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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 28/07/2014 (Per avançament de la sessió de dia 31.07.14)
Hora: de les 20 a les 21.45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Alfredo Benosa Majos
Mª Dolores Tronch Folgado
Llorenç Carretero Tudurí
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Silvia Pérez de la Vega
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Presa de possessió de la regidora del PSOE Silvia Pérez de la Vega
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.07.14. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de la taxa per activitats de caràcter cultural (EMEA)
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.07.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'Ordenança reguladora de l'expedició de targetes
d'armes i de la seva utilització
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.07.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de
l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.07.14. Aprovació
expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2014. Donar-ne compte
Setè. Dictamen de la Comissió d'Educació, Esports i Festes de dia 23.07.14. Proposta
de la regidora d'Educació amb relació a l'aprovació del conveni entre el Consell Insular
de Menorca i els ajuntaments de l'Illa per a la distribució d'ajudes per a l'educació
infantil (0-3 anys)
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Educació, Esports i Festes de dia 23.07.14. Proposta
de la regidora d'Esports amb relació a la modificació del preu públic per a la prestació
de serveis en les instal·lacions esportives i el seu acord regulador
Novè. Proposta de Batlia d'aprovació del projecte de demolició parcial de l'Hotel Xaloc
de Punta Prima
Desè. Proposta de Batlia amb relació a la modificació de crèdit núm. 5 (crèdits
extraordinaris)
Onzè. Proposta de Batlia per a la modificació dels Estatuts i canvi de denominació del
Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca
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Dotzè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació dels annexos al conveni col·lectiu
del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Lluís
Tretzè. Aprovació festes locals 2015
Catorzè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3. Donar compte fermesa Sentència
núm. 171/14 en el marc del procediment ordinari 93/2013
Quinzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Setzè. Precs, suggeriments i mocions
Dissetè. Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació al conflicte a la
franja de Gaza
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 26.06.14.
No havent-hi intervencions, l’acta s’aprova per onze vots a favor i una abstenció,
corresponent al Sr. Lora Buzón, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DEL PSOE, SILVIA PÉREZ
DE LA VEGA
La secretària dóna compte de l’escrit rebut de la Junta Electoral Central, RE 3442, de
dia11.07.14, el qual diu:
“--------------------------------------------------CREDENCIAL DE CONCEJALA--------------------------------D. Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente
CREDENCIAL expresiva de que ha sigo designada CONCEJALA del Ayuntamiento de Sant
Lluís (Baleares)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dª SILVIA PÉREZ DE LA VEGA --------------------------------------por esta incluida en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de Dª
Martina Carolina Marqués Portella. -------------------------------------------------------------------------------A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Sant Lluís (Baleares), expido la
presente en Madrid, a 3 de julio de 2014.” -----------------------------------------------------------------------

Així mateix, la secretària informa que, en compliment de l’article 75 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la senyora Pérez de
la Vega ha presentat la declaració de causes d’incompatibilitat i activitats, així com la
declaració de béns i drets patrimonials.
A continuació, la Sra. Pérez de la Vega pren possessió del càrrec de regidora, dient
literalment amb la mà damunt la Constitució espanyola:
“PROMETO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE CON LAS
OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE SANT
LLUÍS, CON LEALTAD AL REY, Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO”
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Tot seguit, el batle dóna l’enhorabona a la nova regidora. Li diu que, si bé serà per un
període curt, espera que sigui intens i que sigui una experiència gratificant per a ella
com a persona i que a la vegada la seva experiència sigui per ajudar una mica a fer,
entre tots, un municipi millor.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En nom del PSOE, li dóna la benvinguda, i espera que
la feina que faci sigui positiva pel profit del nostre municipi, encara que l’actual
legislatura estigui bastant avançada, però val la pena passar aquesta experiència. Per
altra banda, lliura un document en el qual s’informa de la nova composició del PSOE a
les diferents comissions informatives.
El Sr. Lora Buzón, en nom del PSM-ELS VERDS, li dóna l’enhorabona, i li diu: “Lo
bueno y corto, dos veces bueno”. Endavant.
Igualment, el Sr. Melià Mercadal, en nom d’EM-EU, li dóna l’enhorabona, i li desitja
sort i que la feina que faci sigui profitosa per Sant Lluís.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
21.07.14. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA
TAXA PER ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL (EMEA)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“S’incorpora a la sessió, a l’efecte informatiu, el regidor de Cultura i Governació d’aquest

Ajuntament, senyor Francisco Olives Salas. -------------------------------------------------------------------La secretària informa que s’ha remès l’estudi econòmico-financer, de dia 17.07.14; l’informe de
Secretaria-Intervenció, de dia 17.07.14; així com la proposta de Batlia, de dia 17.07.14, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el regidor de Cultura, senyor Olives Salas. Manifesta que, veient com ha anat el curs
actual, s’ha intentat millorar l’ordenança municipal de l’EMEA. En aquest cas, allò que s’ha fet
ha estat redactar una mica millor els articles 4, 5 i 6 i que la cosa que té més importància de
les petites modificacions efectuades és l’eliminació de la taxa de secretaria. Afegeix que des de
fa molta estona tots els alumnes matriculats pagaven 40 euros de matrícula; llavors, açò es va
eliminar i l’any passat va establir-se una quota de secretaria de 25 euros per a nous alumnes i
de 5 euros per als antics alumnes. Per enguany, s’ha considerat que s’ha de llevar la taxa de
secretaria i d’aquesta manera facilitar l’accés a les ensenyances de la nostra escola.
Assenyala que, sempre que sigui possible, s’admeten alumnes durant el transcurs del curs, i
enguany en els darrers mesos hi ha hagut gent interessada a matricular-se, però del moment
que havien de pagar 25 euros de taxa de secretaria pel fet de ser alumnes nous, tornaven
enrere. Per tant, vists els nombres que tenim d’Intervenció, vam decidir que era viable
eliminar aquesta taxa i d’aquesta manera l’alumne pagarà únicament el servei docent. -----------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el departament de Música no apareix l’activitat
de guitarra moderna. Veu que desapareix l’activitat de guitarra d’acompanyament i es manté la
guitarra clàssica. Demana: No hi haurà guitarra moderna? El Sr. Olives Salas manifesta que
la borsa de treball que van fer l’any passat per a aquesta activitat no va quedar coberta; que
ara s’està en fase d’una segona borsa; i que si tenim professors especialistes en aquesta
activitat, ja es veurà, però de moment no n’hi ha i es fa l’activitat de guitarra clàssica. ------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa als cursets intensius, demana si puja una mica la
tarifa respecte a l’any passat. El Sr. Olives Salas manifesta que els preus s’han ajustat, ja que
l’any passat hi havia cursets intensius interns i cursets intensius complementaris i per enguany
s’han ajuntat, en un únic concepte, cursets intensius. Per açò és que s’han ajustat els preus. --
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Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que l’anàlisi política que s’ha de fer és la nefasta
gestió del regidor de Cultura, ja que any rere any ha anat tocant i retocant l’ordenança, i amb
açò allò que ha aconseguit ha estat perdre alumnes. Afegeix que açò no fa cap ganes de riure,
sinó que fa plorera. Canvis de preus, canvis de models..., però no acabam de sortir d’aquí on
estam encallats, i el principal encallament és la falta d’alumnat i amb la falta d’alumnat els
mestres queden enlà. Açò és la realitat respecte al departament de Música. Manifesta que
cada vegada que demanam nombres d’alumnat veiem que no pugen, fins i tot veiem que
davallen i que no milloren i creu que l’anàlisi hauria de ser molt més profunda, en el sentit de
veure per què hi ha hagut la pèrdua tan gran d’alumnes. Tot açò sense parlar dels alumnes
fantasma, que no sabem si han aparegut o no, i seria interessant que açò s’explicàs, ja que
llavors s’aprovarà un Reglament d’organització i funcionament i seria important saber si els
alumnes fantasma s’han trobat. -----------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, si bé es modifiquen petites coses,
creu que
hauria estat interessant, aprofitant que es modificava l’ordenança, modificar coses que no són
lògiques, tal com ho va dir quan es va aprovar l’ordenança per primera vegada. Per exemple,
a l’article 6è, apartat 5è, s’estableix la liquidació de la quota des del moment que es produeix
l’alta, i s’hi estipula que de dia 1 a dia 10, 100% de la quota; de dia 11 a dia 20, 75% de la
quota; i de dia 21 a dia 31, 50% de la quota. Creu que seria més lògic fer la part proporcional,
ja que no veu just que una persona que s’hi incorpori dia 10 hagi de pagar el 100% i una
persona que s’incorpora dia 11 hagi de pagar el 75%. Per tant, demana que açò es modifiqui.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a usuaris amb dificultats econòmiques i, amb
informe previ dels Serveis Socials, es pot arribar a un 60% de bonificació. Es demana: Per què
només fins a un 60%? Entén que els informes de Serveis Socials han de ser justs i que, si la
situació ho requereix, s’hauria de poder arribar al 100%. No entén que hi hagi aquest límit i
proposa que s’elimini. ------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que a l’informe econòmic hi ha dos supòsits, un que
inclou les transferències de capital i un altre que no. Demana informació d’aquest apartat de
transferències de capital. El batle informa que es refereix al conveni amb el Centre Cultural.---Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que està d’acord amb les dues observacions fetes pel
portaveu d’EM-EU i considera que es podrien tenir en compte dins aquesta ordenança.----------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que s’estudiaran les observacions fetes pel portaveu
d’EM-EU. Pel que fa a la intervenció del portaveu del PSOE, manifesta que no discutirà si la
gestió del qui parla ha estat nefasta o no, sinó que l’EMEA se la va trobar així com se la va
trobar i s’han anat fent ajustaments gradualment, ja que si ho haguessin fet tot de cop no sap
què hauria passat. Afegeix que, òbviament, no només és l’EMEA en particular, sinó que s’ha de
tenir en compte que estam en un temps molt difícil per a tothom i tal vegada la falta d’alumnat
pugui ser motivada per la situació general molt complicada en què ens trobem. ---------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la qüestió dels alumnes fantasma que ha esmentat el
portaveu del PSOE, manifesta que és cosa que sempre ho ha dit la premsa, però, en canvi,
internament dins l’Ajuntament no s’ha explicat.
El batle manifesta que resulta que moltes
vegades hi havia preinscripcions o inscripcions que no es transformaven com a alumnes i es
tenien en compte com si fossin alumnes reals, que al final no anaven a classe. El Sr. Melià
demana si pagaven la quota. El batle respon que en casos eren preinscripcions, que no
arribaven a matricular-se. -------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el Sr. Carretero Tudurí demana el nombre d’alumnes fantasma i que aquesta
informació la certifiqui la secretaria de l’àrea. El batle manifesta que estam en el punt de la taxa
de les activitats de caràcter cultural i que ens hauríem de centrar en el tema que ens ocupa. El
Sr. Carretero manifesta que estam parlant de l’EMEA. El batle manifesta que estam parlant de
l’ordenança fiscal de l’EMEA, i que si volen aquesta informació se’ls farà arribar; però insisteix a
dir que parlam de l’ordenança fiscal de l’EMEA. El Sr. Carretero manifesta que els qui van
parlar d’alumnes fantasma va ser l’equip de govern, per açò ha demanat aquesta certificació.
El Sr. Olives Salas manifesta que, a lo millor, classes en què hi havia d’haver un nombre
d’alumnes hi havia aquell nombre d’alumnes més qualcun altre que no estava registrat enlloc.
El Sr. Carretero insisteix que és per açò que demana una certificació de la secretària de l’àrea.
El Sr. Olives Salas manifesta que hi ha coses de les quals se’n poden tenir evidències però no
es poden tenir documentades, i açò el Sr. Carretero ho pot saber molt bé. El Sr. Carretero diu
que el qui ho sap és ell [el Sr. Olives], que és jurista. El Sr. Olives manifesta que precisament
per açò ho diu. El Sr. Carretero es dirigeix al Sr. Olives dient-li que ha volgut saber massa... i
4

