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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 29/10/2015
Hora: de les 20:00 a les 21:55 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.10.15.Proposta que presenta el regidor de Medi Ambient de modificació del Reglament del
servei d'abastament d'aigua potable
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.10.15.Proposta que presenta el grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI sobre la declaració de
Sant Lluís com a municipi lliure de desnonaments per motius econòmics d'habitatges que
suposen la primera residència per a la unitat familiar
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.10.15.- Proposta del
regidor d'Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm.
13 (suplement de crèdit) amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.10.15.- Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació a la dotació de servei públic de transport
de viatgers a les urbanitzacions i caserius durant tot l'any
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.10.15.- Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre béns immobles en relació a la fixació del tipus de l'impost
sobre els béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici 2016
Setè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.10.15.- Moció que
presenta el grup del Partit Popular per a l'execució d'una auditoria comptable i
jurídica-urbanística a l'Ajuntament de Sant Lluís
Vuitè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.10.15.- Proposta d'acord
que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI sobre la declaració de Sant Lluís
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com a municipi contrari a l'Associació Transatlàntica per al comerç i la inversió entre els
estats units i la unió europea (TTIP)
Novè. Proposta del regidor d'Hisenda de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de
l'expedient de modificació de crèdit núm. 12 al Pressupost de 2015
Desè. Proposta de Batlia per a la resolució del contracte de gestió de l'explotació del Bar
del Poliesportiu municipal
Onzè. Proposta de la regidora d'Educació d'aprovació del Reglament d'ús social dels
edificis i instal·lacions dels centres públics d'educació infantil i primària
Dotzè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per iniciar els tràmits
d'agermanament amb el poble francès
Tretzè. Proposta d'acord que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE i el Pi per a
l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís al document del pacte educatiu per a les Illes
Balears
Catorzè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1.- Donar compte auto 285/2015 amb
relació al recurs contenciós administratiu interposat per AJRA SAN ROMAN-2, SL contra
aquest Ajuntament (PA 289/09)
Quinzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Setzè. Precs, suggeriments i mocions
Disetè. Proposta de resolució que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI
amb relació a la necessitat de millorar el finançament de la Comunitat Autònoma per part
del Govern d'Espanya
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 24.09.15.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
DE DIA 20.10.15.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT DE
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Medi Ambient amb relació a l’assumpte
indicat, la qual figura a l'expedient. -----------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero explica que es tracta d’una modificació per millorar la redacció. S’explica
l’actual reglament i les modificacions que s’hi voldrien incorporar. -------------------------------------------A les 20.10 h s’absenta la regidora del Grup PSOE, Teresa Borràs Atienza. -----------------------------El Sr. Tudurí diu que a la segona pàgina del document de proposta hi ha un error de redacció:
(...)cap comptador podrà estar instal·lat en un espai de temps superior als 7 anys. Pasta aquest
temps (...) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enlloc de “Pasta” hauria de dir “Passat”. ----------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada, tenint en
compte el matís indicat anteriorment pel regidor del Partit Popular. ------------------------------------------La Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, per tres vots a favor corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (2) i EL PI (1), i tres abstencions corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------2
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Primer. Aprovar inicialment una modificació del Reglament del servei d’abastament d’aigua
potable, de conformitat amb les següents consideracions: -----------------------------------------------------a) Modificar la redacció de l’apartat f) de l’article 4 “Obligacions del prestador del servei”, que
quedarà redactat de la següent manera: -----------------------------------------------------------------f)Instal·lar, mantenir i reposar els comptador d’aigua als abonats. ----------------------b) Modificar l’article 10 “Condicions de contractació” en els següents punts: ------------------------ L’apartat b) queda redactat de la següent manera: --------------------------------------------------b)Certificat emès per l’empresa instal·ladora autoritzada que les instal·lacions estan
d’acord amb la normativa vigent aplicable, segons model normalitzat que s’adjunta com
annex d’aquest Reglament. ----------------------------------------------------------------------------------− S’afegeix un darrer paràgraf: ---------------------------------------------------------------------------Una vegada feta la contractació, l’abonat procurarà que les seves dades personals
estiguin sempre actualitzades i comunicarà al prestador del servei qualsevol variació.
c) Modificar el primer paràgraf de l’article 20 “Instal·lacions de l’abonat”, que queda redactat
de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------------------------Les instal·lacions utilitzades pels abonats han de complir tothora les condicions de seguretat
reglamentàries i/o normativa vigent sobre les instal·lacions interiors de subministrament
d’aigua, de manera que el prestador del servei podrà negar el subministrament en el cas de
noves instal·lacions o de reforma de les existent pel fet de no complir els requisits legals. Amb
aquesta finalitat, el prestador del servei podrà fer-ne les comprovacions necessàries abans de
connectar-hi l’aigua. -------------------------------------------------------------------------------------------------d) Afegir un darrer paràgraf a l’article 27 “Execució de les instal·lacions”: ---------------------------La instal·lació interior queda sempre sota la diligència, custòdia, conservació i responsabilitat
de l’abonat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquesta addició comporta la supressió del darrer paràgref de l’article 32 “Subministrament de
comptador” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Modificar la redacció de l’article 34 “Verificació i conservació dels comptadors”, que queda
redactat de la següent manera: -----------------------------------------------------------------------------El comptador s’haurà de conservar amb bon estat de funcionament. El prestador del servei
tindrà la facultat de realitzar totes les verificacions que consideri necessàries i efectuar totes les
substitucions que siguin reglamentàries. ----------------------------------------------------------------------Amb independència del seu estat de conservació, cap comptador podrá estar instal·lat en un
espai de temps superior als 7 anys. Passat aquest temps, s’haurà de substituir per un de nou.
El prestador del servei aura de comunicar a l’abonat la desconnexió i connexió dels
comptadors reglamentaris a l’abonat, indicant el nombre de fabricació i lectures. ------------------En cas que en el moment de la substitució reglamentària, aquesta no sigui possible per
qualsevol motiu imputable a l’abonat i/o que no compleixi amb aquest Reglament i/o normativa
aplicable, se li notificarà per correu certificat donant un termini de temps per regularitzar la
incidència. Si pasta aquest termini, l’abonat no la corregeix, el prestador del servei queda
facultat a interrompre el subministrament. ---------------------------------------------------------------------L’abonat tindrà l’obligació de facilitar als representants i operaris del servei l’accés al
comptador, sempre que presentin la corresponent autorització expedida pel servei. --------------El manteniment dels comptadors i dels punts de presa ha de ser realitzat pel servei. -------------Es considerarà conservació i manteniment de comptadors i de punts de presa el fet de tenir-ne
vigilància i de fer-hi reparacions en l’emplaçament actual i mentre sigui possible, incloent-hi
muntatge i desmuntatge; amb el benentès, però, que les avaries o anomalies observades
siguin imputables a l’ús normal de l’aparell. Queden excloses d’aquesta obligació les avaries
causades per manipulació indeguda, abús d’utilització, catàstrofe i gelades. ------------------------Si s’ha de produir una substitució no reglamentària o reparació del comptador per un motiu no
imputable a l’ús normal de l’aparell, aquest serà a càrrec de l’abonat. ---------------------------------f) Modificar l’article 38 “Anomalies de mesurament” en els següents punts: -----------------------− L’apartat 2 queda redactat de la següent manera: ------------------------------------------------En el cas de consum estacional, amb relació als mateixos períodes dels tres anys
immediatament anteriors que haguessin registrat consum. ------------------------------------------3
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− S’afegeix el següent paràgraf: -------------------------------------------------------------------------En cas que no pugui efectuar-se la lectura del mesurament del comptador per absències
prolongades de l’abonat i que el prestador del servei no tengui accés al comptador des de
la via pública, sense que l’abonat no aporti cap lectura en un període superior a un any, el
prestador del servei podrà notificar per correu certificat a l’abonat que procedeixi al canvi
d’ubicació del comptador perquè sigui accessible des de la via pública amb un termini de
temps suficient. Si l’abonat passat aquest termini no corregeix l’anomalia, el prestador del
servei quedarà facultat a interrompre el subministrament. -------------------------------------------g) Modificar l’article 42 “Causes de suspensió”, que queda redactat de la següent manera: ---L’entitat subministradora no contreu, en termes generals, cap responsabilitat per les
interrupcions que es puguin donar en el subministrament degudes a causes no imputables a la
seva voluntat, no obstant, procurarà arbitrar les mesures i mitjans necessaris per tal que les
interrupcions en el servei tenguin la menor duració i incidència possibles. ---------------------------Sense perjudici de les responsabilitats de diferent ordre en què l’abonat pugui incórrer per la
realització d’actes que aquest Reglament prohibeix, el prestador del servei podrà suspendre el
subministrament en els casos següents: ----------------------------------------------------------------------1) Per manca puntual del pagament de l’import del servei, excepte que hi hagi en curs una
reclamació; en aquest cas, s’estarà a allò que es resolgui. -----------------------------------------------2) Per manca de pagament de les quantitats resultants de liquidació per error, frau o avaria
imputable a l’abonat. ------------------------------------------------------------------------------------------------3) Abusar del subministrament concertat i consumir cabals desproporcionats a l’activitat usual
de la persona abonada sens causa justificada.---------------------------------------------------------------4) Destinar l’aigua a usos diferents del pactat o subministrar aigua a un tercer. ---------------------5) Alterar de qualsevol forma les condicions de potabilitat de l’aigua del Servei. --------------------6) No permetre l’entrada del personal autoritzat al lloc on es trobin les instal·lacions, les
connexions o els comptadors de l’abonat.----------------------------------------------------------------------7) No facilitar, durant més d’un any, l’accés al comptador o sistema de mesurament entre les 8
i les 14 hores de la jornada laboral normal de dilluns a divendres, per llegir-lo mentre persisteixi
en aquesta actitud. --------------------------------------------------------------------------------------------------8) Per derivacions clandestines o manipulació del comptador o les instal·lacions a fi d’impedir
que els comptadors registrin el cabal realment consumit. -------------------------------------------------9) Per practicar actes que puguin pertorbar la regularitat o medició del consum. -------------------10) Per mesclar l’aigua de la xarxa municipal amb una altra de procedència distinta. -------------11)Perjudicar o posar en perill la qualitat de l’aigua a la xarxa de distribució externa a la finca
