Grup del Partit Popular. Per altra banda, manifesta que quan ell era batle va
intentar pactar amb aquest propietari, perquè el coneix de fa molts d’anys, però per
desgràcia l’acord que teníem pràcticament aclarit i signat —que no hauria costat res a
l’Ajuntament— no va poder sortir endavant per un tema urbanístic, ja que en aquell
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moment havíem aconseguit que el propietari rebés una modificació urbanística a canvi
de renunciar a aquest import. Per tant, assenyala que en cap moment es pot criticar al
Grup del Partit Popular que no hagués fet el màxim, i molt més, per intentar salvar
aquesta indemnització.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la cosa estranya i molt sorprenent és que fa
un parell de mesos el Partit Popular va presentar una moció perquè es fes una auditoria
urbanística en aquest ajuntament, però l’equip de govern va votar-hi en contra, quan de
fet ells duien aquest punt en el seu programa electoral; açò sí que és sorprenent.
Afegeix que no sap si l’equip de govern és conscient que aquest cas és el cas més greu
—que espera que mai més torni a tenir aquest ajuntament— i açò que tenim més casos
pendents —tema Xaloc, Binifadet, piscina Binibeca Club, geriàtric de Sant Lluís—, un
cúmul de coses que s’han de mirar molt fredament. Així mateix, manifesta que no li val
que li diguin que encara no saben el que s’ha de pagar i que sempre es pot fer una
incorporació de crèdit... Per incorporar despesa s’ha d’incorporar ingrés i l’ingrés només
es pot fer incrementant imposts... Per tant, és en aquests moments, quan s’estan
elaborant els pressuposts, que s’ha de saber si se sacrificaran o no inversions per fer un
pressupost realment acurat.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que molts dubtes li genera aquest cas, perquè si
anem en el fons de la qüestió, quan el CIM va començar la redacció del PTI, que va
aprovar la Norma cautelar i que va demanar informació als ajuntaments pels casos que
poguessin afectar amb les modificacions que es fessin, és molt estrany que oficialment
mai l’Ajuntament comunicàs que hi havia aquest conveni i que açò podria provocar la
indemnització que ara ens ve damunt. Per altra banda, manifesta que també li agradaria
saber si un representant municipal es va interessar per comprar els terrenys abans que
aquests es transformassin en espais públics; o perquè no es va fer mai cas de les
advertències dels assessors jurídics que havien avisat que aquest cas acabaria
malament. Però ningú no els va fer cas. I es demana: Per què mai no van parlar amb la
propietat? Per què mai van intentar arribar a un acord fins que no vam arribar nosaltres
en el passat mandat, que sí que ho vam intentar? No ho entén. Afegeix que una altra
cosa sorprenent és que l’any 2006, sense demanar-ho ningú, el CIM, per motu proprio o
per pressió de l’Ajuntament, va reconèixer a aquesta persona la possibilitat de fer quatre
cases, de quasi 1.000 m2 cada parcel·la, sense que aquesta persona ho hagués
demanat; i açò es va defensar tan malament, que és una qüestió que a la sentència no
es va tenir en compte.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que són moltes les preguntes que sorgeixen i que
es mereixien una acurada resposta i explicació, i que açò és un dels motius pels quals en
el seu moment el Partit Popular va presentar una moció —que no feia res més que
demanar allò que l’actual equip de govern duia en el seu programa electoral— perquè
fessin una auditoria i cerquin que és el que ha passat en aquest tema.
Intervé la batlessa. Pel que fa a la qüestió de l’auditoria, manifesta que quan el Grup del
Partit Popular va entrar a governar —l’any 2011— si trobaven que hi havia tot una sèrie
de respostes a totes aquestes preguntes que ara fan, les podien haver cercades. No
acaba d’entendre que el PP exigeixi una auditoria urbanística, quan ells van governar
quatre anys i no la van fer... Açò també és sorprenent. Afegeix que nosaltres hem rebut
aquesta herència i l’hem d’assumir, i que allò que hem de fer és intentar resoldre les
coses d’acord amb els consells que ens donin els assessors jurídics. Conclou dient que
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estam preocupats, perquè açò afecta tots els ciutadans. Així mateix, Intervenció està
fent un estudi per veure de quina manera s’ha de pagar aquesta indemnització en quinze
anys i els Serveis Jurídics estan mirant quines opcions hi ha. En definitiva, estam fent
molta feina encara que el Sr. Tudurí digui que sembla que no en fem.