a

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

així ens ha anat: només cal mirar els nombres. Tot seguit, el batle manifesta que som en el
punt segon de l’ordre del dia i que el debat d’avui és l’ordenança fiscal; i es dirigeix al Sr.
Carretero dient-li que ja ha tingut la seva oportunitat d’intervenir i que estam intentant fer debats
ordenats, cosa a què tal vegada no estava acostumant el Sr. Carretero. El Sr. Carretero
manifesta que el qui no hi està acostumat és el batle, que perd els nombres i els papers... ------Finalment, el batle manifesta que s’estudiaran les propostes fetes pel portaveu d’EM-EU. ----El Sr. Carretero Tudurí demana, respecte a la petició feta sobre els alumnes fantasma, si se li
facilitarà la informació o ha de demanar-ho per escrit. El batle manifesta que no es pot certificar
res si no en tenim documentació... El Sr. Carretero manifesta que, doncs, l’equip de govern ha
fet declaracions falses. El Sr. Melià diu que més be “declaracions no acreditades”. El batle
respon al Sr. Carretero dient-li que no existeixen veritats absolutes... ----------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, 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 provisionalment la modificació de la taxa per activitats de caràcter cultural
(Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics) i els articles 4, 5 i 6 de la seva ordenança fiscal
reguladora, que queden redactats de la següent manera:--------------------------------------------------“Article 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activitats i quotes tributàries ------------------------------------------------------------------------------------4.1. Activitats ----------------------------------------------------------------------------------------------------------El conjunt d’activitats que es podran oferir de forma col·lectiva o individual són les següents: ---Departament d’Arts Plàstiques ----------------------------------------------------------------------------------- Costura ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dibuix i Pintura -----------------------------------------------------------------------------------------Departament d’Expressió Corporal ----------------------------------------------------------------------------- Balla amb el teu nadó --------------------------------------------------------------------------------- Balls en línia --------------------------------------------------------------------------------------------- Consciència corporal i moviment oriental -------------------------------------------------------- Dansa creativa infantil --------------------------------------------------------------------------------- Dansa creativa per a adults -------------------------------------------------------------------------- Dansa en família ---------------------------------------------------------------------------------------- Dansa fusió oriental – Bollywood ------------------------------------------------------------------- Expressió corporal ------------------------------------------------------------------------------------- Multidansa ------------------------------------------------------------------------------------------------ Psicodansa ----------------------------------------------------------------------------------------------- Teatre -----------------------------------------------------------------------------------------------------Departament de Música --------------------------------------------------------------------------------------------- Cant coral ------------------------------------------------------------------------------------------------- Col·lectiva d’instrument ------------------------------------------------------------------------------- Conjunt instrumental ----------------------------------------------------------------------------------- Harmonia aplicada ------------------------------------------------------------------------------------- Instruments harmònics: piano i guitarra clàssica ----------------------------------------------- Instruments melòdics: flauta travessera, clarinet i violí --------------------------------------- Llenguatge musical ------------------------------------------------------------------------------------ Música i moviment ------------------------------------------------------------------------------------Altres activitats -------------------------------------------------------------------------------------------------------Activitats no previstes als apartats anteriors. -------------------------------------------------------------------Nombre mínim d’alumnat per a les classes col·lectives ------------------------------------------------En el cas de les classes col·lectives, el nombre mínim d’alumnat per poder formar grup serà de
5. En cas de formar-se grups de 3 o 4 persones, els preus es veuran incrementats segons el
següent barem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grup de tres persones: increment d’un 20% ---------------------------------------------------- Grup de quatre persones: increment d’un 10% ------------------------------------------------En aquests casos especials, perquè es pugui iniciar l’activitat sempre caldrà el vistiplau de
l’alumnat. En cas que aquests grups passin a tenir cinc alumnes pel fet d’haver-hi noves
matrícules, els preus seran els establerts més endavant. --------------------------------------------------5
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Per a grups de dos o menys alumnes no s’iniciarà l’activitat. ----------------------------------------------4.2. Quotes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) Per accedir a les activitats que organitza l’EMEA no s’haurà de pagar cap tipus de matrícula.
B) Les quotes de les diferents matèries queden definides segons els següents barems de
temps: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activitats
Preu
Dies setmana
Classes individuals
Durada
Instruments melòdics Instruments harmònics, percussió i altres
1 dia
30 minuts
24,00 €/mes
28,00 €/mes
1 dia
45 minuts
36,00 €/mes
42,00 €/mes
1 dia
60 minuts
48,00 €/mes
56,00 €/mes
Classes col·lectives
1 dia
30 minuts
6,00 €/mes
1 dia
60 minuts
16,00 €/mes
1 dia
90 minuts
24,00 €/mes
2 dies
45 minuts
24,00 €/mes
2 dies
60 minuts
26,00 €/mes
2 dies
90 minuts
34,00 €/mes
Altres serveis
16,00 €/sessió
Classes complementàries
6,00 €/mes
Lloguer d’instrument
C) En el cas que l’EMEA organitzi tallers (activitats complementàries a les activitats regulars
d’una durada d’entre un a tres mesos), els barems a tenir en compte per establir el preu són els
mateixos que les quotes i s’hi podran aplicar a la persona usuària els descomptes que
s’estableixen més endavant. ---------------------------------------------------------------------------------------La inscripció a un taller implica el pagament de totes les mensualitats lligades amb la seva
durada, independentment de si l’alumne vol donar-se de baixa abans que aquest taller finalitzi.
Per iniciar un taller també hi ha d’haver un mínim de 5 persones inscrites. En cas d’haver-n’hi
tres o quatre, s’ha d’aplicar el que s’estableix a l’apartat Nombre mínim d’alumnat per a les
classes col·lectives d’aquesta ordenança. ----------------------------------------------------------------------D) En el cas que s’organitzin cursets intensius, les quotes a aplicar serien les següents: ---------Cursets intensius
Alumnes de l'EMEA
Alumnes de fora de
l'EMEA
2 hores
8,00 €/sessió
11,00 €/sessió
3 hores
12,00 €/sessió
15,00 €/sessió
4 hores
16,00 €/sessió
16,00 €/sessió
5 hores
20,00 €/sessió
23,00 €/sessió
6 hores
24,00 €/sessió
27,00 €/sessió
Per iniciar un curset intensiu també hi ha d’haver un mínim de 5 persones inscrites. En cas
d’haver-n’hi tres o quatre, s’ha d’aplicar el que s’estableix a l’apartat Nombre mínim d’alumnat
per a les classes col·lectives d’aquesta ordenança. ----------------------------------------------------------En el cas dels cursets intensius, també es podran aplicar a la persona usuària els descomptes
que s’estableixen més endavant. ----------------------------------------------------------------------------------E) En la temporalització de les diferents matèries es tindran en compte els criteris pedagògics
del professorat, l’ocupació de les aules i l’edat de l’alumne. Els criteris a seguir es definiran a
l’inici de cada curs. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Article 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descomptes i bonificacions -------------------------------------------------------------------------------------1. Descomptes --------------------------------------------------------------------------------------------------------Es podrà aplicar els següents descomptes, acumulatius i individuals, sobre el total de la suma
de les quotes de les activitats a les quals una persona usuària s'hagi matriculat, i es podran
aplicar, si és el cas, de forma retroactiva durant el mateix curs: ------------------------------------------6
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Descompte per més d'un membre usuari de la mateixa família: a partir del segon membre,
s'aplica el següent barem: -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 membres: 5% de descompte a cada membre ------------------------------------------------ 3 membres: 10% de descompte a cada membre ---------------------------------------------- 4 membres: 15% de descompte a cada membre (i així successivament) --------------Descompte per estar matriculat a més d'una activitat: -------------------------------------------------- 2 activitats: 5% de descompte a cada membre ------------------------------------------------- 3 activitats: 10% de descompte a cada membre ----------------------------------------------- 4 activitats: 15% de descompte a cada membre (i així successivament) ---------------Descompte per formar part d'una família nombrosa: 10% (s'ha de justificar mitjançant una
fotocòpia compulsada de la targeta de família nombrosa). -------------------------------------------------Descompte per a jubilats: 10% (s’ha de justificar mitjançant la documentació acreditativa).
Descompte per a discapacitats: 10% (s’ha de justificar aportant una fotocòpia compulsada de
l’informe que indiqui el grau de discapacitat). ------------------------------------------------------------------Descomptes per a persones en situació d’atur: 10% per a la persona usuària o, en cas de
persones menors d’edat, per a cada membre de primer grau de consanguinitat (pare o mare).
S’ha de justificar mensualment aportant la targeta de l’atur correctament segellada. En cas de
no justificar-se, automàticament s’eliminarà el descompte. ------------------------------------------------En cas que una persona usuària es doni de baixa d’una activitat, si s’hagués beneficiat d’algun
tipus de descompte, aquest serà eliminat al moment d’efectuar el tràmit de la baixa (si n’hi ha
més que no es veuen afectats per aquesta baixa, no s’eliminaran). -------------------------------------2. Bonificacions-------------------------------------------------------------------------------------------------------Els alumnes que assisteixin a les activitats que l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
organitzi amb entitats externes de caràcter especial (la Fundació per a Persones amb
Discapacitat, el Geriàtric de Sant Lluís, el Club de Jubilats, el Centre de Menors, etc.) tindran
un 40% de bonificació al total de la quota mensual. En el cas que sorgeixin noves relacions
amb altres entitats a les quals els pugui interessar les activitats que organitza l’EMEA, la
bonificació corresponent s’haurà d’aprovar per acord de la Junta de Govern Local. ----------------Es podran aplicar bonificacions de fins a un 60% a les persones empadronades al municipi,
previ informe emès pels Serveis Socials. Les bonificacions necessitaran, perquè puguin ser
aprovades, una sol·licitud prèvia dels subjectes passius, a la qual hauran d’adjuntar la
documentació que acrediti la seva circumstància. La Secretaria de l’EMEA ha d’informar
d’aquesta possibilitat a les persones usuàries empadronades que tinguin dificultats
econòmiques per poder accedir a les activitats que s’ofereixen. Aquesta bonificació és
independent de les que el centre pugui aportar.--------------------------------------------------------------Article 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gestió --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La taxa regulada en aquesta ordenança es cobra per mitjà d’un rebut emès per l’Ajuntament.
2. No s'admeten pagaments en efectiu o ingressos a compte, a excepció que es tracti del
pagament de rebuts tornats o de casos especials que puguin sorgir, prèviament consensuats
amb Secretaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i han de ser satisfetes durant la
primera quinzena de cada mes, a excepció del primer mes, que es cobrarà per avançat i
inclourà la primera quota i l’assegurança d’accidents, en cas que aquesta se sol·liciti. ------------4. Els mesos de setembre i juny es cobrarà la meitat de la quota total corresponent. --------------5. Depenent del moment en què es produeixi l'alta a l'Escola Municipal d'Ensenyaments
Artístics, la liquidació de la quota que s’efectuarà serà com segueix (sempre tenint en compte el
moment que la persona usuària inicia una activitat): ---------------------------------------------------------- De dia 1 a dia 10: 100% de la quota ----------------------------------------------------------------------------- De dia 11 a dia 20: 75% de la quota ----------------------------------------------------------------------------- De dia 21 a dia 31: 50% de la quota ----------------------------------------------------------------------------6. Totes les persones usuàries tenen dret a una classe gratuïta de prova: en cas de sol·licitarse, s’ha de fer sempre a través de la Secretaria de l’EMEA, de manera que es formalitzarà la
inscripció a partir del dia següent de classe, en cas que es formalitzi la inscripció a l’activitat. ---7. Les baixes en la realització d’activitats s’han de notificar a la Secretaria de l’EMEA mitjançant
el model de sol·licitud disponible, que caldrà presentar, com a màxim, abans del dia anterior al
primer dia de classe de l’activitat dins del mes que es vulgui donar de baixa. En cas de no
7
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respectar ni el termini ni la forma establerta, la baixa no serà efectiva fins al mes següent al
desitjat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. En cas de devolució de rebuts impagats, la Secretaria de l’EMEA notificarà per escrit al titular
del rebut aquesta eventualitat perquè en un termini de deu dies regularitzi aquesta situació. Si
no es fa l’ingrés de la quota corresponent durant aquest termini, el rebut passarà a l’Àrea de
Recaptació per a la tramitació que correspongui.” ------------------------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que allò que s’ha fet en aquesta ordenança ha
estat redactar una mica millor els articles 4, 5 i 6 i que l’aspecte que té més
importància de les petites modificacions efectuades és l’eliminació de la taxa de
secretaria. Afegeix que des de fa molta estona tots els alumnes matriculats —tant nous
com antics— pagaven 40 euros de matrícula; llavors, açò es va eliminar, substituint-se
per una taxa de secretaria; i l’any passat va establir-se una taxa de secretaria de 25
euros per a nous alumnes i de 5 euros per als antics alumnes. Però ara, vist com ha
anat el curs, consideram que ha arribat el moment de llevar la taxa de secretaria i
donar facilitat a la gent que es vulgui matricular. Assenyala que teníem casos de gent
que molt endavant del curs s’hauria matriculat, però des del moment que havien de
pagar 25 euros de taxa de secretaria pel fet de ser alumnes nous, tornaven enrere.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que a la comissió d’Economia els grups
de l’oposició van fer diferents observacions. Atesa l’observació feta pel portaveu
d’EM-EU a l’article 5è, apartat 2n, segon paràgraf, presenta “in voce” la següent
esmena:
-

Allà on diu: “Es podran aplicar bonificacions de fins a un 60% a les
persones empadronades al municipi, previ informe emès pels Serveis
Socials.”; canviar-lo per: “Es podran aplicar bonificacions a les persones
empadronades al municipi, previ informe emès pels Serveis Socials.”