abastada, provocant pertorbacions a la mateixa. ------------------------------------------------------------12) Per restriccions autoritzades o imposades per l’autoritat competent. ------------------------------13) Per l’existència de pèrdues significatives de l’aigua a la instal·lació interior, fins que no
s’adoptin per l’abonat mes mesures pertinents al respecte. -----------------------------------------------14) Per la negativa de l’Abonat a modificar el recinte de comptadors i els elements del sistema
de medició de consums o la instal·lació interior, quan vengui imposat per la normativa vigent. -15) Per incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a l’article 6 del present
Reglament. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Per participació en qualsevol grau, en frau de l’aigua. ------------------------------------------------h) Modificar l’article 43 “Procediment de suspensió del subministrament”, que queda redactat
de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------------------------En el supòsit previst a l’apartat 8 de l’article anterior, una vegada l’empresa comprovi
l’existència de derivacions clandestines o manipulació, podrà inutilitzar-les de manera
immediata i en donarà part a l’Ajuntament. Les despeses generades seran a càrrec de l’abonat,
així com, si és el cas, la facturació dels consums estimats i/o es reserva el dret a emprendre
les accions penals per frau que corresponguin. --------------------------------------------------------------En la resta de supòsits el procediment serà el següent: ---------------------------------------------------El servei ho haurà de comunicar a l’abonat per correu certificat o d’una manera que en quedi
constància, com també a l’Ajuntament perquè, amb la prèvia comprovació dels fets,
l’organisme oficial dicti la resolució que escaigui; i es considerarà que el prestador del servei
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queda autoritzat per dur a terme la suspensió del servei, si dins el termini de quinze dies feiners
a partir de la data de presentació dels fets a l’organisme i del lliurament de la notificació a
l’abonat, aquell no ha rebut cap ordre contrària de l’organisme en el sentit que aquest en
volgués fer una comprovació pròpia.----------------------------------------------------------------------------Posat cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament qualque reclamació o recurs, el
prestador del servei no el podrà privar de subministrament mentre no hagi recaigut cap
resolució sobre la reclamació formulada.-----------------------------------------------------------------------Si l’interessat interposes recurs contra la resolució de l’organisme competent de l’Administració
pública, se’l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que deu,
confirmada per la resolució objecte del recurs.---------------------------------------------------------------La suspensió del subministrament d’aigua per part del prestador del servei no podrà dur-se a
terme en un dia festiu ni en un altre en què, pel motiu que sigui, no hi hagi servei complet
administratiu i tècnic d’atenció al públic als efectes de la tramitació completa del restabliment
del servei ni en la vigília del dia en què es doni qualcuna de les mencionades circumstàncies. -El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia o el següent dia feiner en què hagin estat
esmenades les causes que vagin originar el tall del subministrament. --------------------------------La notificació de tall de subministrament ha d'incloure, com a mínim, els punts següents: -------• nom i adreça de l’abonat; ----------------------------------------------------------------------------------• nom i adreça de l’abonament; -----------------------------------------------------------------------------• data i hora aproximada a partir de les quals es farà el tall de subministrament; --------------• nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l’empresa subministradora en
què puguin corregir-se les causes que van originar el tall. -----------------------------------------Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb el reglament modificat 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, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés." ------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que les modificacions que es fan són per
millorar la redacció del Reglament i que no es tracta de modificacions substancials.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Aprovar inicialment una modificació del Reglament del servei d’abastament
d’aigua potable, de conformitat amb les següents consideracions:
a) Modificar la redacció de l’apartat f) de l’article 4 “Obligacions del prestador del
servei”, que quedarà redactat de la següent manera:
f)Instal·lar, mantenir i reposar els comptador d’aigua als abonats.
b) Modificar l’article 10 “Condicions de contractació” en els següents punts:
- L’apartat b) queda redactat de la següent manera:
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b)Certificat emès per l’empresa instal·ladora autoritzada que les instal·lacions
estan d’acord amb la normativa vigent aplicable, segons model normalitzat que
s’adjunta com annex d’aquest Reglament.
- S’afegeix un darrer paràgraf:
Una vegada feta la contractació, l’abonat procurarà que les seves dades personals
estiguin sempre actualitzades i comunicarà al prestador del servei qualsevol variació.
c) Modificar el primer paràgraf de l’article 20 “Instal·lacions de l’abonat”, que
queda redactat de la següent manera:
Les instal·lacions utilitzades pels abonats han de complir tothora les condicions de
seguretat reglamentàries i/o normativa vigent sobre les instal·lacions interiors de
subministrament d’aigua, de manera que el prestador del servei podrà negar el
subministrament en el cas de noves instal·lacions o de reforma de les existent pel fet de
no complir els requisits legals. Amb aquesta finalitat, el prestador del servei podrà fer-ne
les comprovacions necessàries abans de connectar-hi l’aigua.
d) Afegir un darrer paràgraf a l’article 27 “Execució de les instal·lacions”:
La instal·lació interior queda sempre sota la diligència, custòdia, conservació i
responsabilitat de l’abonat.
Aquesta addició
comporta la supressió del darrer paràgref de l’article 32
“Subministrament de comptador”
e) Modificar la redacció de l’article 34 “Verificació i conservació dels comptadors”, que
queda redactat de la següent manera:
El comptador s’haurà de conservar amb bon estat de funcionament. El prestador del
servei tindrà la facultat de realitzar totes les verificacions que consideri necessàries i
efectuar totes les substitucions que siguin reglamentàries.
Amb independència del seu estat de conservació, cap comptador podrá estar instal·lat en
un espai de temps superior als 7 anys. Passat aquest temps, s’haurà de substituir per un
de nou.
El prestador del servei aura de comunicar a l’abonat la desconnexió i connexió dels
comptadors reglamentaris a l’abonat, indicant el nombre de fabricació i lectures.
En cas que en el moment de la substitució reglamentària, aquesta no sigui possible per
qualsevol motiu imputable a l’abonat i/o que no compleixi amb aquest Reglament i/o
normativa aplicable, se li notificarà per correu certificat donant un termini de temps per
regularitzar la incidència. Si pasta aquest termini, l’abonat no la corregeix, el prestador
del servei queda facultat a interrompre el subministrament.
L’abonat tindrà l’obligació de facilitar als representants i operaris del servei l’accés al
comptador, sempre que presentin la corresponent autorització expedida pel servei.
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El manteniment dels comptadors i dels punts de presa ha de ser realitzat pel servei.
Es considerarà conservació i manteniment de comptadors i de punts de presa el fet de
tenir-ne vigilància i de fer-hi reparacions en l’emplaçament actual i mentre sigui possible,
incloent-hi muntatge i desmuntatge; amb el benentès, però, que les avaries o anomalies
observades siguin imputables a l’ús normal de l’aparell. Queden excloses d’aquesta
obligació les avaries causades per manipulació indeguda, abús d’utilització, catàstrofe i
gelades.
Si s’ha de produir una substitució no reglamentària o reparació del comptador per un
motiu no imputable a l’ús normal de l’aparell, aquest serà a càrrec de l’abonat.
f) Modificar l’article 38 “Anomalies de mesurament” en els següents punts:
- L’apartat 2 queda redactat de la següent manera:
En el cas de consum estacional, amb relació als mateixos períodes dels tres anys
immediatament anteriors que haguessin registrat consum.
- S’afegeix el següent paràgraf:
En cas que no pugui efectuar-se la lectura del mesurament del comptador per absències
prolongades de l’abonat i que el prestador del servei no tengui accés al comptador des
de la via pública, sense que l’abonat no aporti cap lectura en un període superior a un
any, el prestador del servei podrà notificar per correu certificat a l’abonat que procedeixi
al canvi d’ubicació del comptador perquè sigui accessible des de la via pública amb un
termini de temps suficient. Si l’abonat passat aquest termini no corregeix l’anomalia, el
prestador del servei quedarà facultat a interrompre el subministrament.
g) Modificar l’article 42 “Causes de suspensió”, que queda redactat de la següent
manera:
L’entitat subministradora no contreu, en termes generals, cap responsabilitat per les
interrupcions que es puguin donar en el subministrament degudes a causes no
imputables a la seva voluntat, no obstant, procurarà arbitrar les mesures i mitjans
necessaris per tal que les interrupcions en el servei tenguin la menor duració i incidència
possibles.
Sense perjudici de les responsabilitats de diferent ordre en què l’abonat pugui incórrer
per la realització d’actes que aquest Reglament prohibeix, el prestador del servei podrà
suspendre el subministrament en els casos següents :
1) Per manca puntual del pagament de l’import del servei, excepte que hi hagi en curs
una reclamació; en aquest cas, s’estarà a allò que es resolgui.
2) Per manca de pagament de les quantitats resultants de liquidació per error, frau o
avaria imputable a l’abonat.
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3) Abusar del subministrament concertat i consumir cabals desproporcionats a l’activitat
usual de la persona abonada sens causa justificada.
4) Destinar l’aigua a usos diferents del pactat o subministrar aigua a un tercer.
5) Alterar de qualsevol forma les condicions de potabilitat de l’aigua del Servei.
6) No permetre l’entrada del personal autoritzat al lloc on es trobin les instal·lacions, les
connexions o els comptadors de l’abonat.
7) No facilitar, durant més d’un any, l’accés al comptador o sistema de mesurament entre
les 8 i les 14 hores de la jornada laboral normal de dilluns a divendres, per llegir-lo
mentre persisteixi en aquesta actitud.
8) Per derivacions clandestines o manipulació del comptador o les instal·lacions a fi
d’impedir que els comptadors registrin el cabal realment consumit.
9) Per practicar actes que puguin pertorbar la regularitat o medició del consum.
10) Per mesclar l’aigua de la xarxa municipal amb una altra de procedència distinta.
11)Perjudicar o posar en perill la qualitat de l’aigua a la xarxa de distribució externa a la
finca abastada, provocant pertorbacions a la mateixa.
12) Per restriccions autoritzades o imposades per l’autoritat competent.
13) Per l’existència de pèrdues significatives de l’aigua a la instal·lació interior, fins que
no s’adoptin per l’abonat mes mesures pertinents al respecte.
14) Per la negativa de l’Abonat a modificar el recinte de comptadors i els elements del
sistema de medició de consums o la instal·lació interior, quan vengui imposat per la
normativa vigent.
15) Per incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a l’article 6 del present
Reglament.
16) Per participació en qualsevol grau, en frau de l’aigua.
h) Modificar l’article 43 “Procediment de suspensió del subministrament”, que queda
redactat de la següent manera:
En el supòsit previst a l’apartat 8 de l’article anterior, una vegada l’empresa comprovi
l’existència de derivacions clandestines o manipulació, podrà inutilitzar-les de manera
immediata i en donarà part a l’Ajuntament. Les despeses generades seran a càrrec de
l’abonat, així com, si és el cas, la facturació dels consums estimats i/o es reserva el dret
a emprendre les accions penals per frau que corresponguin.
En la resta de supòsits el procediment serà el següent:
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El servei ho haurà de comunicar a l’abonat per correu certificat o d’una manera que en