Intervé novament el Sr. Pons Sintes. Manifesta que voldria fer un suggeriment al Grup
del Partit Popular. Assenyala que un dels dubtes és saber des de quan comencen a
generar els interessos i quina és la quantitat final a pagar. Diu que com a ajuntament
hem de defensar que els interessos siguin els mínims. El Partit Popular ha dit que açò
suposava 1.333 euros per cada lluïser, la qual cosa suposaria uns 10 milions d’euros;
d’entrada, nosaltres no creiem que hagin de ser 10 milions d’euros, sinó que nosaltres
lluitarem perquè siguin 6.700.000 euros, que seria els interessos des de 2013.
Manifesta que a base de repetir xifres i repetir-les cinquanta vegades arriba que aquella
xifra sembla que sigui la bona, i no ho és, no està quantificat pel Jutge que hagi de ser
aquell import. Per tant, demana, per al bé del poble, que diguem que són 6 milions
d’euros els que devem i no 10 milions d’euros, així com demana el suport de tots per
intentar defensar que Sant Lluís pagui al menys possible i que en comptes de 1.333
euros per persona, siguin 850 euros per persona, que també és una quantitat important.
Finalment, per al·lusions intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que açò és el que pretenem
tots; de fet, és el que vam intentar fer fa tres anys quan intentàvem arribar a un conveni
amb aquesta societat. En aquell moment la sentència executòria fixava un termini
d’interessos a partir d’una data en concret i s’haurien de trobar molts de nous arguments
per rebatre la qüestió dels interessos. Assenyala que si finalment són 6 milions d’euros li
donarà l’enhorabona, perquè ens haurà costat menys; però, per a molta desgràcia, dubta
que un jutge vagi al fons de la qüestió, que és la cosa molt més greu. Així mateix,
manifesta que com més temps passa, més creix l’endeutament; dia que passa, dia que la
cosa s’incrementa, sigui des d’una data o des d’una altra. El Partit Popular està
preocupat i insisteix en la intenció i les ganes de col·laborar en la qüestió a fons. Per
altra banda, manifesta que, encara que no els agradi, vostès ho portaven al programa
electoral el fet de fer una auditoria urbanística; el qui parla, quan va entrar a governar va
dir que faria una auditoria econòmica, i així ho vam fer, internament, molt per damunt,
però vam analitzar les qüestions econòmiques; sobre la qüestió jurídica, no hi vam entrar
perquè no ho vam prometre. Però resulta que vostès... sí que ho duien en el programa
electoral, punt a què nosaltres donam suport. Per tant, si en un moment donat es fa una
comissió per investigar tot açò, nosaltres hi col·laborarem per tal de saber realment què
va passar, com i qui en van ser els responsables. Conclou dient que de decisions mal
preses tothom en pot prendre, però aquí hi ha d’haver unes responsabilitats que a
nosaltres ens agradaria esbrinar.
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
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VUITÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a la qüestió de les banderes blaves de les
platges de Binibèquer i Punta Prima, manifesta que ha observat que en els panells
informatius que tenen aquestes platges no hi ha penjada l’analítica de la qualitat de
l’aigua de bany. Voldria saber si és que el Consell Regulador ja ha llevat aquest requisit,
o què és que ha passat. Igualment, demana una còpia de les diferents analítiques que
s’han fet durant aquest estiu.