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, tal com va dir a la comissió, allò que
demostra que no hi ha hagut una bona gestió és que cada any s’està tocant aquesta
ordenança. És una pena que des d’un principi no s’hagués centrat la qüestió de forma
més seriosa, escoltant també les observacions que feia l’oposició, precisament per
arribar a un consens i no haver tingut la pèrdua d’alumnat com la que han tingut. Ara
serà difícil tornar recuperar aquests alumnes perduts any rere any. Per altra banda,
voldria una aclariment sobre aquest descompte, en el sentit d’on s’elimina, si a
l’ordenança anterior o a l’actual.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que va ser el portaveu d’EM-EU qui va fer
l’observació sobre l’apartat de les bonificacions, i creu que hauria de quedar clar quin
tant per cent es bonifica o fins a quina quantitat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, efectivament, aquesta observació la va
fer ell, en el sentit que persones amb dificultat o necessitat econòmica no tenguin una
limitació a l’hora d’obtenir bonificacions, i que la limitació la posin els informes dels
Serveis Socials. Entén que no seria just que persones molt necessitades tinguessin
una limitació de bonificació i que, en aquest cas, s’ha de confiar en el bon criteri dels
Serveis Socials. Agraeix al regidor de Cultura que hagi recollit aquesta observació.
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No obstant açò, manifesta que a la comissió va fer una altra observació. En concret, a
l’article 6è, apartat 5è, on s’estableix la liquidació de la quota des del moment que es
produeix l’alta, i s’hi estipula que de dia 1 a dia 10, 100% de la quota; de dia 11 a dia
20, 75% de la quota; i de dia 21 a dia 31, 50% de la quota. Creu que la cosa més
lògica seria fer la part proporcional, i açò ja ho va dir quan es va aprovar l’ordenança
per primera vegada. No veu just que una persona que s’hi incorpori dia 10 hagi de
pagar el 100% i una persona que s’hi incorpora dia 11 hagi de pagar el 75%. És de
sentit comú que es pagui la part proporcional. Conclou dient que aquesta proposta no
s’ha recollit ni tampoc s’ha explicat per què no es recollia. Demana una explicació.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que no entrarà en la qüestió si hi ha hagut bona
o mala gestió, però la realitat és que, quan l’actual equip de govern va entrar a
governar, es va trobar que a l’EMEA ni tan sols hi havia una ordenança. Per tant, se’n
va fer una de tota nova i cada any s’ha anat ajustant dins tot l’entramat de
modificacions organitzatives, estructurals, administratives i econòmiques que s’han fet
a l’EMEA. Pel que fa a la qüestió de les bonificacions, considera que llevant “...de fins
a un 60%...” l’ordenança queda fermada i d’aquesta manera seran els Serveis Socials
qui decidiran sobre la qüestió de les bonificacions, independentment d’altres
descomptes que es puguin aconseguir. Respecte a l’altra observació feta pel portaveu
d’EM-EU, sobre els trams establerts a l’article 6è, apartat 5è, considera que des d’un
punt de vista tècnic s’hauria de deixar així com està redactat, sense perjudici que açò
més endavant es pugui modificar. Per què? Manifesta que normalment açò s’aplica a
la gent que comença quan el curs ja ha començat; normalment, a qui comença amb el
curs se li cobra la quantitat que toca, però encara hem tingut el dubte tècnic en el
sentit si podia ocasionar una problemàtica el fet d’aplicar-lo a l’inici de curs, fins i tot en
el moment del curs avançat, quan entrassin en vacances, com ara Pasqua o Nadal,
que la gent paga la seva quota encara que hi hagi període de vacances. Per açò,
considera que de moment aquesta article ha de quedar així com està redactat, sense
perjudici que més endavant es pugui modificar en el sentit suggerit.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que els resultats l’avalen... Amb
l’escola de música s’ha anat perdent moltíssims d’alumnes i açò demostra una mala
gestió. Pot cercar els arguments que vulgui, que si hi ha hagut crisi, que si la culpa és
d’en Zapatero, que si la culpa és d’en Llorenç Carretero o d’en Sino, és igual, però la
realitat és que la seva gestió ha estat nefasta... Per què? A l’hora d’anar retocant
l’ordenança, en comptes de guanyar alumnat s’ha anat perdent alumnat, i si en lloc de
sumar, restes, açò vol dir que no hi ha bona gestió. Recorda que l’any 2012 el grup
PSOE ja va dir que pujaven massa els preus, però el regidor de Cultura va dir que no;
però els resultats són els que són i allò que l’avala són els resultats... Pel que fa a la
proposta d’EM-EU sobre la qüestió dels trams, creu que establir la part proporcional és
la cosa més correcta, ja que fins i tot és injust que una persona, per un dia de
diferència pugui tenir més descompte o menys. Creu que seria acceptable tenir en
compte aquesta observació.
Conclou dient que la recuperació de l’Escola
d’Ensenyaments serà molt dura, i veurem com comença el nou curs, però té mala
ferida i per intentar recuperar tot açò hi ha una feinada; i el fet d’anar retocant
contínuament l’ordenança, açò és un mal assumpte.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Mostra el seu acord amb el fet d’establir una part
proporcional per fer la liquidació de la quota des del moment que es produeix l’alta.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’explicació que ha donat el regidor de
Cultura respecte a la qüestió dels trams, és com si no hagi explicat res... Insisteix que
treure la part proporcional és molt més just que establir trams, que per un dia poden
suposar tanta diferència. Per altra banda, manifesta que el regidor de Cultura diu que
no vol explicar la seva gestió, però sí que vol criticar la gestió de l’equip de govern
anterior... Assenyala que sóm aquí per sentir la seva explicació i sentir com defensa la
seva política. Recorda que el qui parla també estava a l’oposició quan governava
l’anterior equip de govern i en aquell moment ja va criticar prou la gestió efectuada i la
seguiria criticant si estiguessin en aquella situació, però ara estam en una situació
nova, on el Sr. Olives és el responsable de Cultura i entén que l’esmentat regidor, en
lloc de criticar l’anterior gestió, hauria de defensar la seva.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que si estadísticament només ens fixam en el
nombre final, òbviament no negarà que en aquests moments l’Escola Municipal
d’Ensenyaments Artístics té menys alumnes dels que tenia, especialment respecte al
departament de Música. Ara bé, si només ens cenyim a un simple nombre a la millor
la gestió sí que sigui no bona, com diu el Sr. Carretero, però si ens cenyim a la manera
com estava organitzada, què es feia i què es deixava de fer, i comparat amb ara com
està organitzada, com està estructurada, què es fa docentment i què es deixa de fer,
òbviament la gestió ha millorat moltíssim. Afegeix que quan ell va arribar aquí no hi
havia ni tan sols plans de programació, fins i tot quan va demanar-los hi havia
determinats professors que tenien dificultats per fer-los.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que des d’un punt de vista econòmic hi havia
un dèficit monumental. Açò s’ha estabilitzat una mica, si bé òbviament sempre n’hi
haurà, de dèficit en l’àmbit cultural. Per altra banda, manifesta que ell sempre defensa
la seva gestió i és responsable de la gestió que s’ha fet, així com els seus antecessors
són responsables de la gestió que van fer en el seu moment, gestió que moltes
vegades no es sap quina era... Ara, almenys, tot el professorat està contractat tal com
ha d’estar contractat, conforme a les prescripcions constitucionals i ajustant-se a totes
les normatives vigents.
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que tal vegada sí que establir la part
proporcional és més just que establir trams, però insisteix a dir que de cara a futures
modificacions açò es pot tenir en compte, però entén que de moment és més just que
es faci d’aquesta manera, cosa que és molt millor que abans, que tothom pagava
religiosament 40 euros i ara no es paguen... Conclou dient que es millora tot el que es
pot i, per açò, cada any es va retocant l’ordenança.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena “in
voce” presentada pel regidor de Cultura, en el sentit que allà on diu: “Es podran
aplicar bonificacions de fins a un 60% a les persones empadronades al municipi, previ
informe emès pels Serveis Socials.”; canviar-lo per: “Es podran aplicar bonificacions a
les persones empadronades al municipi, previ informe emès pels Serveis Socials.”.
L’esmena és aprovada per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ESL VERDS (1) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PSOE (4).
A continuació, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia i Hisenda, amb la incorporació de l’esmena aprovada.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats de caràcter
cultural (Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics) i els articles 4, 5 i 6 de la seva
ordenança fiscal reguladora, que queden redactats de la següent manera:
“Article 4
Activitats i quotes tributàries
4.1. Activitats
El conjunt d’activitats que es podran oferir de forma col·lectiva o individual són les
següents:
Departament d’Arts Plàstiques
-

Costura
Dibuix i Pintura

Departament d’Expressió Corporal
-

Balla amb el teu nadó
Balls en línia
Consciència corporal i moviment oriental
Dansa creativa infantil
Dansa creativa per a adults
Dansa en família
Dansa fusió oriental – Bollywood
Expressió corporal
Multidansa
Psicodansa
Teatre

Departament de Música
-

Cant coral
Col·lectiva d’instrument
Conjunt instrumental
Harmonia aplicada
Instruments harmònics: piano i guitarra clàssica
Instruments melòdics: flauta travessera, clarinet i violí
Llenguatge musical
Música i moviment

Altres activitats
Activitats no previstes als apartats anteriors.
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Nombre mínim d’alumnat per a les classes col·lectives
En el cas de les classes col·lectives, el nombre mínim d’alumnat per poder formar grup
serà de 5. En cas de formar-se grups de 3 o 4 persones, els preus es veuran
incrementats segons el següent barem:
-

Grup de tres persones: increment d’un 20%
Grup de quatre persones: increment d’un 10%

En aquests casos especials, perquè es pugui iniciar l’activitat sempre caldrà el vistiplau
de l’alumnat. En cas que aquests grups passin a tenir cinc alumnes pel fet d’haver-hi
noves matrícules, els preus seran els establerts més endavant.
Per a grups de dos o menys alumnes no s’iniciarà l’activitat.
4.2. Quotes
A) Per accedir a les activitats que organitza l’EMEA no s’haurà de pagar cap tipus de
matrícula.
B) Les quotes de les diferents matèries queden definides segons els següents barems
de temps:
Activitats
Dies setmana

Durada

1 dia
1 dia
1 dia

30 minuts
45 minuts
60 minuts

1 dia
1 dia
1 dia
2 dies
2 dies
2 dies

30 minuts
60 minuts
90 minuts
45 minuts
60 minuts
90 minuts

Classes complementàries
Lloguer d’instrument

Preu
Classes individuals
Instruments melòdics Instruments harmònics, percussió i altres
24,00 €/mes
28,00 €/mes
36,00 €/mes
42,00 €/mes
48,00 €/mes
56,00 €/mes
Classes col·lectives
6,00 €/mes
16,00 €/mes
24,00 €/mes
24,00 €/mes
26,00 €/mes
34,00 €/mes
Altres serveis
16,00 €/sessió
6,00 €/mes

C) En el cas que l’EMEA organitzi tallers (activitats complementàries a les activitats
regulars d’una durada d’entre un a tres mesos), els barems a tenir en compte per
establir el preu són els mateixos que les quotes i s’hi podran aplicar a la persona
usuària els descomptes que s’estableixen més endavant.
La inscripció a un taller implica el pagament de totes les mensualitats lligades amb la
seva durada, independentment de si l’alumne vol donar-se de baixa abans que aquest
taller finalitzi.
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Per iniciar un taller també hi ha d’haver un mínim de 5 persones inscrites. En cas
d’haver-n’hi tres o quatre, s’ha d’aplicar el que s’estableix a l’apartat Nombre mínim
d’alumnat per a les classes col·lectives d’aquesta ordenança.
D) En el cas que s’organitzin cursets intensius, les quotes a aplicar serien les
següents:
Cursets intensius
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
6 hores

Alumnes de l'EMEA
8,00 €/sessió
12,00 €/sessió
16,00 €/sessió
20,00 €/sessió
24,00 €/sessió

Alumnes de fora
l'EMEA
11,00 €/sessió
15,00 €/sessió
16,00 €/sessió
23,00 €/sessió
27,00 €/sessió

de

Per iniciar un curset intensiu també hi ha d’haver un mínim de 5 persones inscrites. En
cas d’haver-n’hi tres o quatre, s’ha d’aplicar el que s’estableix a l’apartat Nombre
mínim d’alumnat per a les classes col·lectives d’aquesta ordenança.
En el cas dels cursets intensius, també es podran aplicar a la persona usuària els
descomptes que s’estableixen més endavant.
E) En la temporalització de les diferents matèries es tindran en compte els criteris
pedagògics del professorat, l’ocupació de les aules i l’edat de l’alumne. Els criteris a
seguir es definiran a l’inici de cada curs.
Article 5
Descomptes i bonificacions
1. Descomptes
Es podrà aplicar els següents descomptes, acumulatius i individuals, sobre el total de
la suma de les quotes de les activitats a les quals una persona usuària s'hagi
matriculat, i es podran aplicar, si és el cas, de forma retroactiva durant el mateix curs:
Descompte per més d'un membre usuari de la mateixa família: a partir del segon
membre, s'aplica el següent barem:
-

2 membres: 5% de descompte a cada membre
3 membres: 10% de descompte a cada membre
4 membres: 15% de descompte a cada membre (i així successivament)

Descompte per estar matriculat a més d'una activitat:
-

2 activitats: 5% de descompte a cada membre
3 activitats: 10% de descompte a cada membre
4 activitats: 15% de descompte a cada membre (i així successivament)

Descompte per formar part d'una família nombrosa: 10% (s'ha de justificar
mitjançant una fotocòpia compulsada de la targeta de família nombrosa).
Descompte per a jubilats: 10% (s’ha de justificar mitjançant la documentació
acreditativa).
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Descompte per a discapacitats: 10% (s’ha de justificar aportant una fotocòpia
compulsada de l’informe que indiqui el grau de discapacitat).
Descomptes per a persones en situació d’atur: 10% per a la persona usuària o, en
cas de persones menors d’edat, per a cada membre de primer grau de consanguinitat
(pare o mare). S’ha de justificar mensualment aportant la targeta de l’atur correctament
segellada. En cas de no justificar-se, automàticament s’eliminarà el descompte.
En cas que una persona usuària es doni de baixa d’una activitat, si s’hagués beneficiat
d’algun tipus de descompte, aquest serà eliminat al moment d’efectuar el tràmit de la
baixa (si n’hi ha més que no es veuen afectats per aquesta baixa, no s’eliminaran).
2. Bonificacions
Els alumnes que assisteixin a les activitats que l'Escola Municipal d'Ensenyaments
Artístics organitzi amb entitats externes de caràcter especial (la Fundació per a
Persones amb Discapacitat, el Geriàtric de Sant Lluís, el Club de Jubilats, el Centre de
Menors, etc.) tindran un 40% de bonificació al total de la quota mensual. En el cas que
sorgeixin noves relacions amb altres entitats a les quals els pugui interessar les
activitats que organitza l’EMEA, la bonificació corresponent s’haurà d’aprovar per
acord de la Junta de Govern Local.
Es podran aplicar bonificacions a les persones empadronades al municipi, previ
informe emès pels Serveis Socials. Les bonificacions necessitaran, perquè puguin ser
aprovades, una sol·licitud prèvia dels subjectes passius, a la qual hauran d’adjuntar la
documentació que acrediti la seva circumstància. La Secretaria de l’EMEA ha
d’informar d’aquesta possibilitat a les persones usuàries empadronades que tinguin
dificultats econòmiques per poder accedir a les activitats que s’ofereixen. Aquesta
bonificació és independent de les que el centre pugui aportar.
Article 6
Gestió
1. La taxa regulada en aquesta ordenança es cobra per mitjà d’un rebut emès per
l’Ajuntament.
2. No s'admeten pagaments en efectiu o ingressos a compte, a excepció que es tracti
del pagament de rebuts tornats o de casos especials que puguin sorgir, prèviament
consensuats amb Secretaria.
3. Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i han de ser satisfetes
durant la primera quinzena de cada mes, a excepció del primer mes, que es cobrarà
per avançat i inclourà la primera quota i l’assegurança d’accidents, en cas que aquesta
se sol·liciti.
4. Els mesos de setembre i juny es cobrarà la meitat de la quota total corresponent.
5. Depenent del moment en què es produeixi l'alta a l'Escola Municipal
d'Ensenyaments Artístics, la liquidació de la quota que s’efectuarà serà com segueix
(sempre tenint en compte el moment que la persona usuària inicia una activitat):
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- De dia 1 a dia 10: 100% de la quota
- De dia 11 a dia 20: 75% de la quota
- De dia 21 a dia 31: 50% de la quota
6. Totes les persones usuàries tenen dret a una classe gratuïta de prova: en cas de
sol·licitar-se, s’ha de fer sempre a través de la Secretaria de l’EMEA, de manera que
es formalitzarà la inscripció a partir del dia següent de classe, en cas que es formalitzi
la inscripció a l’activitat.
7. Les baixes en la realització d’activitats s’han de notificar a la Secretaria de l’EMEA
mitjançant el model de sol·licitud disponible, que caldrà presentar, com a màxim,
abans del dia anterior al primer dia de classe de l’activitat dins del mes que es vulgui
donar de baixa. En cas de no respectar ni el termini ni la forma establerta, la baixa no
serà efectiva fins al mes següent al desitjat.
8. En cas de devolució de rebuts impagats, la Secretaria de l’EMEA notificarà per
escrit al titular del rebut aquesta eventualitat perquè en un termini de deu dies
regularitzi aquesta situació. Si no es fa l’ingrés de la quota corresponent durant aquest
termini, el rebut passarà a l’Àrea de Recaptació per a la tramitació que correspongui.”
Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal,
mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i
al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords
s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord exprés.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.07.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA
REGULADORA DE L'EXPEDICIÓ DE TARGETES D'ARMES I DE LA SEVA
UTILITZACIÓ
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que, juntament amb l’ordenança, s’ha remès un informe de Secretaria,

un informe del subinspector de la Policia Local, així com la proposta de Batlia, de dia 17.07.14,
amb relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que s’ha demanat l’expedició de targetes d’armes de
determinat tipus que són competència municipal, i atès que no n’hi havia cap ordenança, se
n’ha elaborat una a partir de les disposicions del Reglament general d’armes. Afegeix que, tal
com s’indica a l’article 2n de l’ordenança, es tracta d’armes de 4ª categoria, que són les
accionades per aire o altre gas comprimit, no assimilades a escopetes. -------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana: Qui ho ha demanant, açò? La Policia? El batle
respon que hi ha hagut persones interessades que volen donar d’alta aquests tipus d’armes i
que tot açò ve arran de la moda de l’activitat airsoft. El Sr. Carretero demana si tindrà preu
l’expedició d’aquesta targeta. El batle respon que no. ------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que hi ha armes d’aquestes característiques que tenen
apariència d’arma real i li sembla estrany que açò sigui competència de l’Ajuntament. -----------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, 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: -------------------------------------------------------------------------------------15
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Primera. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’expedició de les targetes
d’armes i la seva utilització al terme municipal de Sant Lluís en els termes que figuren al seu
expedient. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlleti Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies,
en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular-hi reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.------------------------------------------------Tercera. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin inscrites en el
Registre municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de
la disposició. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Sol·licitar un informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.” -----------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que a l’Ajuntament no hi havia cap ordenança
reguladora de l’expedició de les targetes d’armes i, com era una cosa que se venia
fent, s’ha considerat oportú elaborar una ordenança que reguli aquesta qüestió que és
competència municipal.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’expedició de les
targetes d’armes i la seva utilització al terme municipal de Sant Lluís en els termes que
figuren al seu expedient.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlleti Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden
examinar l’expedient i formular-hi reclamacions, objeccions o observacions; en el cas
que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord
exprés.
Tercer. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les
persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin
inscrites en el Registre municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació
directa amb l’objecte de la disposició.
Quart. Sol·licitar un informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.07.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ
I
FUNCIONAMENT
DE
L'ESCOLA
MUNICIPAL
D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que, juntament amb el Reglament s’ha remès un informe de Secretaria,