quedi constància, com també a l’Ajuntament perquè, amb la prèvia comprovació dels
fets, l’organisme oficial dicti la resolució que escaigui; i es considerarà que el prestador
del servei queda autoritzat per dur a terme la suspensió del servei, si dins el termini de
quinze dies feiners a partir de la data de presentació dels fets a l’organisme i del
lliurament de la notificació a l’abonat, aquell no ha rebut cap ordre contrària de
l’organisme en el sentit que aquest en volgués fer una comprovació pròpia.
Posat cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament qualque reclamació o recurs,
el prestador del servei no el podrà privar de subministrament mentre no hagi recaigut cap
resolució sobre la reclamació formulada.
Si l’interessat interposes recurs contra la resolució de l’organisme competent de
l’Administració pública, se’l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi la
quantitat que deu, confirmada per la resolució objecte del recurs.
La suspensió del subministrament d’aigua per part del prestador del servei no podrà
dur-se a terme en un dia festiu ni en un altre en què, pel motiu que sigui, no hi hagi servei
complet administratiu i tècnic d’atenció al públic als efectes de la tramitació completa del
restabliment del servei ni en la vigília del dia en què es doni qualcuna de les
mencionades circumstàncies.
El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia o el següent dia feiner en què hagin
estat esmenades les causes que vagin originar el tall del subministrament.
La notificació de tall de subministrament ha d’incloure, com a mínim, els punts següents:
• nom i adreça de l’abonat;
• nom i adreça de l’abonament;
• data i hora aproximada a partir de les quals es farà el tall de subministrament;
• nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l’empresa
subministradora en què puguin corregir-se les causes que van originar el tall.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb el reglament modificat 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, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA DE DIA 20.10.15.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUPS VOLEM
SANT LLUÍS, PSOE I EL PI SOBRE LA DECLARACIÓ DE SANT LLUÍS COM A
MUNICIPI LLIURE DE DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS D'HABITATGES
QUE SUPOSEN LA PRIMERA RESIDÈNCIA PER A LA UNITAT FAMILIAR
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pels grups Volem Sant Lluís, el PSOE i el PI, amb R.E.
5679, de dia 15.10.15: ---------------------------------------------------------------------------------------------------“El dret a un habitatge digne és un dret recollit tant a nivell internacional (art. 25.1 de la Declaració
Universal dels Drets Humans, art. 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals o art. 47 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE) com a nivell nacional (art. 47 de la
Constitució o art. 22 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears). Malgrat això, sempre hi ha hagut
persones sense casa, però ha estat durant l'actual crisi econòmica quan moltes famílies s'han vist
abocades a una situació límit que els impedeix cobrir les necessitats bàsiques, com el pagament
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del seu habitatge habitual, la qual cosa ha portat a més de 400.000 execucions hipotecàries entre
l'any 2008 i l'actualitat. A les Illes Balears, segons l'INE, durant l'últim any i mig hi ha hagut 2.723
execucions hipotecàries només pel que fa a habitatges. --------------------------------------------------------Prèviament a l'esclat de l'anomenada “bombolla immobiliària”, s'estava produint una mala praxi per
part de les entitats bancàries i els perits que elles contractaven, mitjançant el qual es taxaven els
habitatges a l'alça per tal que la quantitat de diners a prestar, i per tant el deute del client, fos major.
Després de l'esmentada bombolla, però, milers de famílies es troben amb la situació en què el
valor de taxació actual de la seva casa ni tan sols arriba al deute actual del client amb l'entitat, tot i
que hagin passat anys. També hi ha hagut casos de clàusules abusives, com ara les anomenades
“clàusules sòl”, mitjançant les quals es mantenien els interessos d'alguns préstecs en un nivell alt
tot i la baixada d'interessos, sempre en favor de l'entitat bancària i mai o gairebé mai de les
famílies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------També ens trobem amb què, gràcies a les actuals lleis hipotecàries, s'estan produint
desnonaments mitjançant els quals els immobles passen a ser propietat dels bancs, però aquest
canvi de propietat no suposa la reducció d'un cèntim d'euro del deute del client amb l'entitat
bancària. En altres paraules, la família es queda sense casa, però segueix devent desenes de
milers d'euros. Aquest fet ha portat a situacions extremes com ara suïcidis, famílies
desestructurades i/o arruïnades de per vida, embargaments de nòmines i comptes bancaris, etc. Hi
ha altres agreujants, com ara l'obligació per part de la família desnonada de pagar els interessos
de demora o tots els imposts impagats fins el moment de l'execució, com ara l'IBI, la qual cosa no
fa sinó augmentar el deute, o els danys col·laterals patits per les persones avaladores, que també
han vist perillar el seu patrimoni. --------------------------------------------------------------------------------------L’actual legislació en matèria hipotecària existent a Espanya ha estat posada en qüestió en
diversos ocasions des de la Unió Europea, mitjançant dues sentències del Tribunal de Justícia de
la Unió (14 de març de 2013 i 17 de juliol de 2014 i una resolució del Parlament Europeu (11 de
juny de 2013), així com des d'altres ens internacionals i ONGs com Amnistia Internacional, Cáritas,
Human Rights Watch, etc. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) va presentar al Congrés
dels Diputats una Iniciativa Legislativa Popular recolzada per més d'1.400.000 firmes dia 5 de
febrer de 2013, però la Llei Hipotecària resultant i presentada pel govern no va tenir res a veure
amb aquesta ILP, fins el punt que la Llei no inclou la dació en pagament, ni la revisió dels
interessos de demora ni la revisió del valor de taxació en cas d'execució, tres mesures que en
constituïen els eixos fonamentals. El resultat és que ni les sentències, ni les iniciatives ni les crides
d'atenció s'han traduït en una reducció dràstica en el nombre de desnonaments al nostre
país.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En moments com aquests és quan, més que mai, les polítiques socials i d'habitatge han de ser una
garantia de cohesió social. S'han de buscar solucions eficaces i immediates als problemes que
pateix la ciutadania, i especialment en el cas dels ajuntaments, com a administració més propera i
que millor coneix aquests problemes. Sembla, però, que fins ara les mesures adoptades no han
estat suficients per resoldre o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris, i que a dia d'avui les
principals víctimes de la crisi en el cas que ens preocupa són les famílies, la part més vulnerable
del contracte hipotecari. No podem permetre, en definitiva, que els deutors de bona fe que per
circumstàncies extremes no puguin fer front al pagament de la hipoteca siguin desallotjats de la
seva residència habitual.-------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l'exposat, els grups Volem Sant Lluís, PSOE i El PI proposen l'aprovació del següent --------ACORD: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Declarar el municipi de Sant Lluís com a ciutat contrària als desnonaments d'habitatges
familiars habituals o de primera residència. Per a això es prendran les següents mesures:------------a) Sol·licitar a les entitats bancàries que operen a Sant Lluís la suspensió dels expedients de
desallotjament i la paralització dels procediments judicials en curs al nostre municipi, per tal de
poder cercar, així, solucions alternatives amb la intermediació de l'Ajuntament. --------------------------b) Sol·licitar la presència d'una persona representant de l'Ajuntament a aquells procediments que ja
estiguin en marxa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) En tot cas, sol·licitar l'anul·lació de qualsevol tipus de penalització a causa de l'impagament
d'alguna lletra de la hipoteca, com ara els interessos de demora. ---------------------------------------------
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d) Declarar l'àrea d'afers socials de l'Ajuntament com a ens mediador, per tal d’informar i atendre
els afectats en processos d’execució i analitzar les diverses situacions específiques generades pels
processos judicials d’execució hipotecària, i fer propostes concretes d’intervenció. En cas de
produir-se el desnonament, informar des del Serveis Socials a la persona o persones desnonades
dels seus drets i de les possibles mesures legals a prendre, així com facilitar-li la manera més
immediata d’optar a un habitatge digne. ----------------------------------------------------------------------------e) En el supòsit d’una família desnonada o en risc d’estar-hi, l’Ajuntament —sota l’empar d’un
informe tècnic i proposta dels Serveis Socials municipals que valori la gravetat del cas— atorgarà a
l’afectat l’ajut necessari per liquidar l’import corresponent als imposts i taxes municipals associats a
l’habitatge (IBI, recollida de fems, IVTNU si corresponen a l’afectat...) o bé ajornarà el seu
pagament; tot això sempre i quan el motiu de l’impagament dels tributs sigui el mateix que el de
l’impagament de la hipoteca. -------------------------------------------------------------------------------------------f) En el cas d'altres impagaments relacionats directament amb l'habitatge (aigua, llum...), mediar
entre l'empresa i la persona o persones afectades per tal d'arribar a un acord, tot derivant, si
s'escau, el cas als Serveis Socials municipals per tal que dins els seus protocols facin el possible
per evitar el tall de subministraments. -------------------------------------------------------------------------------g) En cas de fer-se efectiu un desnonament dins el terme municipal de Sant Lluís, posar-se en
contacte immediatament amb l'entitat bancària desnonadora per traslladar-li la nostra preocupació i
replantejar la relació del consistori amb l'esmentada entitat. ---------------------------------------------------h) Donar ordre a tot treballador o treballadora d'aquest Ajuntament, incloent-hi Policia Local, perquè
no participi a cap desnonament que es produeixi a Sant Lluís dins l'àmbit de la seva feina. ----------2.- Prendre les següents mesures per tal de garantir l'accés a un habitatge digne per part de
persones o famílies amb dificultats econòmiques: ---------------------------------------------------------------a) Realitzar una campanya d'informació a la ciutadania sobre els seus drets en els casos de
processos judicials d'execució hipotecària i sobre els seus drets d'informació en relació amb les
entitats financeres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Convocar a una reunió a través del consell sectorial corresponent amb les diferents
associacions de propietaris, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i altres entitats socials
municipals que tengui els objectius d’analitzar l'evolució del tema i proposar mesures a escala
municipal per garantir el dret a un habitatge digne. ----------------------------------------------------------c) Realitzar un cens dels habitatges buits a Sant Lluís que tinguin com a propietaris entitats
bancàries o bé altres persones jurídiques, tot creuant les dades que té l'Ajuntament amb les
oferides per les esmentades entitats i les de les empreses subministradores de serveis en la
mesura en què això sigui possible, per tal d'oferir-los en forma de lloguer social assequible. ---------d) Obrir una partida dins els pressupostos municipals destinada a lloguers socials i una altra per a
reformes a habitatges de cara a ser utilitzats per a aquesta finalitat. ----------------------------------------3.- Donar suport a totes les iniciatives, plataformes i espais de debat en defensa del dret a un
habitatge digne que s'organitzin al nostre municipi, tot destacant, al mateix temps, el paper de la
PAH a Menorca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Donar suport a totes les iniciatives promogudes per part de les administracions de rang superior
al del nostre Ajuntament i que ens afectin com a municipi (Consell Insular de Menorca, Govern
Balear, Govern d'Espanya, Comissió Europea), i sol·licitar la nostra adhesió a totes aquelles
comissions, consorcis, etc. que es creïn amb l'objectiu d'evitar desnonaments per motius
econòmics i que puguin afectar a famílies de Sant Lluís. -------------------------------------------------------5.- Traslladar aquests acords al president del Govern de la nació, al Ministeri d'Economia, al