El Sr. Carretero Tudurí respon que li ho contestarà per
escrit.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que al Grup del Partit Popular li agradaria
saber quins projectes pretenen dur endavant l’any 2017 per millorar l’eficiència energètica
en aquest municipi. El Sr. Carretero Tudurí respon que li ho contestarà per escrit.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que dimarts passat, dia 18, van observar que
viatjava una delegació d’aquest Ajuntament. Voldria saber a quin lloc anaven; per quin
motiu; quantes persones eren; i quin cost ha tingut aquest viatge per a l’Ajuntament. El
Sr. Carretero Tudurí respon que li ho contestarà per escrit.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Atesa la proximitat de la festivitat de Tots Sants, voldria
saber quines són les millores que s’han fet en el cementeri municipal.
La Sra. Borrás Atienza informa que s’han demanat pressuposts per pintar-ho tot i que
des que està de baixa el fosser, la brigada municipal cada dimecres d’una manera
periòdica va al cementeri municipal; a part d’açò, les coses extres que puguin sorgir.
La Sra. Tronch Folgado demana una còpia dels pressuposts presentats.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Respecte a l’inventari dels nínxols del cementeri,
demana si està del tot tancat. La Sra. Borrás Atienza respon que encara no, que però hi
falta poc.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado demana a la Sra. Borrás una explicació de la seva
participació a la visita que va fer al campament de Tindouf; saber qui va anar-hi; quin
cost va tenir per a l’Ajuntament de Sant Lluís; quina ha estat la seva impressió; i quins
beneficis pot aportar la seva estada cap al municipi.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que els quatre representants de Menorca que van anar
al campament de Tindouf faran una roda de premsa, en la qual s’explicaran les
experiències viscudes, i que llavors es farà una explicació al nostre poble.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. S’interessa per la situació del bar del poliesportiu
municipal.
La batlessa informa que actualment el bar està en funcionament. Informa que després de
quedar desert el concurs van plantejar introduir la gestió dins el plec de clàusules de la
gestió esportiva municipal —tal com el PP va suggerir en el seu moment— i que per
aquest fet es va demanar a l’empresa que actualment està gestionant el poliesportiu si
estava interessada a posar-lo en funcionament durant el temps que li quedava de gestió
esportiva —uns sis mesos—. Afegeix que es va arribar a un acord respecte al preu del
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lloguer, ja que no podia ser el mateix cànon que havia de tenir la persona que n’agafàs la
gestió per tres anys amb la possibilitat d’un any de pròrroga, i avui dia està en
funcionament.
Intervé el Sr. Olives Salas. Respecte a la qüestió dels pressuposts participatius,
manifesta que a les bases s’indica que els majors de 16 anys poden presentar propostes
i, a la vegada, poden votar en el procés de selecció de les propostes. Es demana: Per
què als majors de 16 anys se’ls dóna aquesta possibilitat de començar a gestionar en la
distribució dels doblers públics, quan ells encara no paguen imposts i no tenen l’edat
legal per votar?
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que, efectivament, no és l’edat legal establerta per
votar durant els processos electorals, però com que la tendència dels darrers anys és
intentar que des dels 16 es pugui votar, van considerar oportú donar-los aquesta
possibilitat. Afegeix que no és cap motiu d’imposts, ja que no en paguen ni un jove de
16, ni un de 18, ni un de 19 ni un de 22... Es va considerar oportú obrir la porta a més
gent i creu que és un col·lectiu jove que té dret a decidir. A més, aquestes bases van
ser aprovades i es van fer públiques fa quasi dos mesos.
El Sr. Olives Salas manifesta que, però, l’edat legal per votar a Espanya ve fixada per la
Constitució i hi està als 18 anys... Per altra banda, i respecte a aquest assumpte,
demana quantes peticions tenen fins en aquests moments.