així com la proposta de Batlia, de dia 17.07.14, amb relació a l’assumpte indicat. ------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics de Sant
Lluís no tenia cap reglament d’organització i funcionament; que s’anava actuant segons la
casuística així com sortia; i que a vegades et trobaves situacions que no sabies com
respondre-hi. Per açò es va començar a redactar aquest Reglament, el qual feia estona que
estava “dins es forn” i ara ha sortit. Afegeix que aquest document tracta tot el que és
organització interna de l’EMEA, així com una mica de qüestions de professorat i d’alumnat. ----Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la proposta de Batlia s’indica: “Concedir
audiència prèvia a les associacions veïnals...”. Demana si s’ha donat aquesta audiència a les
associacions.
La secretària informa que, segons la normativa, açò es fa quan s’aprova
inicialment el reglament. El Sr. Carretero demana si prèviament a aquesta aprovació s’ha fet
arribat aquest document a les associacions veïnals. El batle respon que no. ------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que en el capítol 1, apartat 1.2, quan parla
sobre l’estructura del centre, s’estableix que el regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Lluís és el responsable de la presa de decisions d’importància que afectin tota la comunitat
educativa. Considera que hauria de ser responsable de totes les decisions, no només de les
importants, ja que el responsable directe és el regidor i hauria de ser responsable de totes les
decisions. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Mostra el seu acord amb l’apreciació feta pel portaveu del
PSOE. Per altra banda, entén que aquest reglament deu està “cremat” si ha fet molta estona
dins el forn... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li sembla molt bé que hi hagi un reglament d’aquestes
característiques, però considera que dins el quadre de l’organigrama hi falten les associacions
afectades, i entén que tant les associacions culturals com les de veïns s’hi haurien d’incloure. -Intervé el Sr. Olives Salas. Pel que fa a la qüestió de les decisions d’importància, manifesta
que, per exemple, si un dia s’ha de canviar una classe i tothom hi ve d’acord no creu que açò
sigui una decisió important i que a ell li basta saber-ho i punt. Queda clar que aquest regidor
sempre es fa responsable de les totes les decisions que es prenen, tant si són grosses com
petites. Respecte al comentari del Sr. Lora, manifesta que aquest reglament és un punt de
partida i que, òbviament, tot es pot millorar. -------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que el regidor de Cultura ha manifestat que ell es fa
responsable de totes les decisions, tant si són de més importància com si són de menys
importància. Per tant, considera que açò s’hauria de plasmar dins el reglament. --------------------El Sr. Olives Salas manifesta que s’analitzarà aquesta observació. -------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, 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 el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Municipal
d’Ensenyaments Artístics. -------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb el reglament, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin inscrites en el
Registre municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de
la disposició.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Sol·licitar un informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.” ------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que estam apunt de complir el 10è aniversari de
l’actual EMEA. Diu que l’escola no tenia cap reglament d’organització i funcionament;
que aquests tres darrers cursos totes les problemàtiques que hi ha pogut haver s’han
anat resolent casuísticament cas a cas; i que, òbviament, açò acaba donant
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inseguretat jurídica. Per açò s’ha considerat oportú que s’havia de fer aquest
reglament, en el qual s’han recollit totes les vivències d’aquest darrers anys, des
d’objectius de l’EMEA com fins a coses més particulars, com ara l’estructura, el
professorat, el préstec d’instruments, etc. En demana l’aprovació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió es van fer una sèrie
d’observacions i el regidor de Cultura va dir que s’analitzarien i que, en tot cas, en el
Ple es decidiria si s’hi s’incorporaven o no. Demana: Com queda açò?
El batle manifesta que no s’ha presentat cap esmena i que, en principi, el text és el
mateix que es va presentar a la comissió.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que una de les observacions la va fer el PSM-ELS
VERDS, en el sentit que li sembla molt bé que hi hagi un reglament d’aquestes
característiques, però considera que dins el quadre de l’organigrama hi falten les
associacions afectades, i entén que tant les associacions culturals com les de veïns
s’hi haurien d’incloure.
Com que veu que açò no s’ha acceptat, anuncia que
possiblement presentarà una al·legació en aquest sentit.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que una altra observació que es va fer a la
comissió és que quan en el Reglament es parla de l’estructura del centre s’estableix
que el regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís és el responsable de la presa
de decisions d’importància que afectin tota la comunitat educativa, i es va fer
l’observació en el sentit que el regidor de Cultura hauria de ser responsable de totes
les decisions, tant si són de més importància com si són de menys importància. Per
tant, considera que açò s’hauria de plasmar dins el reglament. Afegeix que, si bé el
regidor no ha presentat cap esmena en aquest sentit, creu que es podria recollir
aquesta observació. Per tant, presenta in voce la següent esmena:
-

En el capítol 1, apartat 1.2, quan parla sobre l’estructura del centre, allà on
diu: “Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís. Responsable de la
presa de decisions d’importància que afectin tota la comunitat educativa.”;
caldria canviar-ho per: “Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís.
Responsable de la presa de decisions que afectin tota la comunitat
educativa.”.

Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que en el punt tercer de la proposta
d’acord s’indica que es donarà audiència prèvia a les associacions veïnals afectades.
Assenyala que, independentment del que digui la normativa —que s’ha de fer desprès
de l’acord del Ple—, creu que la cosa lògica, justa, democràtica i participativa és que
es consultàs les associacions abans de presentar aquest Reglament al Ple. Per sentit
comú, açò seria la cosa més lògica.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que, com ha dit a la primera intervenció, amb
aquest document es tracta d’un primer reglament i, per tant, tot és millorable. Sobre
l’observació feta en el capítol 1, apartat 1.2, en el sentit que el regidor de Cultura és el
responsable de la presa de decisions d’importància, manifesta que té molt clar que de
tot el que passa a l’EMEA ell n’és el responsable, des de la primera fins a la darrera
decisió que es prengui. Per tant, no té cap inconvenient a fer aquesta modificació, i
presenta una proposta de modificació en aquest sentit.
Tot seguit, el Sr. Carretero Tudurí demana com queda la qüestió, ja que sembla que hi
ha una mica de bullit.
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El batle manifesta que l’esmena l’ha presentada el regidor d’EM-EU i que serà aquesta
la que se sotmetrà a votació.
Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, efectivament, ell ha estat el que ha
presentat l’esmena, d’acord amb el que es va dir a la comissió i que la confusió que hi
ha pogut haver és que el regidor de Cultura, en lloc de dir que donava suport a
l’esmena que ha presentat EM-EU, ha dit que ell presentava una esmena, com si
intentàs fer-se-la seva... El Sr. Olives Salas manifesta que no ha intentat fer-se-la
seva, sinó que amb la seva intervenció ha volgut donar suport a l’esmena feta per
EM-EU.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena in
voce presentada pel portaveu d’EM-EU, en el sentit que en el capítol 1, apartat 1.2,
quan parla sobre l’estructura del centre, allà on diu: “Regidor/a de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Lluís. Responsable de la presa de decisions d’importància que
afectin tota la comunitat educativa.”; canviar-ho per: “Regidor/a de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Lluís. Responsable de la presa de decisions que afectin tota la
comunitat educativa.”.
L’esmena és aprovada per unanimitat.
A continuació, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia i Hisenda, amb la incorporació de l’esmena aprovada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
dues abstencions, corresponents als membres del PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i
quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4); acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola
Municipal d’Ensenyaments Artístics.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb el reglament, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés.
Tercer. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les
persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin
inscrites en el Registre municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació
directa amb l’objecte de la disposició.
Quart. Sol·licitar un informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.07.14.
APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 AL
PRESSUPOST DE 2014. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2014/791, de dia 20.06.14, relativa