Ministeri de Justícia, als grups polítics del Congrés i del Senat; a la Presidència del Govern de les
Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears i als seus grups parlamentaris; a l'IBAVI; a la
Presidència del Consell Insular de Menorca i als consellers o conselleres competents en matèria
d'habitatge i afers socials; al Defensor del Poble espanyol; a la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca de Menorca; a les entitats polítiques, socials, econòmiques i financeres afectades; i a les
associacions de propietaris del municipi de Sant Lluís. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Heras. Aquesta proposta d’acord forma part del programa electoral tant de
Volem com del PSOE, i és un acord del pacte. El tema dels desnonaments és una catàstrofe
d’àmbit nacional, així és que no només volem quedar-nos en una simple declaració d’intencions
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sinó que volem presentar un seguit de mesures i no tan sols per evitar els desnonaments sinó
també per promoure l’habitatge social. ------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada pels grups
Volem Sant Lluís, el PSOE i el PI. ------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, per quatre vots a favor corresponents als
membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i EL PI (1), i tres abstencions corresponents als
membres del PP (3), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Declarar el municipi de Sant Lluís com a ciutat contrària als desnonaments d'habitatges
familiars habituals o de primera residència. Per a això es prendran les següents mesures: -----------a) Sol·licitar a les entitats bancàries que operen a Sant Lluís la suspensió dels expedients de
desallotjament i la paralització dels procediments judicials en curs al nostre municipi, per tal de
poder cercar, així, solucions alternatives amb la intermediació de l'Ajuntament. -------------------------b) Sol·licitar la presència d'una persona representant de l'Ajuntament a aquells procediments que ja
estiguin en marxa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) En tot cas, sol·licitar l'anul·lació de qualsevol tipus de penalització a causa de l'impagament
d'alguna lletra de la hipoteca, com ara els interessos de demora. --------------------------------------------d) Declarar l'àrea d'afers socials de l'Ajuntament com a ens mediador, per tal d’informar i atendre
els afectats en processos d’execució i analitzar les diverses situacions específiques generades pels
processos judicials d'execució hipotecària, i fer propostes concretes d'intervenció. En cas de
produir-se el desnonament, informar des del Serveis Socials a la persona o persones desnonades
dels seus drets i de les possibles mesures legals a prendre, així com facilitar-li la manera més
immediata d'optar a un habitatge digne. -----------------------------------------------------------------------------e) En el supòsit d’una família desnonada o en risc d’estar-hi, l’Ajuntament -sota l’empar d’un
informe tècnic i proposta dels Serveis Socials municipals que valori la gravetat del cas- atorgarà a
l’afectat l’ajut necessari per liquidar l’import corresponent als imposts i taxes municipals associats a
l’habitatge (IBI, recollida de fems, IVTNU si corresponen a l’afectat...) o bé ajornarà el seu
pagament; tot això sempre i quan el motiu de l’impagament dels tributs sigui el mateix que el de
l’impagament de la hipoteca. -------------------------------------------------------------------------------------------f) En el cas d'altres impagaments relacionats directament amb l'habitatge (aigua, llum...), mediar
entre l'empresa i la persona o persones afectades per tal d'arribar a un acord, tot derivant, si
s'escau, el cas als Serveis Socials municipals per tal que dins els seus protocols facin el possible
per evitar el tall de subministraments. -------------------------------------------------------------------------------g) En cas de fer-se efectiu un desnonament dins el terme municipal de Sant Lluís, posar-se en
contacte immediatament amb l'entitat bancària desnonadora per traslladar-li la nostra preocupació i
replantejar la relació del consistori amb l'esmentada entitat. ---------------------------------------------------h) Donar ordre a tot treballador o treballadora d'aquest Ajuntament, incloent-hi Policia Local, perquè
no participi a cap desnonament que es produeixi a Sant Lluís dins l'àmbit de la seva feina. ----------Segon. Prendre les següents mesures per tal de garantir l'accés a un habitatge digne per part de
persones o famílies amb dificultats econòmiques: ----------------------------------------------------------------a) Realitzar una campanya d'informació a la ciutadania sobre els seus drets en els casos de
processos judicials d'execució hipotecària i sobre els seus drets d'informació en relació amb les
entitats financeres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Convocar a una reunió a través del consell sectorial corresponent amb les diferents
associacions de propietaris, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i altres entitats socials
municipals que tengui els objectius d’analitzar l'evolució del tema i proposar mesures a escala
municipal per garantir el dret a un habitatge digne. ---------------------------------------------------------------c) Realitzar un cens dels habitatges buits a Sant Lluís que tinguin com a propietaris entitats
bancàries o bé altres persones jurídiques, tot creuant les dades que té l'Ajuntament amb les
oferides per les esmentades entitats i les de les empreses subministradores de serveis en la
mesura en què això sigui possible, per tal d'oferir-los en forma de lloguer social assequible. ---------d) Obrir una partida dins els pressupostos municipals destinada a lloguers socials i una altra per a
reformes a habitatges de cara a ser utilitzats per a aquesta finalitat. -----------------------------------------
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Tercer. Donar suport a totes les iniciatives, plataformes i espais de debat en defensa del dret a un
habitatge digne que s'organitzin al nostre municipi, tot destacant, al mateix temps, el paper de la
PAH a Menorca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart. Donar suport a totes les iniciatives promogudes per part de les administracions de rang
superior al del nostre Ajuntament i que ens afectin com a municipi (Consell Insular de Menorca,
Govern Balear, Govern d'Espanya, Comissió Europea), i sol·licitar la nostra adhesió a totes
aquelles comissions, consorcis, etc. que es creïn amb l'objectiu d'evitar desnonaments per motius
econòmics i que puguin afectar a famílies de Sant Lluís. ------------------------------------------------------Cinquè. Traslladar aquests acords al president del Govern de la nació, al Ministeri d'Economia, al
Ministeri de Justícia, als grups polítics del Congrés i del Senat; a la Presidència del Govern de les
Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears i als seus grups parlamentaris; a l'IBAVI; a la
Presidència del Consell Insular de Menorca i als consellers o conselleres competents en matèria
d'habitatge i afers socials; al Defensor del Poble espanyol; a la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca de Menorca; a les entitats polítiques, socials, econòmiques i financeres afectades; i a les
associacions de propietaris del municipi de Sant Lluís." ---------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que el dret a un habitatge digne és un dret
recollit tant a nivell internacional com a nivell nacional, tant per la Declaració Universal
dels Drets Humans com pel Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals o
per la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, així com per l’article 47 de la
Constitució o el 22 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Malgrat això, sempre hi
ha hagut persones sense casa, però ha estat durant l'actual crisi econòmica quan moltes
famílies s'han vist abocades a una situació límit que els impedeix cobrir les necessitats
bàsiques, com el pagament del seu habitatge habitual, la qual cosa ha portat a més de
400.000 execucions hipotecàries entre l'any 2008 i l'actualitat. A les Illes Balears, segons
l’Institut Nacional d’Estadística, durant l'últim any i mig hi ha hagut 2.723 execucions
hipotecàries només pel que fa a habitatges.
Continua el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que, prèviament a l'esclat de l'anomenada
“bombolla immobiliària”, s'estava produint una mala praxi per part de les entitats
bancàries i els perits que elles contractaven, mitjançant els quals es taxaven els
habitatges a l'alça per tal que la quantitat de diners a prestar, i per tant el deute del client,
fos major. Després de l'esmentada bombolla, però, milers de famílies es troben amb la
situació en què el valor de taxació actual de la seva casa ni tan sols arriba al deute actual
del client amb l'entitat, tot i que hagin passat anys. Així mateix, manifesta que també hi
ha hagut casos de clàusules abusives, com ara les anomenades “clàusules sòl”,
mitjançant les quals es mantenien els interessos d'alguns préstecs en un nivell alt tot i la
baixada d'interessos, sempre en favor de l'entitat bancària i mai, o gairebé mai, de les
famílies.
Segueix el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que també ens trobem amb que, gràcies a
les actuals lleis hipotecàries, s'estan produint desnonaments mitjançant els quals els
immobles passen a ser propietat dels bancs, però aquest canvi de propietat no suposa la
reducció d'un cèntim d'euro del deute del client amb l'entitat bancària. En altres paraules,
la família es queda sense casa, però segueix devent desenes de milers d'euros.
Assenyala que aquest fet ha portat a situacions extremes com ara suïcidis, famílies
desestructurades i/o arruïnades de per vida, embargaments de nòmines i comptes
bancaris, etc. Hi ha altres agreujants, com ara l'obligació per part de la família desnonada
de pagar els interessos de demora o tots els imposts impagats fins al moment de
l'execució, com ara l'IBI, la qual cosa no fa sinó augmentar el deute, o els danys
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col·laterals patits per les persones avaladores, que també han vist perillar el seu
patrimoni.
Continua el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que l’actual legislació en matèria hipotecària
existent a Espanya ha estat posada en qüestió en diverses ocasions des de la Unió
Europea, mitjançant dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió (14 de març de
2013 i 17 de juliol de 2014) i una resolució del Parlament Europeu (11 de juny de 2013),
així com des d'altres ens internacionals i ONG com Amnistia Internacional, Càritas,
Human Rights Watch, etc. Assenyala que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)
va presentar al Congrés dels Diputats una iniciativa legislativa popular recolzada per més
d'1.400.000 firmes dia 5 de febrer de 2013, però la Llei hipotecària resultant i presentada
pel govern no va tenir res a veure amb aquesta ILP, fins al punt que la Llei no inclou la
dació en pagament, ni la revisió dels interessos de demora ni la revisió del valor de
taxació en cas d'execució, tres mesures que en constituïen els eixos fonamentals. El
resultat és que ni les sentències, ni les iniciatives ni les crides d'atenció s'han traduït en
una reducció dràstica en el nombre de desnonaments al nostre país.
Finalment, el Sr. Heras Rodríguez manifesta que en moments com aquests és quan, més
que mai, les polítiques socials i d'habitatge han de ser una garantia de cohesió social.
S'han de buscar solucions eficaces i immediates als problemes que pateix la ciutadania, i
especialment en el cas dels ajuntaments, com a administració més propera i que millor
coneix aquests problemes. Sembla, però, que fins ara les mesures adoptades no han
estat suficients per resoldre o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris, i que a dia
d'avui les principals víctimes de la crisi en el cas que ens preocupa són les famílies, la
part més vulnerable del contracte hipotecari. Conclou dient que no podem permetre, en
definitiva, que els deutors de bona fe que per circumstàncies extremes no puguin fer front
al pagament de la hipoteca siguin desallotjats de la seva residència habitual.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que creu que tots els aquí presents compartim
el mateix desig, que tothom tengui accés a un habitatge digne. Ara bé, el problema dels
desnonaments, que fa estona que és present a la nostra societat, s’ha vist agreujat molt
en els darrers cinc anys per mor de la crisi. Assenyala que el Partit Popular ve d’acord
amb la idea global d’aquesta moció, però hi ha alguns punts de la redacció que ens
generen certs dubtes i sobre els quals voldríem demanar:
−
−
−
−