El Sr. Pons Sintes informa que dia 23 acabava el termini per presentar peticions; que se
n’han presentades 33, si bé d’aquestes n’hi 4 o 5 que per diferents motius no poden estar
posades a votació; que a partir d’ara els Serveis Tècnics hauran de revisar totes les
peticions; i que dia 19 de novembre es farà públic quines són les propostes que passen a
votació.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que fa poc hi va haver un relleu en la figura del
policia tutor i, per premsa, s’ha dit que es vol impulsar aquesta figura i que es faran coses
que no es feien abans. Voldria una explicació de quines són aquestes coses que es
faran, ja que la figura del policia tutor es va implantar en aquest poble durant la
legislatura passada i es feien totes les funcions a què es podien arribar amb els mitjans
que teníem.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que el dossier de policia tutor no s’acabava de
complir totalment, si bé sí que és ver que es feia tot el que es podia, però tal vegada no
hi havia aquest suport que feia falta de l’ajuntament per facilitar les coses. Afegeix que
es vol intentar que el policia tutor sigui una persona de referència, que no coneguin
només les famílies, sinó que també la joventut de Sant Lluís el tengui com una persona a
qui poden acudir. Afegeix que li passarà per escrit quines són les seves funcions ara com
ara.
El Sr. Olives Salas manifesta que les dues persones que exercien aquest càrrec no tan
sols tenien contacte amb les famílies, sinó que havien passat per les escoles en horari de
classes per donar-se a conèixer.
Per altra banda, si l’agent de policia que fa les
funcions de policia tutor continua estant sotmès als torns habituals i, a la vegada, té una
disponibilitat de 24 hores, demana com es pot compaginar i com es pot compensar
aquesta disponibilitat.
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El Sr. Pons Sintes manifesta que actualment feim feina amb el quadrant de 2017 i miram
de quina manera podríem incloure aquesta persona amb la mínima interferència en el
quadrant i guardant un marge per possibles urgències. Afegeix que encara no està
decidit del tot com es farà.
El Sr. Olives Salas demana si la disponibilitat actual és de 24 hores de localització
permanent telefònica i, si és necessari, requeriment de presència, o com està organitzat
en aquest moment el servei.
La Sra. Borrás Atienza respon que la disponibilitat és de 24 hores localitzable i, si és
necessari, de presència. Afegeix que no tan sols ha d’intervenir a les escoles, sinó també
en els moments d’esbarjo dels fillets/es i joves de Sant Lluís a diferents llocs.
Continua el Sr. Olives Salas. Demana si hi ha qualque novetat respecte al nou
responsable de Serveis Generals. La batlessa respon que, de moment, no.
Pel que fa a la implantació de l’administració electrònica, el Sr. Olives Salas voldria una
explicació de com han anat aquestes primeres setmanes des de la seva posada en
marxa; quins han estat el principals problemes que hi hagin pogut haver; en definitiva,
una primera valoració.
Intervé la batlessa. Manifesta que és un tema que ha de ser progressiu; que
l’Ajuntament de Sant Lluís fa uns esforços considerables per intentar anar formant i
donant instruccions oportunes a tots els treballadors i regidors; i que a mesura que la
gent va al SAC se li dóna facilitats per presentar la seva sol·licitud físicament, si bé se
l’adverteix que prest que no serà possible fer-ho presencialment i que ho hauran de fer
telemàticament. Afegeix que es tracta d’un tema complex i que, evidentment, hi ha
dificultats tècniques que SILME va solucionant, i que es fa un esforç considerable que
espera que es normalitzi al més prest possible.
El Sr. Olives Salas s’interessa respecte al funcionament des del moment que un escrit es
presenta en el Registre d’Entrada.
Pren la paraula la secretària. Informa que, de moment, únicament és obligatori
presentar-ho telemàticament per a les persones jurídiques, si bé encara per correu
ordinari es presenten peticions. Ara bé, d’aquí a pocs dies l’Ajuntament començarà a
tancar un poc la porta, en el sentit d’admetre el document, però advertint a la persona
que ho presenta que no començaran a comptar els terminis fins que no ho presentin
telemàticament.
Afegeix que a la documentació que arriba telemàticament no se li
assigna cap negociat; així, doncs, l’endemà es despatxa amb la baltesa —tal com es feia
amb paper— i es mira a quin negociat ha d’anar; llavors es fa la diligenciació i els
documents se’n van telemàticament al negociat corresponent, el qual llavors ha d’obrir
un expedient, si és el cas, o arxivar-ho a l’expedient d’origen.