a l’assumpte indicat, que diu:---------------------------------------------------------------------------------------“Vist l'informe de Secretaria - Intervenció, de dia 20.06.14, en relació a la tramitació i aprovació
de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2014 (per transferència entre
partides) al Pressupost de 2014; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de
Règim Local, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L C -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2014 (per
transferència entre partides) al Pressupost de 201, per import de 55.946,61 euros, de
conformitat amb el següent detall: --------------------------------------------------------------------------------BAIXES
Partida
Descripció
Import
132.120.03
Seguretat – Retribucions bàsiques grup C
8.500,00€
132.121.01
Seguretat – Complement específic
7.643,23€
155.619.00
Carreteres, Camins i Vies – Reparacions voravies
39.803,38€
TOTAL
55.946,61€
ALTES
132.162.00
Seguretat – Formació del personal
9.530,46€
132.221.04
Seguretat - Vestuari
6.612,77€
155.619.04
Carreteres, Camins i Vies – Actuacions en camins rurals
39.803,38€
TOTAL
55.946,61€
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament.” --------------------------------Intervé el batle. Manifesta que es donen de baixa unes quantitats en concepte de retribucions
bàsiques i complement específic de la Policia Local, pel fet que tenim uns marges, i es dóna
d’alta una partida per formació de personal de la Policia i es suplementa la partida de vestuari.
Per altra banda, manifesta que en el pressupost hi havia una partida de 39.803,38 euros per
reparacions de voravies i s’ha optat per enfocar-la cap a actuacions en camins rurals. ------------El Sr. Carretero Tudurí demana quina era la previsió respecte a la partida de reparacions de
voravies. El batle informa que era partida genèrica i que s’havia de fer una memòria tècnica
per decidir quines eren les prioritats. ----------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero demana a quins camins rurals s’ha actuat. El batle manifesta
que, si no va equivocat, creu que se li va passar una memòria valorada dels camins rurals. El
Sr. Carretero manifesta que no l’ha vist, aquest projecte, i que únicament ha vist que en una
Junta de Govern extraordinària es va aprovar el projecte d’execució de les obres de reparació i
d’apedaçament de diversos camins. Així mateix, demana si s’ha entrat dins les urbanitzacions.
El batle respon que s’ha actuat en trossos. El Sr. Carretero suggereix que allà on s’actuï que
llavors s’hi pinti, per tal d’evitar accidents. ----------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el fet que s’inclogui una partida per a camins
rurals li sembla bé, però no li sembla bé que es llevi una partida de reparació de voravies. El
batle manifesta que són decisions que s’adopten segons el moment i que en aquest cas, vista
la perillositat a diferents camins, es va considerar oportú fer una actuació més contundent
en els camins en tost de fer reparacions a les voravies. El Sr. Melià manifesta que no hi està
d’acord.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.” ------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la partida d’actuacions en camins rurals
només estava pressupostada en 10.000 euros i que ara, amb aquesta modificació de
crèdit, s’incorporen 39.000 euros, i queda la partida amb quasi 50.000 euros. Així i tot,
considera que la partida ha quedat curta, ja que hi ha escrits de veïns de Binibèquer
Nou, així com veïns del camí des Vidals, que demanen l’actuació a diferents zones,
que entén que s’hi hauria d’haver actuat. Per altra banda, com ha dit en diferents
ocasions, s’hauria de tornar a agafar la política d’asfaltar camins i que, com es feia
abans, la brigada faci la feina de tapar clots. Afegeix que una vegada asfaltat un camí
amb els quatre centímetres d’aglomerat ens oblidem de l’esmentat camí en 15 o 20
anys, i no passaria allò que va passar en el camí de ses Vinyes, que només van tapar
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clots i es com si haguessin tirat 25.000 euros al fems. Conclou insistint que s’intentin
recuperar les actuacions d’asfaltatge de camins, en lloc de fer actuacions de tapar
clots.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que li sembla molt bé que s’incorpori una
partida per a la reparació de camins rurals, però no li sembla bé que aquesta partida
hagi de sortir de la reparació de voravies. Considera que les dues actuacions són
necessàries i que, si bé el batle a la comissió va dir que era una decisió política, no
està d’acord que es treguin doblers de la reparació de voravies, més que més tenint en
compte l’estat en què es troben moltes de les voravies del municipi. Afegeix que és bo
que se cerquin doblers per fer reparacions de camins, però no a costa de les voravies
del poble.
Intervé el batle. Manifesta que està clar que quan destines més doblers a una cosa
has de renunciar a fer-ne d’altres. Així mateix, manifesta que comparteix l’opinió del
Sr. Carretero i que la cosa desitjable seria poder tenir prou partida econòmica per
asfaltar tots els camins i és cert que una vegada posat un asfalt de qualitat i un gruix
suficient té n’oblides durant molts d’anys, però en aquests moments açò no ha estat
possible.
Recorda que quan van començar a governar van pagar factures
d’actuacions d’asfaltge de l’any 2006 i que, si bé està bé fer coses, està bé que quan
hi hagi urgències s’actuï, però sempre s’ha d’intentar administrar-ho de la millor
manera possible i amb coherència. Afegeix que 50.000 euros és poc, però enguany
s’han fet actuacions més consistents a distints llocs i tindran una durada major.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Per al·lusions, manifesta que les factures són les que
són, però si les factures generen bones obres, benvingudes siguin les factures. Allò
que no va ser una bona obra van ser els 25.000 euros de l’any passat, açò sí que va
ser tirar els doblers als fems. Demana al batle que no cerqui excuses de no fer les
coses bé en aquest sentit, i les coses bé és fer l’asfaltatge així com toca, i per
desgràcia tornen a fer les mateixes actuacions de l’any passat i tornarem a tenir els
mateixos problemes. Seria important millorar aquesta política. Així mateix, demana:
Què passarà amb el camí de Cas Vidals? Què se li contestarà al veïnat que van fer
escrits? Què es contestarà al veïnat de Binibèquer Nou? S’actuarà en aquests llocs?
Intervé el batle. Manifesta que es pot fer allò que feia vostè, senyor Carretero,
encomanar-ho sense tenir partida i deixar-ho dins un calaix i ja ho pagarà el qui
vengui... L’Ajuntament som tots, tant els qui som en aquesta taula com tots els qui
paguen els seus imposts, i aquesta qüestió li sembla totalment injusta, irracional i que
les coses han canviat molt, les administracions públiques han de ser una mica més
serioses i han d’atendre les seves despeses amb serietat i rigor i no fer aquests
desgavells que hi havia abans, en el sentit de “ja ho pagarà qui vengui darrere”... Açò
no pot ser, i aquest equip de govern no ho consentirà ni ho farà; i si els camins han
d’estar no tan bé com haurien d’estar, idò no hi podran estar. Afegeix que si dins l’any
que ve podem disposar de més partida per asfaltar camins, s’asfaltaran, perquè és
necessari.
Tot seguit, el Sr. Carretero demana si s’actuarà en el camí de Cas Vidals, així com
dins la urbanització de Binibèquer Nou. El batle respon que en aquests moments no hi
ha partida pressupostària, cosa que no vol dir que no s’hi actuï, perquè sempre hi ha la
possibilitat de fer una modificació de crèdit per ampliar aquestes partides; però
insisteix a dir que mentre no hi hagi partida no s’actuarà. El Sr. Carretero demana si
açò mateix es contestarà als veïns. El batle manifesta que açò no és un debat entre el
Sr. Carretero i el batle i que, per tant, els veïns ho sabran en tot moment.
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El Ple en resta assabentat.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, ESPORTS I FESTES DE DIA
23.07.14. PROPOSTA DE LA REGIDORA D'EDUCACIÓ AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
ELS AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA DISTRIBUCIÓ D'AJUDES PER A
L'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La presidenta explica que mitjançant aquest conveni el CIM fa una aportació econòmica als
ajuntaments per destinar-la a beques i bonificacions de quotes a les famílies amb dificultats
econòmiques. Els ajuntaments són les entitats que atorguen les esmentades beques i
bonificacions a les famílies que ho sol·licitin i tenguin l’informe favorable dels serveis socials
municipals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------També comenta que, en el cas de quedar un sobrant, els ajuntaments destinaran aquests
diners allà on sigui més necessari, sempre, però, dins l’àmbit educatiu del municipi. ---------------Segueix explicant que l’Ajuntament haurà de justificar anualment la distribució de les despeses
efectuades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passa a detallar els ajuts atorgats per als anys que el conveni preveu: --------------------------------Any 2014
Any 2015
Any 2016 ---------------------------1.236,31€
4.945,26€
3.708,95€ ---------------------------Comenta que aquest conveni estarà en vigor des del dia 1 de setembre del 2014 fins a 31
d’agost del 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Remigio Lora i la Sra. Vanesa Florit demanen com és que hi ha aquesta diferència?
(Referint-se a l’import de l’any 2014). ----------------------------------------------------------------------------La presidenta els explica que és pel fet que aquest import comprèn els mesos de setembre a
desembre. L’import anterior a aquest comprenia de gener a setembre i l’import atorgat va ser
de 2.886,66 €, que per a l’exercici 2014 resulta un total de 4.122,95 €. --------------------------------El Sr. Remigio Lora demana si la quantitat de les subvencions es donen en funció de la ràtio
d’habitants. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta contesta que normalment vénen en funció de la ràtio d’habitants, però li ho
confirmarà en el Ple. --------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit, demana si té les quantitats del conveni del 2012. -------------------------------El Sr. Remigio Lora demana si està signat el conveni. ------------------------------------------------------La presidenta li respon que no, que és per dur en el Ple. --------------------------------------------------Respon a la pregunta de la Sra. Vanesa Florit, especificant els imports atorgats en el passat
conveni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada.---------La Comissió d’Educació, Esports i Festes, amb el vot a favor de la representant del PP, que
suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EMEU, que suposa sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a
la distribució d’ajudes per a l’educació infantil (0-3 anys), en els termes que consten a
l’expedient i amb vigència fins a 31 d’agost de 2016. --------------------------------------------------------Segona. Habilitar el batle per signar-lo en nom i representació de l’Ajuntament.” -------------------Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que mitjançant aquest conveni el CIM fa
una aportació econòmica als ajuntaments per destinar-la a beques i bonificacions de
quotes a les famílies amb dificultats econòmiques. Afegeix que els ajuntaments seran
els que atorgaran aquestes beques, sempre amb l’informe favorable dels Serveis
Socials municipals; que les quantitats que s’aporten mitjançant aquest conveni són:
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1.236,31 euros per a l’any 2014; 4.945 euros per a l’any 2015 i 3.708,95 euros per a
l’any 2016. Conclou dient que la quantitat de 2014 correspon al període comprès entre
setembre i desembre, i que si se li afegeix la quantitat aprovada de l’anterior conveni
(de gener a setembre), que eren 2.886,66 euros, resulta que per a l’any 2014
l’aportació és de 4.122,97; i que l’aportació de 2016 és fins a setembre.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a
l’aprovació d’aquest conveni, si bé li agradaria que les quantitats econòmiques fossin
més elevades.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la filosofia és bona, per la qual cosa
EM-EU votarà a favor de l’aprovació d’aquest conveni, si bé també considera que les
quantitats econòmiques podrien ser millorables.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Educació, Esports i Festes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
l’illa per a la distribució d’ajudes per a l’educació infantil (0-3 anys), en els termes que
consten a l’expedient i amb vigència fins a 31 d’agost de 2016.
Segon. Habilitar el batle per signar-lo en nom i representació de l’Ajuntament.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, ESPORTS I FESTES DE DIA
23.07.14. PROPOSTA DE LA REGIDORA D'ESPORTS AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I EL SEU ACORD REGULADOR
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La presidenta explica que la preparació del nou programa d’activitats esportives per al curs
que ve, i després de fer una valoració de les activitats, preus i suggeriments, l'àrea d’Esports
ha considerat que per enguany s'haurien de fer algunes petites modificacions.----------------------Una de les propostes de l’article núm. 4 és introduir el preu per hora en les activitats infantils, a
les escoles infantils:1 hora/ setmana són 7,50 €/mes. -------------------------------------------------------Una altra és donar l'opció, com ja vam preveure en el cas de fitness de tenir un bo de 10
sessions d'activitat dirigida, excepte el tennis, per 40 € i amb una caducitat de 6 mesos, en les
activitats per a persones adultes. ---------------------------------------------------------------------------------Quant al tennis per a persones adultes, es posaria que, afegint 10 € a la quota d’activitats de
persones adultes, es podrà accedir lliurement a la sala fitness. ------------------------------------------Segons article 5, Bonificacions, creim que dins aquest apartat de bonificació estaria bé afegir-hi
un descompte per a gent gran, un 15% per a la gent jubilada que faci una altra activitat que no
sigui la Gimnàstica per a Gent Gran. -----------------------------------------------------------------------------Explica que l’apartat 5.2 quedarà de la següent manera: ---------------------------------------------------La Junta de Govern Local podrà acordar l'excepció del pagament del preu públic a les
associacions i institucions sense ànim de lucre dedicades al foment de les activitats esportives i
inscrites a aquestl efecte en el corresponent registre. -------------------------------------------------------I a l'article 6, Liquidació i ingrés, l'Ajuntament liquidarà les quanties, bé per curs amb caràcter
anticipat, o bé amb caràcter mensual, depenent de l'activitat i de la duració. Segons la redacció
de l'any passat semblava que es cobraven les quotes per anticipat, i no és així. --------------------23
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També els explica que l'import de la matrícula és el mateix, però els usuaris que hagin
mantingut la seva inscripció fins al 31 de juliol estaran exempts de pagar-la. -------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià, que expressa que no entén per què persones amb ingressos
inferiors al salari mínim interprofessional, si són vidus, monoparentals o amb càrregues
familiars tenen descompte; en canvi si no formen part d’aquest col·lectiu, però tenen ingressos
inferiors al salari mínim interprofessional, no tenen aquest descompte. Ell creu que hauria de
ser segons els ingressos, no segons el col·lectiu en que es trobi. ----------------------------------------Segueix la seva intervenció dient que haurien d’estar destinades d’acord amb les necessitats
de les persones, independentment del col·lectiu al qual pertanyen. -------------------------------------El Sr. Remigio Lora demana al Sr. Miquel Melià si açò era una proposta. El Sr. Melià respon
que de moment no, perquè encara no ho ha vist. -------------------------------------------------------------La presidenta comenta que no és el mateix tenir un salari mínim interprofessional amb
càrregues familiars, que una persona tota sola i que tengui els mateixos ingressos. ---------------A la Sra. Vanesa Florit no li queda gaire clar el darrer punt. La presidenta li comenta que, el
primer punt, es necessita un informe dels Serveis Socials, i el darrer punt explica que els
Serveis Socials poden donar una bonificació a qualsevol família sense salari mínim
interprofessional, ni que siguin vidus; ho poden sol·licitar tots els col·lectius que compleixin uns
requisits. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Miquel Meliá demana si previ informe de l’àrea Social de l’Ajuntament, hi ha un límit del
tant per cent a bonificar.----------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta li explica que no, que açò ho dictaminen els Serveis Socials. --------------------------El Sr. Miquel Meliá comenta que en diferents coses hi ha bonificacions del 100%; comenta un
punt de la convocatòria del Ple, que diu que hi ha una proposta de l’EMEA fins a un 60%. ------La presidenta li comenta que en activitats esportives no sap quin és el tant per cent, així com
en altres activitats com l’escoleta, lloguer, manutenció, que pot arribar al 100%; però en les
activitats esportives no ho sap segur i li diu que li ho confirmarà. ----------------------------------------El Sr. Miquel Meliá explica que si una persona no té recursos, un 60% serà el màxim que li
podran donar. I, és clar, en el cas d’una quota de 50 €, li suposarà pagar una quota de 20 €.
Així doncs, les persones amb més necessitats es quedaran fora; per tant, creu que no hi hauria
d’haver límit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta explica que va sobre el percentatge que posa els Serveis Socials. -------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada. --------La Comissió d’Educació, Esports i Festes, amb el vot a favor de la representant del PP, que
suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EMEU, que suposa sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació de serveis en
les instal·lacions esportives i el seu acord regulador en l’apartat corresponent a escoles
infantils, activitats per a persones adultes, i tennis per a persones adultes de l’article 4, així
com l’article 5 i el primer apartat de l’article 6 , que queden redactats de la següent manera: ---Article 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantia-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCOLES INFANTILS
- 1 hora/setmana:
7,50 €/mes
- 2 hores/setmana : 15,00 €/mes
- 3 hores/setmana: 25,00 €/mes
- 4 hores/setmana: 30,00 €/mes
- 7 hores/setmana: 55,00 €/mes
----------------------------------------------------------ACTIVITATS PER A PERSONES ADULTES
- 1 hora/setmana : 12,50 €/mes
- 1,5 hores/setmana: 18,75 €/mes
- 2 hores/setmana: 25,00 €/mes
- 3 hores/setmana: 37,50 €/mes
BO PRÈMIUM: activitat dirigida + Fitness: afegint 10,00 euros a la quota (activitats persones
adultes) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
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BO PRÈMIUM PLUS: Totes les activitats (excepte tennis) + Fitness: 39,95 €/mes------------------BO 10 SESSIONS d’activitat dirigida (excepte tennis): 40 € (caduca als sis mesos)----------------TENNIS PER A PERSONES ADULTES
- 1 hora/setmana: 25,40 €/mes
- 1’5 hores/setmana: 38,10 €/mes
- 2 hores/setmana: 50,80 €/mes
Afegint 10,00 euros a la quota (activitats persones adultes) es podrà accedir lliurement a la
sala de fitness. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Afegint 5,00 euros a la quota (activitats persones adultes) es podran llogar les pistes de
tennis gratis (no inclou el llum) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonificacions----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Es podran atorgar les següents bonificacions:------------------------------------------------------------- Un 20% de descompte per a fillets/es de dones viudes/homes viudos, famílies
monoparentals i dones/homes amb càrregues familiars, sempre que els seus ingressos
siguin inferiors al salari mínim interprofessional.----------------------------------------------------- Un 15% a famílies que tenguin tres membres inscrits en alguna escola/activitat
esportiva; s’afegirà un 5% més per cada membre addicional més.----------------------------- Un 15% de descompte per a la gent jubilada que faci una altra activitat que no sigui la
Gimnàstica per a Gent Gran.------------------------------------------------------------------------------ Un 10% a fillets/es inscrits a les ludoteques del Molí de Baix.------------------------------------ Previ informe de l’Àrea Social de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local podrà aprovar
les bonificacions que aquella proposi per les activitats de l’àrea esportiva.-----------------5.2. La Junta de Govern Local podrà acordar l’exempció del pagament del preu públic a les
associacions i institucions sense ànim de lucre dedicades al foment de les activitats esportives i
inscrites a aquest en el corresponent registre.-----------------------------------------------------------------5.3. Les bonificacions i exempcions necessitaran per ser declarades la prèvia sol·licitud dels
subjectes passius.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Article 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liquidació i ingrés---------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament liquidarà les quanties, bé per curs amb caràcter anticipat, o bé amb caràcter
mensual, depenent de l’activitat i de la duració.---------------------------------------------------------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’acord regulador, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que en la preparació del nou programa
d’activitats esportives per al curs que ve l’àrea d’Esports va considerar que per
enguany s’havien de fer unes petites modificacions, arran de les noves activitats i
l’augment important d’usuaris que hi ha hagut en aquest curs. Per altra banda,
manifesta que li agradaria fer una esmena in voce amb relació a l’apartat del BO
PRÈMIUM, en concret:
-

Allà on diu: BO PRÈMIUM: activitat dirigida + Fitness: afegint 10,00 euros a la
quota (activitats persones adultes); canviar-lo per: BO PRÈMIUM: 2 hores en
activitat dirigida + Fitness (exclòs tenis): 34,95 euros.