−

Quina situació han trobat en el nostre municipi que els ha motivat a presentar una
moció com aquesta?
Què han trobat arran de l’auditoria social que se suposa que han fet, ja que així
ho deien en el seu document de pacte?
Quantes demandes d’usuaris han arribat a l’àrea de Serveis Socials per aquesta
problemàtica des de 15 de juny a data d’avui?
Dins la redacció del primer punt de les propostes d’acord hi ha unes accions (d,
e, f, i g) que s’han estat duent a terme des de l’àrea de Serveis Socials de fa
estona, per la qual cosa no és cap novetat com a proposta. Sí que ho pot ser,
però, el fet de voler-ho plasmar en un document per deixar constància del que
s’està fent per sentit comú i per la vocació de servei que les nostres treballadores
de l’àrea tenen tan interioritzada.
Per contra, hi ha altres accions que s’anomenen que no veu clares. No entén
prou fins a quin punt un ajuntament pot sol·licitar una sèrie d’accions a les entitats
bancàries locals, sobre les quals entén que no té cap potestat, llevat que sigui el
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−

−

−

−

−

fet de tenir-hi préstecs, comptes municipals que podrien anar a parar a una altra
entitat si no hi ha una bona entesa... Però no vol pensar que aquest “sol·licitar”
que vostès diuen vagi tan enfora...
Dins la redacció del segon punt, apartat a, s’hi diu: “Realitzar una campanya
d’informació a la ciutadania sobre els seus drets en els casos de processos
judicials d’execució hipotecària i sobre els seus drets d’informació en relació amb
les entitats financeres”, es demana: I els deures, on son? Aquest document no en
parla, però qualcun en deuen tenir.
Pel que fa a l’apartat b: “Reunions a través del consell sectorial pertinent amb la
plataforma i altres associacions que vulguin treballar en l’anàlisi de la situació i en
la proposta de mesures a escala municipal per garantir el dret a un habitatge
digne”, manifesta que se’n poden fer moltes, de reunions. Imagina que ja se
n’han fet abans de presentar aquest moció, per tal de tenir una radiografia del
nostre municipi respecte al present assumpte.
Sobre l’apartat c del segon punt: “Realitzar un cens dels habitatges buits que
tinguin com a propietaris entitats bancàries o altres persones jurídiques, tot
creuant les dades amb les empreses subministradores de serveis en la mesura
del que sigui possible, per tal d’oferir-lo en forma de lloguer social assequible”. Es
demana: Ja ho han mesurat? Saben si és possible? Quines possibilitats hi ha?
Què vol dir un “lloguer social assequible”? I si les entitats bancàries o persones
jurídiques no hi venen d’acord, que es podrà fer? Saben si altres llocs han tirat
endavant propostes semblants a aquesta? Quins han estat els resultats?
En el punt d s’hi recull: “Obrir una partida dins els pressuposts municipals
destinada a lloguers socials i una altra per a reformes d’habitatges destinats a
aquesta finalitat”. Es demana: Ja han quantificat quina serà aquesta consignació
pressupostària? Suposa que sí, ja que si tenen la radiografia de la situació social
feta... O encara no ho tenen decidit? Serà, aquesta consignació, dins els
pressuposts participatius de 2016? Quins habitatges es reformaran: habitatges
privats, de lloguer, dels cedits per les entitats bancàries?
En el tercer punt de les propostes d’acord es comenta que es donarà suport a les
possibles iniciatives o plataformes que s’organitzin dins el municipi per defensar el
dret a un habitatge digne. Es demana: Tenen constància que es vulguin posar en
marxa futures plataformes en aquest sentit? Quines tracten actualment al nostre
municipi aquest tema? PAH,
Creu Roja, Càritas... Sabem les demandes i
els nombres que ells manegen?

Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que queden molts de dubtes sense aclarir,
per la qual cosa el grup del Partit Popular s’abstindrà en un tema que creu molt
important, si bé entén que no depèn tant directament de l’àmbit de l’Administració local,
sinó d’esferes superiors.
Intervé novament el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que en una intervenció tan llarga és
difícil de prendre nota de tot, per la qual cosa tot allò que no respongui ara, ja ho farà per
escrit. Pel que fa a la qüestió de les entitats bancàries, manifesta que la proposta
d’acord és clara, ja que diu: “... posar-se en contacte immediatament amb l’entitat
bancària desnonadora per traslladar-li la nostra preocupació i replantejar la relació del
consistori amb l’esmentada entitat.”.
És el que diu: “li traslladarem la nostra
preocupació...” I sobre les mesures extremes que comenta la regidora del PP, si no hi ha
més remei... a la millor sí que haurem de prendre alguna mesura extrema. Pel que fa als
deures de les famílies, manifesta que açò és una proposta d’acord en contra dels
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desnonaments; si fa falta recordar a les famílies que tenen el deure de pagar una
hipoteca, creu que els bancs ja s’ocupen de recordar, constantment, aquests deures;
nosaltres som aquí per defensar la ciutadania.
Finalment, el Sr. Heras Rodríguez manifesta que sí que hi seran, aquestes dues
partides pressupostàries, dins el pressupost de 2016, pressuposts que s’estan elaborant.
Pel que fa a la pregunta feta si tenim constància que es vulgui posar en marxa futures
plataformes en aquest sentit, manifesta que ara mateix no en té constància, però
assenyala que allò que es proposa és que s’organitzin, és a dir, en subjuntiu, si
s’organitzen hi donarem suport; si ja estan organitzades, ens hi afegirem, cap problema.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que la radiografia que demana la Sra. Tronch
s’està fent, que sap que no és fàcil, ja que la qüestió de la protecció de dades ens ho fa
difícil, però que s’està fent. Afegeix que des que és aquí sí que hi ha hagut persones que
han acudit a nosaltres amb aquest problema i que a la millor la Sra. Tronch ha tingut la
sort que en un any i mig no hi ha acudit ningú a ella, però a nosaltres, sí.
Intervé novament la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que si s’han de prendre mesures
extremes, espera que siguin mesures dins el dret, que no ens passem dels drets ni de la
normativa legal que hi ha al darrere. Respecte a açò que diu què la radiografia està en
procés, manifesta que se n’alegra que sigui així, però tal vegada es podria haver esperat
a disposar d’aquesta radiografia per poder tirar endavant una cosa com aquesta.
Malauradament, durant el poc temps que la qui parla va estar aquí, sí que en va tenir
constància; pocs casos, però sí. Afegeix que les treballadores s’hi van posar mil per mil i
van fer totes aquestes coses que es recullen a la proposta, si bé no ho van plasmar en
un document, però la implicació era total. Conclou dient que el Partit Popular està
d’acord amb la idea global d’aquesta moció, però hi ha punts de la redacció, com ha dit
abans, que generen certs dubtes.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Declarar el municipi de Sant Lluís com a ciutat contrària als desnonaments
d'habitatges familiars habituals o de primera residència. Per a això es prendran les
següents mesures:
a) Sol·licitar a les entitats bancàries que operen a Sant Lluís la suspensió dels expedients
de desallotjament i la paralització dels procediments judicials en curs al nostre municipi,
per tal de poder cercar, així, solucions alternatives amb la intermediació de l'Ajuntament.
b) Sol·licitar la presència d'una persona representant de l'Ajuntament a aquells
procediments que ja estiguin en marxa.
c) En tot cas, sol·licitar l'anul·lació de qualsevol tipus de penalització a causa de
l'impagament d'alguna lletra de la hipoteca, com ara els interessos de demora.
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d) Declarar l'àrea d'afers socials de l'Ajuntament com a ens mediador, per tal d’informar i
atendre els afectats en processos d’execució i analitzar les diverses situacions
específiques generades pels processos judicials d'execució hipotecària, i fer propostes
concretes d'intervenció. En cas de produir-se el desnonament, informar des del Serveis
Socials a la persona o persones desnonades dels seus drets i de les possibles mesures
legals a prendre, així com facilitar-li la manera més immediata d'optar a un habitatge
digne.
e) En el supòsit d’una família desnonada o en risc d’estar-hi, l’Ajuntament -sota l’empar
d’un informe tècnic i proposta dels Serveis Socials municipals que valori la gravetat del
cas- atorgarà a l’afectat l’ajut necessari per liquidar l’import corresponent als imposts i
taxes municipals associats a l’habitatge (IBI, recollida de fems, IVTNU si corresponen a
l’afectat...) o bé ajornarà el seu pagament; tot això sempre i quan el motiu de
l’impagament dels tributs sigui el mateix que el de l’impagament de la hipoteca.
f) En el cas d'altres impagaments relacionats directament amb l'habitatge (aigua, llum...),
mediar entre l'empresa i la persona o persones afectades per tal d'arribar a un acord, tot
derivant, si s'escau, el cas als Serveis Socials municipals per tal que dins els seus
protocols facin el possible per evitar el tall de subministraments.
g) En cas de fer-se efectiu un desnonament dins el terme municipal de Sant Lluís,
posar-se en contacte immediatament amb l'entitat bancària desnonadora per traslladar-li
la nostra preocupació i replantejar la relació del consistori amb l'esmentada entitat.
h) Donar ordre a tot treballador o treballadora d'aquest Ajuntament, incloent-hi Policia
Local, perquè no participi a cap desnonament que es produeixi a Sant Lluís dins l'àmbit
de la seva feina.
Segon. Prendre les següents mesures per tal de garantir l'accés a un habitatge digne per
part de persones o famílies amb dificultats econòmiques:
a) Realitzar una campanya d'informació a la ciutadania sobre els seus drets en els casos
de processos judicials d'execució hipotecària i sobre els seus drets d'informació en
relació amb les entitats financeres.
b) Convocar a una reunió a través del consell sectorial corresponent amb les diferents
associacions de propietaris, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i altres entitats
socials municipals que tengui els objectius d’analitzar l'evolució del tema i proposar
mesures a escala municipal per garantir el dret a un habitatge digne.
c) Realitzar un cens dels habitatges buits a Sant Lluís que tinguin com a propietaris
entitats bancàries o bé altres persones jurídiques, tot creuant les dades que té
l'Ajuntament amb les oferides per les esmentades entitats i les de les empreses
subministradores de serveis en la mesura en què això sigui possible, per tal d'oferir-los
en forma de lloguer social assequible.
d) Obrir una partida dins els pressupostos municipals destinada a lloguers socials i una
altra per a reformes a habitatges de cara a ser utilitzats per a aquesta finalitat.
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Tercer. Donar suport a totes les iniciatives, plataformes i espais de debat en defensa del
dret a un habitatge digne que s'organitzin al nostre municipi, tot destacant, al mateix
temps, el paper de la PAH a Menorca.
Quart. Donar suport a totes les iniciatives promogudes per part de les administracions de
rang superior al del nostre Ajuntament i que ens afectin com a municipi (Consell Insular
de Menorca, Govern Balear, Govern d'Espanya, Comissió Europea), i sol·licitar la nostra
adhesió a totes aquelles comissions, consorcis, etc. que es creïn amb l'objectiu d'evitar
desnonaments per motius econòmics i que puguin afectar a famílies de Sant Lluís.
Cinquè. Traslladar aquests acords al president del Govern de la nació, al Ministeri
d'Economia, al Ministeri de Justícia, als grups polítics del Congrés i del Senat; a la
Presidència del Govern de les Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears i als seus
grups parlamentaris; a l'IBAVI; a la Presidència del Consell Insular de Menorca i als
consellers o conselleres competents en matèria d'habitatge i afers socials; al Defensor
del Poble espanyol; a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca; a les entitats
polítiques, socials, econòmiques i financeres afectades; i a les associacions de
propietaris del municipi de Sant Lluís.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.10.15.PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 13 (SUPLEMENT DE CRÈDIT)
AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta del regidor d’Hisenda amb relació a l’assumpte indicat, que diu: --“Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per als que no
existeix al vigent pressupost crèdit suficient a la vinculació jurídica, i atès que es disposa de
romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptablers resultants de la liquidació
de l’exercici anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la Memòria d’Alcaldia en que s’especifica la modalitat de modificació de crèdit, el
finançament de l’operació i la seva justificació. --------------------------------------------------------------------Atès l’informe favorable d’intervenció. -------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ---------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2015, en la modalitat
de suplement de crèdits amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per
amortitzar deute, per un import de 205.000,00 euros a càrrec del Romanent de tresoreria per a
despeses generals de lliure disposició. ------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Descripció
Import
Pressupostària
011 91307
Amortització préstec 2011 finançament inversions pavelló d’esports
205.000,00
Altes al pressupost d’ingressos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Econòmic Descripció
Import
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
205.000,00
GENERALS