Continua la secretària. Manifesta que actualment feim feina provisionalment amb un
programa que ha fet SILME, el qual funciona relativament bé, si bé té certs problemes;
que el programa definitiu s’ha adjudicat a l’empresa AUDIFILM, el qual s’instal·larà a
finals de novembre i que durant els mesos de desembre o gener es farà la formació al
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personal, per tal que a finals de gener es pugui començar a funcionar amb el nou
programa. Afegeix que, però, els òrgans col·legiats no serà fins als mesos de febrer o
març que comencin a funcionar. Conclou dient que ara per ara estam fent l’expedient
electrònic, si bé ens trobam amb diferents problemes fonamentals: que les persones
jurídiques o entitats sense personalitat jurídica no presenten els documents
telemàticament; que s’està intentant fer les comunicacions telemàtiques amb la resta
d’administracions públiques, si bé de moment únicament ho podem fer amb alguns
ajuntaments i el CIM; amb el Govern balear no ho podem fer perquè ens diuen que fins
a l’any 2018 no estan obligats a fer-ho i que no ho pensen fer; amb l’Administració
general de l’Estat sí que podem fer registres d’entrada, però llavors les contestacions no
ens arriben telemàticament, sinó en paper...
Segueix el Sr. Olives Salas. Demana si es va fer qualque celebració oficial per la
passada festivitat del 29 de setembre. La batlessa demana: Què es celebrava? El Sr.
Olives Salas respon que Sant Rafel, el patró del cos de la Policia Local. La batlessa
respon que no es va fer res.
Finalment, el Sr. Olives Salas demana un informe estadístic de l’alumnat de l’EMEA, per
departaments i per assignatures, és a dir, quants d’alumnes físics hi ha i cada alumne
físic quantes assignatures fa. Per altra banda, demana quina és actualment
l’organització de l’àrea de Cultura.
Intervé la Sra. Ponsetí Pons. Pel que fa a la qüestió de l’EMEA, assenyala que la hi
remetrà per escrit. Respecte a l’organització de l’àrea de Cultura i Educació, manifesta
que a l’àrea de Cultura hi ha adscrita na VSF i a l’àrea d’Educació hi ha adscrita na EFG,
la qual també porta la secretaria de l’EMEA, ja que tot l’EMEA ha passat a l’àrea
d’Educació. El Sr. Olives Salas recorda que en un Ple passat va demanar per
l’organització de Cultura, i la regidora responsable va dir que no hi havia canvis; i ara veu
que sí que hi ha un canvi important... La Sra. Ponsetí manifesta que hi ha hagut una
reorganització i optimització de recursos. El Sr. Olives Salas s’interessa per les funcions
bàsiques de la persona que gestiona l’àrea de Cultura. La Sra. Ponsetí respon que
aquesta persona du totes les gestions de l’àrea i la gerència de la Sala Polivalent, que
comprèn la programació, coordinació, etc. El Sr. Olives Salas manifesta que, doncs, la
part administrativa de l’EMEA la fa na EFG. La Sra. Ponsetí respon que efectivament és
així.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 29.09.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
AL SR. OLIVES SALAS
−

Li remet, adjunt, el llistat del nombre de denúncies que s’han posat des que es va obrir el
Cós al trànsit rodat (de maig a octubre).

Joan M. Pons Sintes
Regidor de Governació
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Tot seguit, el Sr. Olives Salas manifesta que en el Ple passat va demanar una sèrie
d’informes tècnico-policial que s’haguessin elaborat pels canvis que s’han fet en el carrer
Pere Tudurí, a Binifadet i per adequar l’eix de l’entrada del poble, els quals no se li han
passat. El Sr. Lora Buzón respon que quan els tengui els hi remetrà. Així mateix, el Sr.
Olives Salas recorda que en un Ple van tenir un petit debat sobre el tema del Cós i van
parlar d’informe sí, d’informe no, i que el Sr. Lora Buzón va dir que li remetria un informe,
però aquest encara no l’ha rebut. El Sr. Lora respon que n’està pendent.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:05, 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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