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’apartat de bonificacions s’estableix,
entre d’altres, que es podrà atorgar un 20% de descompte per a fillets/es de dones
viudes/homes viudos, famílies monoparentals i dones/homes amb càrregues familiars,
sempre que els seus ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional... Fa
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un bullit per, al final, no dir quasi res. Per tant, considera que es podria suprimir
aquest apartat. Es demana: Què passa amb aquelles persones que no són ni dones
viudes/homes viudos, ni famílies monoparentals que també tenen els ingressos
inferiors al salari mínim interprofessional? I què passa amb els col·lectius que sí que
tenen els ingressos superiors al salari mínim interprofessional? Recorda que tot açò
és perquè l’any passat hi havia un informe de l’Institut Balear de la Dona que
recomanava aquesta bonificació i que, tal com va dir l’any passat, era millor no prendre
en consideració la recomanació de l’Institut Balear de la Dona i seguir un criteri de
necessitat de les persones, no dels col·lectius, però no li van fer cas. Per altra banda,
i en el cas de les bonificacions, demana si hi ha qualque límit.
Intervé la Sra. Reynés Calvache. Pel que fa a la qüestió si hi ha límit en les
bonificacions, assenyala que no. Així mateix, recorda que l’any passat es va fer una
feina conjunta sobre aquesta ordenança i dins la comissió es van tenir en compte
diferents aportacions que van fer els grups de l’oposició, per la qual cosa que no diguin
que no els fem cas, ja que allò que sempre s’intenta és escoltar totes les opinions i
suggeriments. En aquest cas en concret es va valorar i es va considerar que podria
quedar tal com estava redactat, ja que en un altre apartat de les bonificacions
s’estableix que, previ informe de l’Àrea Social de l’Ajuntament, la Junta de Govern
Local podrà aprovar les bonificacions que aquella proposi per a les activitats de l’àrea
esportiva, i aquí tenen cabuda totes les persones que tenguin necessitats.
Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que a la comissió es va debatre aquesta
qüestió sobre les bonificacions i entén que no tothom hauria de passar pels Serveis
Socials, sinó que aquells que compleixen el descompte establert no tenen per què
passar pels Serveis Socials. Pel que fa a la qüestió de la bonificació del 20% entén
que podria ser per a totes aquelles persones els ingressos de les quals siguin inferiors
al salari mínim interprofessional, i no diferenciar entre dones viudes/homes viudos,
famílies monoparentals...
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no ha dit que no és que mai no se’ns faci
cas, i que pot ser que en aquest cas en concret no se l’ha entès. La seva postura és
que en qüestió de bonificacions són les persones, que se n’han de beneficiar, no els
col·lectius. Per tant, si amb l’informe dels Serveis Socials es pot bonificar qualsevol
persona necessitada, és tan senzill com eliminar el primer punt de les bonificacions.
En aquest sentit presenta una esmena in voce que consisteix a llevar de l’apartat de
les bonificacions el següent apartat:
“- Un 20% de descompte per a fillets/es de dones viudes/homes viudos, famílies
monoparentals i dones/homes amb càrregues familiars, sempre que els seus
ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional.”
Finalment, la Sr. Reynés Calvache manifesta que no té cap inconvenient que es llevi
aquest punt de l’apartat de bonificacions.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena in
voce presentada per la regidora d’Esports, en el sentit que allà on diu: BO PRÈMIUM:
activitat dirigida + Fitness: afegint 10,00 euros a la quota (activitats persones adultes);
canviar-lo per: BO PRÈMIUM: 2 hores en activitat dirigida + Fitness (exclòs tenis):
34,95 euros.
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L’esmena és aprovada per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PSOE (4).
Tot seguit, el batle sotmet a votació l’esmena in voce presentada pel portaveu
d’EM-EU, en el sentit d’eliminar de l’article 5.1 (bonificacions), el següent apartat:
“- Un 20% de descompte per a fillets/es de dones viudes/homes viudos, famílies
monoparentals i dones/homes amb càrregues familiars, sempre que els seus
ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional.”
L’esmena és aprovada per unanimitat.
A continuació, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia i Hisenda, amb la incorporació de les esmenes aprovades.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS
(1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació de
serveis en les instal·lacions esportives i el seu acord regulador en l’apartat
corresponent a escoles infantils, activitats per a persones adultes, i tennis per a
persones adultes de l’article 4, així com l’article 5 i el primer apartat de l’article 6 , que
queden redactats de la següent manera:
Article 4
Quantia
----------------------------------------------------ESCOLES INFANTILS
-

1 hora/setmana:
2 hores/setmana :
3 hores/setmana:
4 hores/setmana:
7 hores/setmana:

7,50 €/mes
15,00 €/mes
25,00 €/mes
30,00 €/mes
55,00 €/mes

----------------------------------------------------------ACTIVITATS PER A PERSONES ADULTES
-

1 hora/setmana : 12,50 €/mes
1,5 hores/setmana: 18,75 €/mes
2 hores/setmana: 25,00 €/mes
3 hores/setmana: 37,50 €/mes

BO PRÈMIUM: 2 hores en activitat dirigida + Fitness (exclòs tenis): 34,95 euros.
BO PRÈMIUM PLUS: Totes les activitats (excepte tennis) + Fitness: 39,95 €/mes
BO 10 SESSIONS d’activitat dirigida (excepte tennis): 40 € (caduca als sis mesos)
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TENNIS PER A PERSONES ADULTES
-

1 hora/setmana: 25,40 €/mes
1’5 hores/setmana: 38,10 €/mes
2 hores/setmana: 50,80 €/mes

Afegint 10,00 euros a la quota (activitats persones adultes) es podrà accedir
lliurement a la sala de fitness.
Afegint 5,00 euros a la quota (activitats persones adultes) es podran llogar les
pistes de tennis gratis (no inclou el llum)
----------------------------------------------------Article 5
Bonificacions
5.1. Es podran atorgar les següents bonificacions:
-

Un 15% a famílies que tenguin tres membres inscrits en alguna escola/activitat
esportiva; s’afegirà un 5% més per cada membre addicional més.
Un 15% de descompte per a la gent jubilada que faci una altra activitat que no
sigui la Gimnàstica per a Gent Gran.
Un 10% a fillets/es inscrits a les ludoteques del Molí de Baix.
Previ informe de l’Àrea Social de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local podrà
aprovar les bonificacions que aquella proposi per les activitats de l’àrea
esportiva.

5.2. La Junta de Govern Local podrà acordar l’exempció del pagament del preu públic
a les associacions i institucions sense ànim de lucre dedicades al foment de les
activitats esportives i inscrites a aquest en el corresponent registre.
5.3. Les bonificacions i exempcions necessitaran per ser declarades la prèvia
sol·licitud dels subjectes passius.
Article 6
Liquidació i ingrés
L’Ajuntament liquidarà les quanties, bé per curs amb caràcter anticipat, o bé amb
caràcter mensual, depenent de l’activitat i de la duració.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’acord regulador, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés.
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NOVÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE DEMOLICIÓ
PARCIAL DE L'HOTEL XALOC DE PUNTA PRIMA
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, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“El Tribunal Suprem, en Sentència de data 05.12.2013, va declarar que no hi havia lloc al
recurs de cassació interposat per l’Ajuntament contrac l’acte de data 17.01.2013, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, que desestimà el recurs de reposició interposat contra
l’Acte de 13.12.2012 que circumscriu la restauració de la legalitat infringida al complex
d’apartaments Punta Prima confrontant amb el mur divisori; tot en el marc del recurs contenciós
administratiu interposat per Ana Mª Alsina Pons (Procediment Ordinari 442/1999). ----------------Així quedava tancat un procés iniciat l’any 1999 i s’obligava a l’Ajuntament a procedir a la
restauració de la legalitat infringida i complir la Sentència 279, de 31 de març de 2003 en un
termini de vuit mesos a comptar des del requeriment efectuat (28 de març de 2014). --------------En compliment de l’acte de 19 de març de 2014, l’Ajuntament elaborà i presentà davant el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears un Pla d’execució en el que es preveia la
redacció del pertinent projecte de demolició entre el 2 de maig i el 15 de juliol, fixant com a data
límit per a la seva aprovació el 30 de juliol. ---------------------------------------------------------------------Redactat el projecte pels Serveis Tècnics Municipals, i a la vista de les consideracions
anteriors, ELEV al Ple la següent ---------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el projecte bàsic i d’execució de demolició parcial de l’Hotel Xaloc a la
Urbanització de Punta Prima, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un import de cent
cinquanta-un mil seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (151.069,38€), desglossat en
124.850,73€ de pressupost net més 26.218,65€ d’IVA al 21%. -------------------------------------------Segon.- Remetre un exemplar del projecte junt amb el present acord al Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears per a la seva constància i efectes oportuns.” -------------------------------

Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Pons Pons. Manifesta que la proposta és clara i
que es tracta de restablir la legalitat urbanística d’un bloc d’apartaments que en el seu
moment es van executar dins la zona de reculada, incomplint la normativa aplicable,
que no es tractava de límits de propietat sinó de límits de classificació urbanística i, en
aquest cas, d’una zona verda. Afegeix que l’Ajuntament ha de prendre aquesta
decisió per donar compliment a aquesta sentència; que el projecte ha estat redactat
pels Serveis Tècnics Municipals; i que a partir d’aquí se seguirà la tramitació pertinent
per tal de tenir executada la demolició dins el termini establert pel jutjat, que acaba el
dia 28 de novembre de 2014.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:

29

a

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Primer. Aprovar el projecte bàsic i d’execució de demolició parcial de l’Hotel Xaloc a la
Urbanització de Punta Prima, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un import
de cent cinquanta-un mil seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (151.069,38 €),
desglossat en 124.850,73 € de pressupost net més 26.218,65 € d’IVA al 21%.
Segon. Remetre un exemplar del projecte junt amb el present acord al Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears perquè consti i tengui els efectes que
corresponguin.
DESÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 5 (CRÈDITS EXTRAORDINARIS)
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, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“Atès que arran de l’Acte del Tribunal Superior de Justícia de 19 de març de 2014 es requereix
a l’Ajuntament perquè en el termini de vuit mesos a comptar a partir del requeriment, procedeixi
a l’execució i compliment de la Sentencia 279, de 31 de març de 2003, en relació a la demolició
parcial de l’Hotel Xaloc a la urbanització de Punta Prima. --------------------------------------------------Atès que l’Ajuntament ha d’acreditar abans del 28 de novembre de 2014 que s’ha executat la
demolició parcial ordenada i que, tot i que la propietat ha presentat projecte per a la demolició
parcial, reforma i ampliació d’Hotel de 3 estrelles, l’Ajuntament ha de tenir al pressupost import
suficient per executar subsidiàriament el projecte en cas de que la propietat no ho hagués fet
en temps i forma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes de Secretaria i d’Intervenció emesos en data 24 de juliol de 2014 en relació
als antecedents, la legislació aplicable i el procediment a seguir. ----------------------------------------Es considera que l’expedient ha seguir la tramitació establerta en la legislació aplicable,
procedint la seva aprovació inicial al Ple, de conformitat a allò disposat a l’article 177.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, i l’article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent --------------------------------------PROPOSTA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 5/2014, en la modalitat de
crèdits extraordinaris d’acord amb el següent detall:---------------------------------------------------------BAIXES
Aplicació
Descripció
Import
929.500,00 Imprevistos i funcions no classificades – Fons de Contingència
151.069,38€
TOTAL
151.069,38€
ALTES
151.227.99 Urbanisme i Arquitectura – Treballs realitzats per altres empreses 151.069,38€
TOTAL
151.069,38€
SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anuncia inserit al BOIB per un període
de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini
no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per resoldre-les.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------30
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I no havent-hi
presentada.

intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia

El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 5/2014, en la
modalitat de crèdits extraordinaris d’acord amb el següent detall:
BAIXES
Aplicació
Descripció
Import
929.500,00 Imprevists i funcions no classificades – Fons de Contingència
151.069,38€
TOTAL
151.069,38€
ALTES
151.227.99 Urbanisme i Arquitectura – Treballs realitzats per altres empreses 151.069,38€
TOTAL
151.069,38€