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
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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.” --Intervé la Sra. Capó García. Reitera la sol·licitud d'informació amb relació al càlcul de l'estabilitat
pressupostària de final d'exercici, que va demanar a la passada comissió, per poder-ne disposar
per al ple de setembre, sol·licitud que també ha reiterat per escrit, però de moment encara no ha
rebut aquesta informació. -----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Pons Sintes manifesta que durant els pròxims dies es contestaran els diferents escrits
presentats pel Grup del Partit Popular. ------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2015, en la modalitat de
suplement de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, per amortitzar
deute, per un import de 205.000,00 euros a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses
generals de lliure disposició. -------------------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
pressupostària
011 91307

Descripció

Import

Amortització préstec 2011 finançament inversions pavelló d’esports

205.000,00

Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic Descripció
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

Import
205.000,00

Segona. 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 el
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2015, en la
modalitat de suplement de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals, per amortitzar deute, per un import de 205.000,00 euros a càrrec del romanent
de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició.
Altes al pressupost de despeses:
Aplicació
pressupostària
011 91307

Descripció
Amortització préstec 2011 finançament inversions pavelló d’esports

Import
205.000,00

Altes al pressupost d’ingressos:
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Econòmic Descripció
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

Import
205.000,00

Segona. 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 el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per resoldre-les.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.10.15.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A LA
DOTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT DE VIATGERS A LES
URBANITZACIONS I CASERIUS DURANT TOT L'ANY
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 5417, de dia 05.10.15, que
diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------El nostre Municipi a part d’estar format per el nucli urbà te un conjunt de nuclis i urbanitzacions molt
poblades on hi resideixen prop del 60% de la població total. --------------------------------------------------En la temporada d’estiu considerem que encara que sempre hi poden haver-hi més trajectes i més
horaris, el servei que es presta en tant al transport de viatgers es correcte. Ara be, en temporada
baixa aquest servei és totalment deficient al no haver-hi cap tipus de transport públic. -----------------Fa uns anys es varen obrir noves línies posant un autobús de poques places a fer una ruta per
arreu de les urbanitzacions de la costa de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------El resultat d’aquesta prova no va esser satisfactòria per no aconseguir demanda suficient per tenir
un mínim de viabilitat econòmica.-------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l’Ajuntament aquesta moció i:
Primer.- Instar al Consell Insular de Menorca perquè faci un estudi de demanda de transport i valori
novament la realització d’una prova pilot per donar transport públic als mesos de temporada baixa
a les urbanitzacions i caserius de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------------Segon.- Instar al Consell Insular de Menorca a que estudi una fórmula de col·laboració publico
privada per la creació d’un servei públic baix demanda a través d’un conveni de col·laboració amb
el sector del taxi en temporada baixa, per el qual l’usuari i per un preu bonificat pugui tenir un servei
a demanda amb un import competitiu. La bonificació a aplicar s’establirà en un % a càrrec del
taxista, un % a càrrec del CIMe i un altre % a càrrec de l’Ajuntament.” -------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que aquesta és una de les propostes que el Partit Popular duia
en el seu programa electoral. Recorda que fa sis o set anys el CIM va fer unes proves posant un
autobús de poques places a la costa, però el resultat no va ser gaire satisfactori, ja que, per
exemple, aquella persona que agafava el bus de Cap d’en Font havia de fer tota la ruta per la costa
i hi feia, dins l’autobús, quasi tres quarts d’hora... Considera que estaria bé que s’estudiàs la
possibilitat de creació d’un servei públic segons demanda a través d’un conveni de col·laboració
amb el sector del taxi en temporada baixa, que fos cofinançat a quatre bandes —usuari,
Ajuntament, CIM i empresa privada que fa el servei—. Afegeix que es tractaria d’una prova pilot
interessant i que, si bé es fa difícil determinar una quantitat econòmica, perquè el 60% de la
població de Sant Lluís viu a les urbanitzacions, segons padró, si bé la realitat és molt diferent,
pensa que és una proposta que pot ser factible. Conclou dient que és una demanda de molta gent
de les urbanitzacions i caserius que s’assenten un poc enfora del poble, i en demana l’aprovació.--Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, efectivament, en el seu moment es va fer una prova,
amb major o menor èxit, d’un servei que arribava fins a Binidalí, no acabava a Cap d’en Font, però
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la llàstima va ser que el Partit Popular, grup que avui presenta la moció, ho va tirar baix quan va
entrar en el govern del CIM. Tota una paradoxa... Així mateix, manifesta que aquesta qüestió va
sorgir d’un govern progressista del CIM i que l’equip de govern estarà d’acord en el primer punt de
la moció, ja que, abans que es presentàs aquesta moció, ja ens havíem reunit amb el CIM per
tractar-ne, i ens van dir que l’any 2016 sortirien noves concessions i que s’estudiaria. Ara bé, pel
que fa al segon punt de la moció, demana de retirar-lo. ---------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que no entrarà en la polèmica de qui ho va llevar i de qui no, però creu
recordar que es va retirar aquest projecte pilot abans que hi hagués el canvi de govern del CIM.
Pel que fa al segon punt de la moció, manifesta que el mantindria, perquè l’únic que es demana és
que s’estudiï aquesta fórmula de col·laboració, no diu “fer-ho”, sinó “estudiar-ho”. És una idea, i no
sap si tècnicament es pot dur a terme; per açò, entén que el CIM, que té moltes competències en
transports, és l’organisme que ha d’estudiar-ho. Conclou dient que entén que és una cosa positiva,
per la qual cosa manté la segona proposta d’acord de la moció. ---------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí insisteix que, segons conversacions mantingudes amb la Conselleria de
Turisme del CIM, ens van dir que s’ho mirarien. Ara bé, aquesta moció aporta un nou element,
que és la qüestió del taxi; i com que també es parla de quantificació econòmica, en aquests
moments trobam que és suficient que s’insti el CIM que faci aquest estudi de demanda de
transport. Així mateix, considera que si aquest servei públic s’hagués mantingut, a la millor, quan
es diu que tenim bastant de gent a la costa que queda sense servei, avui la gent s’hauria habituat
a aquest servei. Però allò que no pots pretendre és posar un servei i l’endemà ja tenir una
demanda rellevant. Per açò, allò que s’ha de fer és mantenir-lo; però la realitat és que el PP va
llevar aquest servei, i qui el va posar va ser un govern progressista i el PP no ha fet res i en quatre
anys tampoc no ho ha demanat. Que no véngui ara a contar pel·lícules que no vénen al cas...
Conclou dient que la posició de l’equip de govern és que es retiri el segon punt de la moció. En cas
contrari, que es facin votacions separades. ------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina accepta la votació separada. --------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la primera proposta de la moció
presentada pel grup del Partit Popular. ------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------------------------------------------------------------------− Instar el Consell Insular de Menorca a fer un estudi de demanda de transport i valori
novament la realització d’una prova pilot per donar transport públic durant els mesos de
temporada baixa a les urbanitzacions i caserius de Sant Lluís. -------------------------------------Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la segona proposta de la moció presentada pel grup del
Partit Popular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -----------− Desestimar en tots els seus termes la segona proposta d’acord de la moció presentada pel
Grup del Partit Popular, RE 5417, de dia 05.10.15, transcrita anteriorment." --------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquesta moció es basa en la necessitat
d’oferir un transport públic adequat a les necessitats dels residents de les urbanitzacions i
caserius, sobretot durant la temporada baixa. El sistema proposat utilitzaria els taxis
existents sense la necessitat d’implantar altres vehicles i infraestructures, disminuint
substancialment el cost d’aquest servei. Aquest cost vindria subvencionat en un
percentatge pel CIM, un altre per l’Ajuntament, un altre pels taxistes, abonant la resta els
usuaris. Així mateix, manifesta que fa uns anys es va realitzar una prova que no va tenir
èxit, que només oferia Sant Lluís – Binidalí – Punta Prima, deixant fora s’Algar, Alcalfar i
els caserius del terme municipal; i ara, amb el sistema proposat, no es discrimina el lloc
de residència dels veïns de Sant Lluís. Per tot el que s’ha exposat, sol·licita el suport del
Ple a la moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que dins la comissió va demanar que els dos
punts que es duen a aprovació es votassin per separat, perquè la paradoxa d’aquesta
moció que presenta el PP és que va ser un govern del Partit Popular en el CIM que va
llevar aquest servei a la costa... La sorpresa és important. Afegeix que, a més, aquests
membres que fa un parell de mesos van fer quatre anys com a equip de govern en
aquest Ajuntament, van ser incapaços de demanar-ho i avui ho presenten com a moció.
Manifesta que l’equip de govern està d’acord amb el primer punt de la moció, ja que,
abans que es presentàs aquesta moció, ja ens havíem reunit amb el CIM per tractar-ne.
Ara bé, sobre el segon punt no ho veu factible per diferents circumstàncies, ja que, per
exemple, el fet de preveure que el CIM hi posarà doblers, que l’Ajuntament hi posarà
doblers, que els taxistes hi posaran doblers i que els usuaris hi posaran doblers... açò li
sembla una utopia.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’equip de govern s’estima més instar el
CIM que retorni als orígens del 2009, però no als orígens del final de 2011, que és quan
el PP ho va llevar. Açò és la realitat d’aquest servei, que si bé es cert que deixava de
banda s’Algar, Alcalfar i els caserius, creu que s’havia d’haver intentat mantenir. Sabem
que els serveis públics en molts aspectes són deficitaris, però precisament per açò son
públics i s’han d’intentar mantenir a fi que la gent s’habituï a aquest servei, però la realitat
és que el PP ho va rompre i van ser incapaços de demanar-ho durant els quatre anys
passats. Conclou dient que li sembla bé que ara ho demanin, perquè agafen la inèrcia
que nosaltres volem impulsar des d’aquest govern de Sant Lluís. Anuncia que votaran a
favor del primer punt, però no del segon.
Intervé novament el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que és cert que el Partit Popular del
CIM va llevar aquest servei, però ho va fer amb fonament, ja que molts de dies utilitzava
aquest servei un sol passatger. Hauria estat més econòmic transportar-lo amb helicòpter
o amb una limusina... Entén que el transport públic no ha de generar beneficis, però
haurien de saber que la bacanal progressista generada pels pactes de govern en el CIM
va deixar un forat d’un milió d’euros a les empreses de transports que tenien
contractades, entre elles, aquesta empresa que feia aquest servei a les urbanitzacions.
Així ens va anar, aeroports sense avions i autobusos sense passatgers... És molt fàcil
gastar els doblers dels altres. Conclou dient que creu que la proposta que presenten per
solucionar el problema del transports entre les urbanitzacions, caserius i Sant Lluís és
una solució innovadora i creativa. Per açò, sol·liciten que “s’estudiï”, no que “s’implanti”,
sigui el CIM que ho estudiï, que és l’organisme competent en matèria de transport.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Considera una frivolitat, més que més quan
parlam de doblers públics, emprar helicòpters o limusines per traslladar el personal... ni
com a broma, senyor Tudurí. Insisteix que el Partit Popular ho va tirar baix quan va
entrar en el govern del CIM, i avui presenten aquesta moció, sabent el cost que açò pot
tenir. Tota una paradoxa... A la vegada, vostès s’estan desdient del que estan dient, ja
que donen per suposat que açò tindrà un dèficit i que no funcionarà. Així mateix, i sobre