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
ONZÈ. PROPOSTA DE BATLIA PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I
CANVI DE DENOMINACIÓ DEL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE
MENORCA
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, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“Atès que la Junta de Govern del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, en sessió
extraordinària de data 17 de juliol de 2014 va aprovar la MODIFICACIÓ de la seva
denominació i dels articles 1, 3, 17, 18, 21, 22, 23, 27 i 29 dels seus estatuts, d’acord amb la
nova redacció que figura mes avall;-------------------------------------------------------------------------------Atès que l’Ajuntament de Sant Lluís forma part de l’esmentat Consorci segons acord d’adhesió
aprovat pel ple de data 23 de febrer de 1994; -----------------------------------------------------------------Atès que amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) s’introdueixen mesures que afecten al règim orgànic, funcional i
financer de l’esmentat Consorci; ----------------------------------------------------------------------------------Atès que, entre d’altres qüestions, l’esmentada llei introdueix una nova disposició addicional
vigèsima a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, la qual estableix que els estatuts de cada consorci determinaran
l’administració pública a la que estarà adscrit, així com el com el seu règim orgànic, funcional i
financer; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la Disposició Transitòria sisena de la mateixa llei estableix que els Consorcis que ja
estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei (31/12/2013), hauran d’adaptar
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els seus estatuts a allò que en ella es preveu en el termini d’un any des de la seva entrada en
vigor; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’entrada en vigor de la Llei 22/2011, de Residus i Sols Contaminats introdueix
algunes variacions en les definicions existents en la normativa que es va fer servir de base per
la redacció d’alguns aspectes dels estatuts vigents, el qual provoca petits desajusts en el text
d’aquests estatuts; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la denominació del Consorci, la qual fa referència al terme “Residus Urbans”, quan en les
noves definicions establertes per l’esmentada Llei 22/2011 s’ha abandonat aquesta expressió,
de manera que actualment es parla de residus domèstics, comercials o industrials; ---------------Atès que des de la darrera modificació dels estatuts, aprovada definitivament el 25 de setembre
de 2006, es fa necessari adaptar les activitats que integren l'objecte del consorci a la noves
definicions introduïdes per la Llei 22/2011 de manera que englobin de manera clara tots els
serveis i les activitats que presta actualment el Consorci. --------------------------------------------------Atès que en base a la normativa esmentada anteriorment resulta imprescindible l’adaptació
dels estatuts, es considera convenient aprofitar aquesta tramitació per introduir els ajusts
necessaris per crear un instrument sòlid i amb un objecte prou ampli que agrupi en un cos únic
totes les activitats desenvolupades pel Consorci i afavoreixi la seva evolució natural; -------------Atès que per la modificació dels estatuts del Consorci resulta necessària l’adopció del
corresponent acord, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de totes les entitats locals consorciades. Els acords esmentats, juntament amb els estatuts,
s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, com a tràmit previ a l’aprovació
definitiva; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l’anterior ELEV al Ple les següents propostes: -------------------------------------------------------PRIMERA.- Aprovar inicialment la modificació de la denominació del Consorci que passarà a
denominar-se Consorci de Residus i Energia de Menorca, així com la modificació dels articles
1, 3, 17, 18, 21, 22, 23, 27 i 29 dels seus estatuts, d’acord amb la nova redacció següent: ------A) Denominació: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA------------------------------B) l’Article 1. Naturalesa i denominació ---------------------------------------------------------------------Modificar la denominació que apareix al final de l’apartat 1 i incloure un nou apartat 3 quedant
redactats de la forma següent: -------------------------------------------------------------------------------------1. ......CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA. --------------------------------------------3. El Consorci queda adscrit al Consell Insular de Menorca, d’acord amb la Disposició
Addicional Vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per disposar de majoria de
vots en la Junta de govern del Consorci, tenint en compte que disposa del vot de qualitat en
cas d'empat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) l’Article 3. Objecte -----------------------------------------------------------------------------------------------Modificar els apartats 1, 2 i 4 quedant redactats de la forma següent: --------------------------------1.- Constitueix l’objecte principal del Consorci: ----------------------------------------------------------------a. L'estudi, la programació i la prestació de serveis de gestió de residus els quals siguin
competència dels ens integrants del Consorci. Als efectes d'aquests estatuts s'entendrà per
gestió de residus: la recollida (que integra la classificació i emmagatzematge), el transport i el
tractament (entès com qualssevol de les operacions de valorització i d'eliminació) i qualsevol
altra activitat relacionada amb els residus, incloses les actuacions realitzades en qualitat de
negociant o agent. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Per la prestació del servei de recollida no separada de residus, serà necessària la formalització
prèvia del corresponent conveni regulador. --------------------------------------------------------------------Així mateix s'entendrà inclòs dins l'objecte del Consorci la vigilància de les activitats
esmentades en el paràgraf anterior, així com la gestió de les infraestructures necessàries pel
seu desenvolupament, inclosa la clausura i el manteniment posterior al tancament. ---------------b. El foment, per aquest ordre, de la seva reducció, reutilització i reciclatge i d'altres formes de
valorització, amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut de les persones, d'acord amb
la normativa vigent i en coherència amb els principis del desenvolupament sostenible, sobre els
quals recolza la declaració de l'illa de Menorca com a reserva de biosfera. ---------------------------c. Qualsevol activitat que redundi en benefici dels principis i activitats assenyalats en els
apartats anteriors. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. A més de complir l'objectiu principal anterior, el Consorci podrà prestar serveis de gestió de
residus els quals no siguin competència dels ens integrants del Consorci. Per la prestació
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d'aquests serveis serà necessària la formalització prèvia d'un conveni amb l'ens competent o
disposar de la preceptiva autorització administrativa. --------------------------------------------------------4. Qualsevol altra activitat resultant del deure de coordinació previst en l’article 26.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, previ compliment dels requisits en ell establerts, sempre que
estigui relacionada amb les activitats a què s'ha fet referència en els apartats precedents. ------D) l’Article 10. Sol·licitud i representativitat -----------------------------------------------------------------Modificar la redacció del seu apartat 3 quedant de la forma següent: -----------------------------------3. Els membres associats podran tenir els mateixos drets que els membres nats excepte el dret
a vot.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) l’Article 17. Composició-----------------------------------------------------------------------------------------Modificar l’apartat 1 quedant redactat de la forma següent: ------------------------------------------------1. La Junta de Govern, com a òrgan superior del Consorci, estarà integrada per tots els
associats nats assenyalats a l’article 6.2 d’aquests estatuts.-----------------------------------------------El número màxim i mínim d’integrants de la Junta de Govern serà el que correspongui al grup
en el qual el Consell Insular de Menorca el tingui classificat en cada moment. -----------------------F) l’Article 18. Atribucions ----------------------------------------------------------------------------------------Modificar l’apartat e, quedant redactat de la forma següent: -----------------------------------------------e) Proposar l’aprovació del seu pressupost i les seves modificacions, així com del seu Compte
al Consell Insular de Menorca. Aprovació de despeses, operacions de crèdit i qualsevol altra
classe de compromisos econòmics. ------------------------------------------------------------------------------G) l’Article 21. Requisits i atribucions -----------------------------------------------------------------------Modificar l’apartat 1, quedant redactat de la forma següent: -----------------------------------------------1. El lloc de gerent es determinarà a la plantilla del Consorci i constarà al pressupost. La seva
provisió no podrà realitzar-se amb personal eventual.-------------------------------------------------------H) l’Article 22. Disposició General -----------------------------------------------------------------------------Modificar la seva redacció quedant de la forma següent: ---------------------------------------------------El Consorci té la consideració d’entitat local, conforme els articles 2 i 43 i successius de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. -----------------------En tot allò no regulat en aquests estatuts i en les ordenances i reglaments que els desenvolupin
hom s’atendrà a l’establert en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
resta de normativa aplicable a les entitats locals. -------------------------------------------------------------I) l’Article 23. Junta de Govern-----------------------------------------------------------------------------------Incloure els nous apartats 6,7 i 8 amb la redacció següent:------------------------------------------------... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- Per dur a terme la Junta de Govern resulta necessària l’assistència del/de la secretari/ària. 7.- Les juntes de govern es convocaran, com a mínim, amb dos dies d’antelació, sense que per
al seu còmput es tingui en compte el dia de la seva realització.-------------------------------------------8.- A la convocatòria es determinarà la data i hora per a la seva realització en segona
convocatòria si fos necessari.---------------------------------------------------------------------------------------J) l’Article 27. Regim pressupostari----------------------------------------------------------------------------Modificar l’enunciat de l’article, el text dels apartats 1 i 3, eliminar el text de l’antic apartat 4 i
l’apartat 5 passa a ser l’apartat 4, quedant redactat de la forma següent: -----------------------------Article 27. Règim Financer. -----------------------------------------------------------------------------------------1.- El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, de comptabilitat i de control del Consell
Insular de Menorca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El pressupost del Consorci, que serà proposat inicialment per la Junta de Govern, formarà part
del pressupost general del Consell Insular de Menorca. Així mateix el Compte del Consorci
formarà part del Compte general del Consell insular.” ------------------------------------------------------3.- El dèficit pressupostari serà distribuït per la Junta de Govern, un cop aprovats els comptes,
en concepte de quota extraordinària entre tots els seus associats.---------------------------------------4.- Prèviament a la seva adopció, s’elaborarà un estudi econòmic o de viabilitat financera,
referit a cada resolució dels òrgans rectors del Consorci que tengui important repercussió
economicofinancera, com ara l’assumpció dels costos d’inversió de les instal·lacions.-------------K) l’Article 29. Règim de personal -----------------------------------------------------------------------------Incloure dos nous paràgrafs amb la redacció següent: ------------------------------------------------------El règim jurídic del personal al servei del Consorci serà, amb caràcter general, el que resulti
d’aplicació al del Consell Insular de Menorca. Les retribucions del personal del Consorci no
podran superar les establertes pel Consell Insular per llocs de treball equivalents.------------------33
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La plantilla del consorci no podrà incloure llocs de treball que s’hagin de cobrir mitjançant
personal eventual.------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Encomanar al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca la realització dels
tràmits necessaris per a l’exposició pública de l’expedient per un termini de trenta dies comptats
des de l’endemà del dia que es publiqui el corresponent edicte en el Butlletí oficial de les Illes
Balears. De no presentar-se al·legacions o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat
l’acord fins aleshores provisional i la Presidència del Consorci ho haurà de comunicar a les
administracions consorciades i ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
de l’aprovació definitiva de l’expedient, juntament amb el text íntegra dels estatuts modificats. -De produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts, s’hauran de trametre
aquestes a cadascun dels ens integrants del Consorci per tal de procedir a la seva resolució i
aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts; un cop adoptat l’acord d’aprovació
definitiva, l’Ajuntament ho comunicarà a la presidència del Consorci, qui ordenarà la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el
text íntegra dels estatuts modificats.” -----------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que és una aprovació de tràmit, ja que els
estatuts del Consorci de Residus s’han d’adaptar a la nova llei de residus. A més,
també se’n canvia la denominació, que passa a denominar-se Consorci de Residus i
Energia de Menorca. Afegeix que una de les modificacions importants és que abans el
Consorci era un organisme autònom i ara passa a ser sota la custòdia i la tutela del
Consell Insular de Menorca.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la denominació del Consorci, que passarà
a denominar-se Consorci de Residus i Energia de Menorca, així com la modificació
dels articles 1, 3, 17, 18, 21, 22, 23, 27 i 29 dels seus estatuts, d’acord amb la nova
redacció següent:
A) Denominació: CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA
B) l’Article 1. Naturalesa i denominació
Modificar la denominació que apareix al final de l’apartat 1 i incloure un nou apartat 3
quedant redactats de la forma següent:
1. ......CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
3. El Consorci queda adscrit al Consell Insular de Menorca, d’acord amb la Disposició
Addicional Vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per disposar de
majoria de vots en la Junta de govern del Consorci, tenint en compte que disposa del
vot de qualitat en cas d'empat.
C) l’Article 3. Objecte
Modificar els apartats 1, 2 i 4 quedant redactats de la forma següent:
1.- Constitueix l’objecte principal del Consorci:
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a. L'estudi, la programació i la prestació de serveis de gestió de residus els quals
siguin competència dels ens integrants del Consorci. Als efectes d'aquests estatuts
s'entendrà per gestió de residus: la recollida (que integra la classificació i
emmagatzematge), el transport i el tractament (entès com qualssevol de les
operacions de valorització i d'eliminació) i qualsevol altra activitat relacionada amb els
residus, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.
Per la prestació del servei de recollida no separada de residus, serà necessària la
formalització prèvia del corresponent conveni regulador.
Així mateix s'entendrà inclòs dins l'objecte del Consorci la vigilància de les activitats
esmentades en el paràgraf anterior, així com la gestió de les infraestructures
necessàries pel seu desenvolupament, inclosa la clausura i el manteniment posterior al
tancament.
b. El foment, per aquest ordre, de la seva reducció, reutilització i reciclatge i d'altres
formes de valorització, amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut de les
persones, d'acord amb la normativa vigent i en coherència amb els principis del
desenvolupament sostenible, sobre els quals recolza la declaració de l'illa de Menorca
com a reserva de biosfera.
c. Qualsevol activitat que redundi en benefici dels principis i activitats assenyalats en
els
apartats anteriors.
2. A més de complir l'objectiu principal anterior, el Consorci podrà prestar serveis de
gestió de residus els quals no siguin competència dels ens integrants del Consorci. Per
la prestació d'aquests serveis serà necessària la formalització prèvia d'un conveni amb
l'ens competent o disposar de la preceptiva autorització administrativa.
4. Qualsevol altra activitat resultant del deure de coordinació previst en l’article 26.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, previ compliment dels requisits en ell establerts,
sempre que estigui relacionada amb les activitats a què s'ha fet referència en els
apartats precedents.
D) l’Article 10. Sol·licitud i representativitat
Modificar la redacció del seu apartat 3 quedant de la forma següent:
3. Els membres associats podran tenir els mateixos drets que els membres nats
excepte el dret a vot.
E) l’Article 17. Composició
Modificar l’apartat 1 quedant redactat de la forma següent:
1. La Junta de Govern, com a òrgan superior del Consorci, estarà integrada per tots
els associats nats assenyalats a l’article 6.2 d’aquests estatuts.
El número màxim i mínim d’integrants de la Junta de Govern serà el que correspongui
al grup en el qual el Consell Insular de Menorca el tingui classificat en cada moment.
F) l’Article 18. Atribucions
Modificar l’apartat e, quedant redactat de la forma següent:
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e) Proposar l’aprovació del seu pressupost i les seves modificacions, així com del seu
Compte al Consell Insular de Menorca. Aprovació de despeses, operacions de crèdit i
qualsevol altra classe de compromisos econòmics.
G) l’Article 21. Requisits i atribucions
Modificar l’apartat 1, quedant redactat de la forma següent:
1. El lloc de gerent es determinarà a la plantilla del Consorci i constarà al pressupost.
La seva provisió no podrà realitzar-se amb personal eventual.
H) l’Article 22. Disposició General
Modificar la seva redacció quedant de la forma següent:
El Consorci té la consideració d’entitat local, conforme els articles 2 i 43 i successius
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
En tot allò no regulat en aquests estatuts i en les ordenances i reglaments que els
desenvolupin hom s’atendrà a l’establert en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i resta de normativa aplicable a les entitats locals.
I) l’Article 23. Junta de Govern
Incloure els nous apartats 6,7 i 8 amb la redacció següent:
...
6.- Per dur a terme la Junta de Govern resulta necessària l’assistència del/de la
secretari/ària.
7.- Les juntes de govern es convocaran, com a mínim, amb dos dies d’antelació, sense
que per al seu còmput es tingui en compte el dia de la seva realització.
8.- A la convocatòria es determinarà la data i hora per a la seva realització en segona
convocatòria si fos necessari.
J) l’Article 27. Regim pressupostari
Modificar l’enunciat de l’article, el text dels apartats 1 i 3, eliminar el text de l’antic
apartat 4 i l’apartat 5 passa a ser l’apartat 4, quedant redactat de la forma següent:
Article 27. Règim Financer.
1.- El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, de comptabilitat i de control del
Consell Insular de Menorca.
El pressupost del Consorci, que serà proposat inicialment per la Junta de Govern,
formarà part del pressupost general del Consell Insular de Menorca. Així mateix el
Compte del Consorci formarà part del Compte general del Consell insular.”
3.- El dèficit pressupostari serà distribuït per la Junta de Govern, un cop aprovats els
comptes, en concepte de quota extraordinària entre tots els seus associats.
4.- Prèviament a la seva adopció, s’elaborarà un estudi econòmic o de viabilitat
financera, referit a cada resolució dels òrgans rectors del Consorci que tengui
important repercussió economicofinancera, com ara l’assumpció dels costos d’inversió
de les instal·lacions.
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K) l’Article 29. Règim de personal
Incloure dos nous paràgrafs amb la redacció següent:
El règim jurídic del personal al servei del Consorci serà, amb caràcter general, el que
resulti d’aplicació al del Consell Insular de Menorca. Les retribucions del personal del
Consorci no podran superar les establertes pel Consell Insular per llocs de treball
equivalents.
La plantilla del consorci no podrà incloure llocs de treball que s’hagin de cobrir
mitjançant personal eventual.
Segon. Encomanar al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca la realització
dels tràmits necessaris per a l’exposició pública de l’expedient per un termini de trenta
dies comptats des de l’endemà del dia que es publiqui el corresponent edicte en el
Butlletí oficial de les Illes Balears. De no presentar-se al·legacions o suggeriments
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional i la Presidència del
Consorci ho haurà de comunicar a les administracions consorciades i ordenarà la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de
l’expedient, juntament amb el text íntegra dels estatuts modificats
De produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts, s’hauran de
trametre aquestes a cadascun dels ens integrants del Consorci per tal de procedir a la
seva resolució i aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts; un cop adoptat
l’acord d’aprovació definitiva, l’Ajuntament ho comunicarà a la presidència del
Consorci, qui ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el text íntegra dels estatuts
modificats.
DOTZÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DELS
ANNEXOS AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE
L'AJUNTAMENT 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, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“En data 29.11.2013 el Ple municipal va aprovar l’Acord de la Comissió Negociadora de data 17
d’octubre de 2013 que recollia el Conveni Col·lectiu d’aplicació al personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Lluís. ------------------------------------------------------------------------------------------Posteriorment, la Comissió Negociadora ha aprovat tres annexos: --------------------------------------Annex 1: Organització horaris dels empleats/des públics/ques i de les àrees, departaments i
serveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annex 2.- Personal docent de l’Escola Infantil municipal ses Canaletes. -------------------------------Annex 3: Personal docent de l’Escola municipal d’ensenyaments artístics (EMEA). ----------------A la vista de les consideracions anterior, ELEV a la consideració del Ple la següent proposta: -37
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Primer.- Aprovar l’Acord de la Comissió Negociadora de data 23 de juliol de 2014, que recull els
annexos 1,2 i 3 del Conveni Col·lectiu d’aplicació al personal laboral de l’Ajuntament de Sant
Lluís, i per tant, el text dels annexos. -----------------------------------------------------------------------------Segon.- Comunicar l’acord del Ple al President de la Comissió Negociadora i notificar el mateix
als representants del personal amb indicació dels recursos que estimin pertinents.-----------------Tercer.- Signats els annexos, que la Comissió Negociadora el presenti davant l’Autoritat laboral
competent als efectes de registre i per tal que ordeni la seva publicació al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que en el seu moment es va aprovar el conveni
col·lectiu del personal laboral i que posteriorment la Comissió negociadora va aprovar
tres annexos, els qual són els que es duen avui a la consideració del Ple. Així mateix,
informa que els annexos són:
- Annex 1: Organització horaris dels empleats/des públics/ques i de les àrees,
departaments i serveis.
- Annex 2.- Personal docent de l’escola infantil municipal Ses Canaletes.
- Annex 3: Personal docent de l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics (EMEA).
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a l’annex núm. 3, relatiu al personal docent
de l’EMEA, a l’article 5è (vacances), s’estableix: “Les vacances dels docents
coincidiran amb els períodes no lectius de Nadal i Pasqua.”; i llavors a l’article 6è
(permisos retribuïts) s’estableix: “...només es poden gaudir de 2 dies d’assumptes
particulars en dies lectius durant el curs. En cas que els corresponguin més dies
d’assumptes particulars, s’han de gaudir dins dels períodes vacacionals de Nadal i
Pasqua.”. Per tant, demana un explicació, que açò no li queda clar, ja que si per Nadal
i Pasqua fan vacances, no podran agafar “dies particulars”...
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que sobre la qüestió de les vacances i
assumptes particulars s’ha pres com a referència la mateixa consideració que regia
per a l’escoleta, tenint en compte que el personal de l’escoleta fa feina tot l’any i el
professorat de l’EMEA fa feina uns nou mesos. Per açò és que figura aquest afegitó a
l’article 6è, el qual s’ha deixat una mica obert.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar l’acord de la Comissió Negociadora de data 23 de juliol de 2014, que
recull els annexos 1, 2 i 3 del Conveni col·lectiu aplicable al personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Lluís, i per tant, el text dels annexos.
Segon. Comunicar l’acord del Ple al president de la Comissió Negociadora i notificar-lo
als representants del personal amb indicació dels recursos que estimin pertinents.
Tercer. Signats els annexos, que la Comissió Negociadora el presenti davant
l’autoritat laboral competent a l’efecte de registre i per tal que ordeni publicar-lo al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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TRETZÈ. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2015
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, incloure’l a l’ordre del dia.
Seguidament, la secretària dóna compte de l’escrit de la Conselleria d’Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears, RE 3448, de dia 11.07.14, en el qual es
detalla la relació de festes laborals per a l’any 2015, que és com segueix:
-

1 de gener, Cap d’Any, dijous.
6 de gener, Epifania del Senyor, dimarts.
2 d’abril, Dijous Sant, dijous.
3 d’abril, Divendres Sant, divendres.
6 d’abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
1 de maig, Festa del Treball, divendres.
15 d’agost, Assumpció de Maria, dissabte.
12 d’octubre, Festa Nacional, dilluns.
2 de novembre, Dilluns següent al dia de Tots Sants, dilluns.
7 de desembre, Dilluns següent al dia de la Constitució, dilluns.
8 de desembre, Immaculada Concepció, dimarts.
25 de desembre, Nadal, divendres.

Intervé el batle dient que l’Ajuntament s’ha de pronunciar sobre les dues festes locals
per a l’any que ve. Assenyala que dia 17 de gener (Sant Antoni) cau en dissabte i que
s’ha fet un sondeig amb la resta d’ajuntaments de l’illa —n’hi havia un que encara no
sabia què faria— i tots optaran per agafar-lo com a festa local. Per tant, proposa que
les dues festes locals per a l’any que ve siguin dia 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de
setembre (Festivitat de Gràcia). Demana si hi ha qualque altra alternativa.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que a vegades s’ha agafat el dilluns de
Cinquagesma, però que veu bé els dies proposats.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no és la mateixa cosa una festa que sigui en
diumenge o en dissabte; que un dissabte és un dia normal i corrent, encara que molta
gent no faci feina. Recorda que la darrera vegada que dia 17 de gener va caure en
dissabte, no es va agafar com a festa local, però creu que el criteri que s’ha de seguir
és que a la festa de Menorca s’hi ha de donar més importància que al fet mateix de fer
feina o no fer-ne. Per tant, està d’acord amb la proposta que ha fet el batle, encara
que dia 17 de gener sigui dissabte.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís
per a l’any 2015 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de setembre (Festivitat de
Gràcia).
CATORZÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3. DONAR COMPTE
FERMESA SENTÈNCIA NÚM. 171/14 EN EL MARC DEL PROCEDIMENT
ORDINARI 93/2013
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La secretària informa que en el passat Ple de data 26 de juny es va donar compte de
la Sentència núm. 171/2014, de 30 d’abril (en el marc del procediment ordinari
93/2013), per la qual es desestimà el recurs contenciós administratiu interposat pel
Grupo Empresas Alonso Marí, SA (GEAMSA) contra la Resolució de Batlia núm.
2013/547, de 8 de maig de 2013, que desestimà el recurs de reposició formulat
contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (exp. núm. 2013-000043), del qual impost va resultar una quota a ingressar de
1.793.050,30 €. Ara, en data 15.07.2014 i registre d’entrada núm. 3508, el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca remet la certificació de la
sentència i comunica que aquesta té el caràcter de ferma pel fet que no s’hi ha
interposat en contra cap recurs d’apel·lació; l’Ajuntament acusa recepció de la dita
sentència i del seu expedient, i dóna per finalitzades les actuacions.
El Ple en resta assabentat.
QUINZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
A continuació, el Sr. Benosa Majos sol·licita la inclusió d’un punt d’urgència:
-

Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació al conflicte a la franja de
Gaza.

Tot seguit, s’efectua un descans de cinc minuts. A les 21.30 hores es reprèn la sessió.
Seguidament, el batle sotmet a votació la inclusió del punt d’urgència. El Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’l.
SETZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la darrera sessió plenària, quan es va
tractar l’assumpte del conveni del Servei Insular de Teleassistència, el Sr. Carretero va
demanar si es podia esbrinar els motius pels quals la FEMP va deixar de participar en
aquest conveni. Informa que s’ha posat en contacte amb l’esmentat organisme, però
no va poder parlar amb la persona que porta aquest tema perquè està de vacances, si
bé la van informar que per motius econòmics van començar a deixar de posar doblers
en aquest projecte, fins que el van abandonar, i llavors el CIM se’n va fer càrrec. Pel
que fa al tant per cent que pagava el CIM i el tant per cent que pagava l’usuari,
pregunta que va fer el portaveu d’EM-EU, manifesta que a Sant Lluís no tenim dades
desglossades, si bé per a tota Menorca el CIM té pressupostat per a l’any 2014
290.000 euros i que per a l’any que ve està previst que s’arribi a 314.000 euros, si bé
açò és una previsió.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la qüestió dels professors de l’escola de
l’EMEA, demana: Com és que si estaven ben contractats els professors de l’escola de
música s’ha hagut de pagar 41.906 euros? I per què es denuncia l’Ajuntament i el
Centre Cultural?
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Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que ha vist que la Junta de Govern Local de dia
27.06.14 va acordar convocar concurs oposició per a la provisió, amb caràcter laboral
temporal (1 any prorrogable a un altre) i a temps complet, d’una plaça de
Psicòleg/loga. Per tant, voldria saber per què no es va informar d’aquesta qüestió en la
comissió informativa de Serveis Socials del mes de juny. Si és que la regidora
responsable de l’àrea no ho sabia, que es convocava la plaça, o sincerament perquè
considerava que no era un tema important per tractar-lo en la comissió. La Sra.
Tronch Folgado manifesta que li contestarà per escrit.
Tot seguit, i en qualitat de portaveu del Partit Popular, el Sr. Tudurí Mercadal llegeix
les contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària del dia 26.06.14:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
Li remet, adjunt, l’informe de Secretaria sol·licitat sobre el vehicle corresponent a la llicència de
taxi núm. 7.
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
Pel que fa als cables al descobert i en terra en el carrer des Cap Roig de Binibèquer Nou, li
comunic que es tracta de cables que formen part de l’enllumenat públic i que fa
aproximadament més de deu anys que l’Ajuntament s’encarrega del manteniment d’aquestes
instal·lacions.
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
Amb relació a la pregunta que es formula de l’escrit de la Tresoreria General de la Seguretat
Social amb registre d’entrada núm. 3066 de dia 18 de Juny de 2014, sobre sol·licitud de
presentació de documentació, se l’informa que la referida Tresoreria va demanar l’acreditació
de dades relatives al tipus contractual del contracte de feina del treballador municipal Sr. Pedro
Pablo Pons Mercadal, donat d’alta a aquest Ajuntament des de l’1 de gener de 2008 com a
treballador interí, motiu pel qual el seu tipus contractual va canviar a 410, quan prèviament era
401, des del seu primer contracte, de data 27 de març de 2006, i successius fins a 31 de
desembre de 2007. No obstant açò, a la Tresoreria els constava per error material un període
de tipus 410 obert des de 09-01-2007 endavant.

DISSETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB
RELACIÓ AL CONFLICTE A LA FRANJA DE GAZA
Es dóna compte de la moció presentada pel grup popular amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
El senyor Alfredo Benosa Majos, com a Regidor del Grup Municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament de Sant Lluís, en nom i representació del Grup Popular presenta la següent
MOCIÓ en relació al conflicte a la Franja de Gaza. ----------------------------------------------------------EXPOSA;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el Fons Menorquí de Cooperació va fer públic un pronunciament sobre el conflicte a la
Franja de Gaza, que aquest pronunciament va ser firmat per tots els Ajuntaments de l’illa, el
Consell Insular i el Govern Balear, el Grup Popular de l’Ajuntament de Sant Lluís proposa
aprovar per part del Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís la següent Moció que correspon al
pronunciament fet des de el Fons Menorquí de Cooperació. ----------------------------------------------El PIe de l’Ajuntament de Sant Lluís, ACORDA; --------------------------------------------------------------41
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Condemnar enèrgicament la nova escalada de violència entre palestins i israelians que ha
provocant més de set-centes cinquanta víctimes mortals (inclosos infants i famílies senceres) i
milers de persones ferides. La corporació municipal expressa la seva solidaritat amb totes
aquestes víctimes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Considerar inacceptable la utilització de les torces militars i la violència com a vies per resoldre
el conflicte israelià-palestí que, després de més de seixanta anys, segueix provocant situacions
de violació dels drets humans, d’abús, milers de morts i famílies destrossades. Des de
l’Ajuntament de Sant Lluís defensem el valor del diàleg, el reconeixement mutu i el respecte
dels drets humans de les persones i els pobles com a camí per a la construcció d’una pau justa
que posi fi a aquest conflicte. ---------------------------------------------------------------------------------------Fer una crida a les parts enfrontades i als actors implicats perquè aturin de manera immediata
els bombardejos i les accions criminals que atempten contra la població civil innocent, vulnerant
el dret humanitari. Paral·lelament, demana que la comunitat internacional assumeixi la seva
responsabilitat i prengui les mesures polítiques, jurídiques i diplomàtiques necessàries per fer
complir els acords internacionals que s’han firmat per evitar situacions de violència com les que
es viuen ara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, tenim el deure de recordar els nombrosos conflictes armats oberts en aquests
moments arreu del món i que, malgrat provocar milers de víctimes mortals, s’estan convertint
en crisis silencioses i oblidades.” -----------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Benosa Majos. Manifesta que aquesta moció és la que es va aprovar en
el Fons Menorquí de Cooperació i que, com que es tracta d’una moció consensuada
entre tots els ajuntaments, considera que una forma de donar-hi suport era que
l’Ajuntament de Sant Lluís aprovàs una moció amb els mateixos conceptes. Demana
el suport dels grups polítics de la corporació.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS està d’acord amb
aquesta moció, si bé considera que el Fons Menorquí de Cooperació sempre fa les
mateixes crides i en aquesta guerra hi ha unes víctimes i uns agressors. Afegeix que
a Israel no han arribat ni a 25 morts i tota la resta de morts són del poble palestí... Per
altra banda, manifesta que aquesta moció no fa esment de qui ha creat el problema de
Palestina, que ha estat la mateixa comunitat internacional, i que no l’ha volgut
solucionar i ha mirat sempre cap a una altra banda. Conclou dient que el PSM-ELS
VERDS hi donarà suport, però considera que els ajuntaments i governs haurien de fer
un boicot a l’Estat israelià, perquè Espanya és un dels països que li està venent més
armament pesant i fins avui Israel ha violat tots els tractats que hi havia en temes de
guerra, com ara el tractat de Ginebra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que s’adhereix a les paraules del portaveu del
PSM-ELS VERDS; que el text presentat és massa suau i que hauria d’entrar més en el
fons de la qüestió.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que està d’acord amb els representants del
PSM-ELS VERDS i EM-EU, i considera que és una declaració molt lleugera. A més,
indica que personalment ha estat allà, que coneix de primera mà la situació i creu que
la moció és massa suau.
Finalment, el Sr. Benosa Majos manifesta que es tracta d’una declaració institucional
amb relació a aquest conflicte i que des de l’Ajuntament de Sant Lluís poca cosa més
s’hi pot fer.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
Grup Popular.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Condemnar enèrgicament la nova escalada de violència entre palestins i israelians que
ha provocant més de set-centes cinquanta víctimes mortals (inclosos infants i famílies
senceres) i milers de persones ferides. La corporació municipal expressa la seva
solidaritat amb totes aquestes víctimes.
Considerar inacceptable la utilització de les torces militars i la violència com a vies per
resoldre el conflicte israelianopalestí que, després de més de seixanta anys, segueix
provocant situacions de violació dels drets humans, d’abús, milers de morts i famílies
destrossades. Des de l’Ajuntament de Sant Lluís defensam el valor del diàleg, el
reconeixement mutu i el respecte dels drets humans de les persones i els pobles com
a camí per a la construcció d’una pau justa que posi fi a aquest conflicte.
Fer una crida a les parts enfrontades i als actors implicats perquè aturin de manera
immediata els bombardejos i les accions criminals que atempten contra la població civil
innocent, vulnerant el dret humanitari. Paral·lelament, demana que la comunitat
internacional assumeixi la seva responsabilitat i prengui les mesures polítiques,
jurídiques i diplomàtiques necessàries per fer complir els acords internacionals que
s’han firmat per evitar situacions de violència com les que es viuen ara.
Així mateix, tenim el deure de recordar els nombrosos conflictes armats oberts en
aquests moments arreu del món i que, malgrat provocar milers de víctimes mortals,
s’estan convertint en crisis silencioses i oblidades.”
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.45 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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