el comentari que ha fet el Sr. Tudurí sobre el dèficit que va deixar el Pacte de Progrés, es
demana: Vostès en quatre anys l’han llevat? Segur, segur que l’han llevat..., allò que han
fet vostès ha estat llevar serveis, perquè no arriben més enllà de cercar propostes bones
i solucions. Acaba reiterant que donaran suport al primer punt i que votaran en contra
del segon punt.
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Intervé la batlessa. Manifesta que voldria afegir que és curiós que el Partit Popular parli
de carreteres sense cotxes i aeroports sense avions, quan els mestres dels aeroports
sense avions i de les carreteres sense cotxes és el Grup popular... sobretot en l’àmbit
nacional.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la primera proposta del
dictamen de la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Instar el Consell Insular de Menorca a fer un estudi de demanda de transport i valori
novament la realització d’una prova pilot per donar transport públic durant els mesos de
temporada baixa a les urbanitzacions i caserius de Sant Lluís.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la segona proposta del dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
- Desestimar en tots els seus termes la segona proposta d’acord de la moció presentada
pel Grup del Partit Popular, RE 5417, de dia 05.10.15, transcrita anteriorment.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.10.15.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES EN RELACIÓ A LA FIXACIÓ DEL TIPUS DE L'IMPOST SOBRE
ELS BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L'EXERCICI 2016
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 5657, de dia 14.10.15,
que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXPOSICIÓ DE MOTIUS ---------------------------------------------------------------------------------------------L’impost sobre Béns immobles és un tribut de caràcter real que grava el valor dels béns immobles
en els termes establerts en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. -----------------------------------------------------------La legislació aplicable és la següent: --------------------------------------------------------------------------------- Els articles 15 a 19 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. ------------------------------------------------------------ Els articles 60 a 77 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, que recullen la regulació de l’lBl. ----------------- L’article 32 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Cadastre immobiliari. “Redacció, amb efectes des d’1 de gener de 2013, segons la Llei
16/2002, de 27 de desembre, per la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica”. ------------------------------- Els articles 22.2d) i e), 47.1, 49 i del 105 al 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.--------------------------------------------------------------------------------------------------23
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La base imposable de l’impost sobre Béns immobles (IBI) estarà constituïda pel valor cadastral dels
béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme a allò
disposat a les normes reguladores del Cadastre immobiliari. --------------------------------------------------La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció
prevista als articles 66 i ss del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. -------------El tipus de gravamen mínim i supletori serà del 0,4% quan es tracti de béns immobles urbans i el
màxim serà de l’1,10%. --------------------------------------------------------------------------------------------------La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen
corresponent. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’apartat 2 de l’article 32 del TRLCI disposa que les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat
podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d’un mateix municipi per aplicació de
coeficients en funció d l’any d’entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. Atès que per a l’exercici 2014 i 2015 s’han aplicat els coeficients 0,8 i 0,78 respectivament,
reductors d’actualització del valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana que han
resultat d’aplicació a Sant Lluís arran de la petició que va realitzar l’Ajuntament aquests dos
exercicis d’acord amb allò establert a la TRLCI. -----------------------------------------------------------------Atès que d’acord allò que exposa l’Ordre Ministerial HAP 1952/2015 es comprova que l’Ajuntament
no ha sol·licitat l’aplicació del coeficient d’actualització del cadastre per a l’exercici 2016. -----------Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple del l’Ajuntament aquesta moció --Modificar el tipus de gravamen de l’impost sobre Béns immobles (IBI) de naturalesa urbana, perquè
quedi establert en un 0,62% per a l’any 2016.” --------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que el Partit Popular presenta aquesta moció per modificar
l’ordenança fiscal de l’IBI, quant als béns immobles urbans, pel que fa a la qüestió del tipus de
gravamen. Actualment el tipus està en un 0’65% i es proposa una davallada fins al 0’62%.
Considera que la situació actual financera i econòmica és prou bona per poder assimilar la baixada
dels ingressos que podria suposar aquesta baixada del tipus. Per açò és que s’ha presentat
aquesta moció. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que la intenció de l’equip de govern és mantenir el tipus al
0’65%. És una continuïtat, aquest any no s’ha revisat el valor cadastral perquè ja s’havia rebaixat
en dos anys anteriors a un nivell que està dins el marges estàndards del cadastre. Creu que una
baixada al 0’62% suposaria un -4’5% del pressupost —uns 160 mil euros— i mantenir-lo és una
variació insignificant d’un 0’14%. Afegeix que, políticament, creu que és un impost just, que paga
qui més té, i que és més just jugar amb altres imposts o taxes que paguen tots igual, tant si tenen
com si no tenen, que no amb aquest. Conclou dient que no es tracta d’incrementar l’impost, sinó
que és mantenir-lo, ja que és el mateix tipus que hi havia l’any passat. -------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular ha presentat aquesta proposta perquè
intuïa que mantindrien el tipus de gravamen. Recorda que els darrers anys, a part de baixar la
base liquidable en dos anys consecutius a través de cadastre, s’ha davallat la recaptació
esglaonadament. Açò era una de les coses que nosaltres volíem seguir fent, i per açò s’ha
presentat aquesta moció. Afegeix que aquest 0’14% es pot transformar en un 2% o més, amb
motiu de les altes que hi pugui haver i si s’aplica el 10% d’augment de la base liquidable, per la qual
cosa agrairia que abans de la sessió plenària poguessin fer nous càlculs, perquè si s’ha d’ajustar a
una cosa raonable, el PP pot donar-hi suport. --------------------------------------------------------------------El Sr. Pons Sintes manifesta que, efectivament, pot variar amb les possibles altes i açò és difícil
comptabilitzar-ho, si bé es pot analitzar. Ara bé, la intenció de l’equip de govern és mantenir el
tipus de gravamen al 0’65%. -------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’expressió és clara: és l’impost més just que hi ha.
Afegeix que aquest equip de govern creu més en la idea d’abaixar taxes i preus públics, que no en
l’IBI. Recorda que el Partit Popular va retocar aquest impost quan nosaltres vam deixar d’estar al
govern, però nosaltres consideram que l’opció del PP no és l’adequada, sinó que és una altra.
Preferim mirar preus públic i taxes, que sí que afecta gent que a la millor pot estat més
necessitada; i l’IBI és un impost que qui més té, més paga. ---------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel Grup del
Partit Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -----------− Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup del Partit Popular, RE
5657, de dia 14.10.15, transcrita anteriorment." ---------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que aquesta moció es presenta perquè el Partit
Popular creu que l’actual situació econòmica i financera de l’Ajuntament és suficientment
bona per poder fer front a la poc significativa baixada en els ingressos que suposaria la
reducció del tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
del 0’65% actual al 0’62%. Concretament, estam parlant com a molt d’uns 160.000 euros,
sense tenir en compte les altes que s’hagin pogut produir dins 2015, que faran que
aquest import sigui menor. Afegeix que durant els darrers quatre anys la recaptació per
aquest concepte ha anat baixant, concretament, a l’exercici de 2015 la baixada ha estat
aproximadament d’uns 113.000 euros, és a dir, d’un 3’06% respecte a l’any anterior, a
més de dues reduccions consecutives en els valors cadastrals, cosa que no només
afecta l’IBI sinó que també beneficien els ciutadans en tots els impostos relatius a la
transmissió de terrenys.
Continua la Sra. Capó García. Manifesta que a la Comissió Informativa l’equip de govern
va defensar la seva postura en contra d’aquesta baixada argumentant que l’IBI és
l’impost més just i que el que farien seria baixar taxes i preus públics... Voldria que el Sr.
Pons ens expliqui per què creu que l’IBI és un impost just, perquè, com possiblement
sap, l’IBI és un impost real, és a dir, un impost que grava manifestacions separades de la
capacitat econòmica sense posar-la en relació amb una determinada persona; cosa
diferent és el cas dels impostos personals, com per exemple l’IRPF, que grava una
manifestació de la capacitat econòmica posada en relació amb una persona
determinada. Per altra banda, ens agradaria que el Sr. Pons explicàs els motius pels
quals defensa la baixada de taxes i preus públics, en tost de l’IBI. Es demana: A quines
taxes i preus públics es refereixen, perquè els preus públics, d’acord amb la llei, han de
cobrir el cost de l’activitat prestada, llevat de comptades excepcions.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que, tal com va explicar a la Comissió Informativa,
aquest equip de govern considera que l’IBI és l’impost més just que hi ha, perquè paga
qui més té. A més, aquest equip de govern sempre està disposat a ajudar aquelles
persones que no puguin atendre aquest impost. Afegeix que aquest impost afecta en
major mesura la gent que té moltes propietats i, en molta menor mesura, la gent que en
té menys; és a dir, que si reduïm una mica aquest impost la gent amb moltes propietats
s’estalviarà molts diners i la gent amb poques propietats s’estalviarà molt poc. Pel que fa
a la taxes, manifesta que hi ha algunes taxes que són modificables a la baixa i que açò
s’està estudiant, per tal d’igualar la capacitat de cada un dels ciutadans per fer front al dia
a dia.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la Comissió Informativa va ser
precisament el qui parla qui va comentar que aquest equip de govern creu més en el fet
d’abaixar taxes i preus públics, que no en l’IBI. Efectivament, manifesta que és cert que
te diuen que has de cobrir el cost de l’activitat, però no te diuen que l’has de cobrir. Si la
voluntat política és de no cobrir el cost, no passa res, l’Ajuntament pot assumir un dèficit
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de primeres, no és obligatori cobrir el cost. Conclou dient que l’IBI és l’impost més just,
ja que paga qui més té, cosa que amb els preus públics no succeeix així.
Intervé novament la Sra. Capó García. Manifesta que si realment tenir una propietat fos
manifestació de riquesa possiblement avui no hauríem tingut com a punt de l’ordre del
dia la declaració de Sant Lluís com a municipi lliure de desnonaments per motius
econòmics. A la nostra societat, en un percentatge altíssim, les famílies aspiren a invertir
en un llar els estalvis produïts per l’esforç de la seva feina. Es demana: Què en diuen
d’una parella de jubilats que per una petita rebaixa en el rebut de l’IBI els significa un
món, o d’aquelles persones que han heretat un habitatge que no poden mantenir i que
tampoc poden vendre durant anys? Quantes famílies de Sant Lluís es veurien
beneficiades amb aquesta rebaixa? Pel que fa a les taxes, manifesta que abans
d’abaixar aquests ingressos s’hauria de fer públic, en honor a la transparència, quin és el
dèficit actual dels serveis i quantes persones en gaudeixen, no sigui que aquests dèficits
siguin superiors a la baixada dels ingressos, la qual cosa provocaria la reducció del tipus
proposada.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que no sap si és una pregunta que
fa la regidora del Partit Popular, perquè ella ho pot saber més que ningú, ja que ha fet
feina uns quants anys en aquest ajuntament i va estar uns mesos cobrint una plaça que
en certa manera ja estava ocupada... Probablement aquesta pregunta que ella ha fet, la
podria contestar ella mateixa, ja que els nombres els deu conèixer més ella que no
nosaltres.
Finalment, intervé la batlessa que manifesta que l’IBI és un impost just, el qui més té més
paga.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
−

Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel Grup del Partit
Popular, RE 5657, de dia 14.10.15, transcrita anteriorment.

SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.10.15.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A L'EXECUCIÓ
D'UNA AUDITORIA COMPTABLE I JURÍDICA-URBANÍSTICA A L'AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 5656, de dia 14.10.15, que
diu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS-----------------------------------------------------------------------------------------------Quan s’engega un nou mandat és un bon moment per conèixer l’estat en que es troba una
administració i, per tant, d’aquesta manera poder fer una correcta valoració de la situació a partir de
la qual es parteix. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Constitueix la finalitat de les auditories comprovar que, en els actes, operacions i procediments de
gestió, els directius públics i tots aquells que manegen fons públics s’han sotmès a les formes,
disposicions i directrius que els són d’aplicació i que aquells es realitzen amb criteris d’eficàcia,
eficiència i economia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------L’aplicació de les Normes d’Auditoria del Sector Públic a les auditories que en l’àmbit local es
realitzen es deriva de la remissió a aquestes normes que es desprèn del contingut de l’article 220.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: ------------------------------------------------“El control financiero se realizará por procedimientos de auditoria de acuerdo con las normes del
Sector Público.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La finalitat de l’auditoria és, doncs, conèixer l’estat econòmic, comptable i financer de l’Ajuntament
en el seu conjunt. A més, i en el cas concret de l’Ajuntament de Sant Lluís, per les problemàtiques
urbanístiques hagudes en el transcurs dels darrers anys, també s’hauria de poder aportar llum a si
les decisions que s’han pres per part dels darrers governs estaven o no ben fonamentades i sobre
tot si s’ajustaven a dret. -------------------------------------------------------------------------------------------------En tant a la vessant econòmica, s’hauria de detallar l’evolució de l’endeutament, dels pendents de
pagament i sobretot la correcta gestió dels diners públics en cada mandat. -------------------------------En aquest sentit el Grup Municipal del Partit Popular s’adhereix a l’acord que en aquest sentit varen
signar els actuals membres d’equip de Govern quan varen formalitzar el pacte que el sustenta. ----Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l’Ajuntament aquesta
moció:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes que l’Ajuntament de Sant Lluís s’inclogui dintre del següent
pla d’auditories anuals per tal de portar a terme el control extern pertinent en relació a les següents
qüestions: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- L’adequació a la legalitat vigent de les decisions urbanístiques portades a terme durant
els mandats 2003-2007, 2007-2011 i 2011-2015, que han tingut conseqüències econòmiques per
l’Ajuntament de Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Detall de l’evolució de l’endeutament, l’evolució dels pendents de pagament i sobretot la
correcta gestió dels diners públics en cada un dels mandats 2003-2007, 2007-2011 i 2011-2015.” Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que el Partit Popular proposa la confecció d’una auditoria
per part de la Sindicatura de Comptes, que és l’òrgan extern encarregat de fer el control de les
administracions a les Illes Balears. Creu que per augmentar la informació als ciutadans i una major
transparència, seria important obtenir aquesta auditoria amb relació a les tres passades
legislatures, quant a les decisions urbanístiques que s’han produït i quines repercussions actuals i
futures poden tenir en les finances de l’Ajuntament, i per fer un seguiment de l’endeutament, dels
casos pendents de pagament i de la gestió econòmica d’aquestes tres legislatures, per tal de tenir
una visió general. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que l’equip de govern s’oposarà a la moció presentada. De
fet, el sorprèn que es demani açò quan el grup que la presenta ha estat quatre anys aquí i ho
podien haver fet en qualsevol moment. Els nostres comptes els fiscalitza o els audita l’equip
intern, en el qual tenim totalment confiança. Insisteix que no entén que es presenti aquesta moció,
quan el PP ha tingut quatre anys per fer-ho i no ho ha fet. -----------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular ha llegit el pacte dels grups Volem Sant
Lluís, PSOE i el PI i en aquest document es deia de fer aquesta auditoria... Nosaltres som els
primers que volem que ens auditin el que vam fer; la sorpresa és que no ens donin suport. ----------El Sr. Pons Sintes manifesta que fer una auditoria externa col·lapsaria l’Ajuntament i, en tot cas, si
l’equip de govern decidís un dia fer una auditoria externa —que no ho deia el nostre programa; el
nostre programa deia de fer una auditoria, per a la qual cosa s’ha emprat el personal intern de
l’Ajuntament—, ho farien dels darrers anys si vessin qualque cosa anormal, cosa que no ha estat
el cas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Sr. Coll Alcina manifesta que quan va veure açò en el pacte va pensar que li agradaria que li
posassin nota, per veure si realment ho van fer bé o si van caure en qualque error, i va pensar que
era una bona cosa. Ara bé, el sorprèn que l’equip de govern no doni suport a la moció presentada.
Intervé la batlessa. Manifesta que, doncs, estam sorpresos per totes dues bandes... Diu que fa
quatre mesos que l’actual equip de govern és a l’Ajuntament i ens estam posant al dia de moltes
coses. Evidentment, havíem pactat aquesta auditoria, però realment allò que hem fet ha estat fer
una auditoria interna, on els treballadors ens han ajudat moltíssim per veure l’estat de comptes, i
ens han deixat contents per no haver de demanar una auditoria externa, cosa que bloquejaria molt
la feina dels tècnics municipals. Afegeix que quan vam veure la moció del PP ens va sorprendre
molt, ja que si l’esmentat grup polític tenia ganes de veure si hi havia qualque irregularitat en la
legislatura anterior a la seva, van tenir quatre anys per poder fer aquesta auditoria externa ----------.
El Sr. Coll Alcina manifesta que el Partit Popular no ho prometia, i que quan va veure que en el
pacte de Volem Sant Lluís, PSOE i el PI ho proposaven, va veure bé que es fes, i per açò es va
presentar aquesta moció. A la millor nosaltres en sortim perjudicats, ja que tal vegada vam fer
alguna cosa malament de què, però, no tenim coneixement; per tant, ho miram, i així sabrem si
vam actuar bé o malament. Sincerament, pensava que aquesta proposta s’aprovaria.-----------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel Grup del
Partit Popular ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord------------− Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE
5656, de dia 14.10.15, transcrita anteriorment".---------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que una volta revisat el pacte de govern que ens
van fer arribar, el Partit Popular va observar que dues de les propostes d’actuació a curt
termini eren fer una auditoria urbanística i una auditoria econòmica. Com saben, el Grup
Popular a l’anterior legislatura, tot i no ser un compromís inclòs en el seu programa
electoral, sí que s’hi va manifestar en més d’una ocasió de forma favorable. Per tant, han
cregut que ara era el moment més convenient per fer aquestes auditories, aprofitant que
els tres grups polítics que han signat el pacte de govern ho proposaven tan clarament i
com un objectiu a curt termini. Manifesta que allò que demana el Partit Popular és que
se sol·liciti a la Sindicatura de Comptes, que és l’òrgan de control extern de les
administracions públiques a Balears, de fer aquesta auditoria urbanística/comptable
referida a les tres anteriors legislatures, perquè creu que, per una banda, s’ha d’abastar
un període de temps suficientment llarg perquè s’estudiïn les repercussions de
determinades decisions urbanístiques en el futur de l’economia municipal; i, per altra
banda, s’ha inclòs la nostra legislatura perquè volem ser transparents i pensam que
vostès també ho haurien de voler ser, de transparents. Conclou demanant al Sr. Pons si
ens pot fer arribar una còpia de l’auditoria interna que va comentar que havien fet els
tècnics de l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que els qui formam l’equip de govern estam
absolutament sorpresos davant aquesta moció, ja que el Partit Popular ha estat quatre
anys en el govern —no sap si ja se’n oblidat— i totes aquestes actuacions que ens
demanen les podrien haver fet ells. Per altra banda, manifesta que si nosaltres decidim
fer una auditoria la farem sobre la base dels anys que creguem que s’han d’auditar,
siguin tres, quatre, tretze o seixanta-cinc... Així mateix, manifesta que els equips tècnics
d’aquest ajuntament han fet un repàs de l‘estat de comptes i nosaltres no hi hem vist cap
anomalia important, cosa que parla bé de la gestió de l’anterior equip de govern, per la
qual cosa no perdrem ara el temps a fer una auditoria externa, que hem constatat que
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suposarien mesos de col·lapsar el funcionament d’aquest Ajuntament. Per últim,
manifesta que sembla que el desig del Partit Popular és aquest, posar entrebancs; creu
que allò que haurien de fer és oposició a nosaltres, no oposició al poble de Sant Lluís. Si
l’Ajuntament no funciona, el poble se’n ressent, i durant aquests tres mesos no han fet
res més que entrar preguntes, al·legacions, proposar auditories... És el seu dret, però
també haurien de mirar pel poble i no posar tants pals a les rodes i tal vegada aportar la
seva opinió, que nosaltres la recollirem de ben segur.
Intervé novament la Sra. Capó García. Manifesta que una auditoria interna està molt bé
fer-la, però s’ha de tenir en compte que una cosa és la funció dels tècnics municipals i,
una altra de ben diferent, la funció que porta a terme la Sindicatura de Comptes, com a
òrgan de control extern, en el sentit de ser qui té atribuïda la funció de fiscalització
externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes
Balears d’acord amb l’Estatut d’autonomia. Així mateix, vol recordar que, tal com
s’exposa a la pàgina de presentació de la Sindicatura, els ciutadans tenen dret a
conèixer la informació com a forma de participació democràtica i pel fet de ser els
destinataris últims dels serveis i de les prestacions públiques. Conclou dient que no
entén la manca de coherència política amb els seus companys del Govern balear, que
han acordat auditar el deute general durant un període de temps que parteix de molt
enrere. A més, el nostre grup, a part d’incloure les darreres legislatures del PSOE-PSM,
incloem la nostra.
Intervé novament el Sr. Pons Sintes. Manifesta que allò que hagin fet els del Govern
balear no l’estranya, perquè el desastre que es deuen haver trobat deu fer por... Així
mateix, manifesta que ja ha dit el que havia de dir sobre aquesta qüestió i reitera que el
Partit Popular ha estat quatre anys governant en aquest Ajuntament i en qualsevol
moment podien haver fet allò que ara proposen.
Finalment, la batlessa manifesta que l’equip de govern és el que ha de decidir el ritme de
compliment del pacte i dels programes electorals respectius, i que té quatre anys de
legislatura per poder-los complir.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
−

Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit
Popular, RE 5656, de dia 14.10.15, transcrita anteriorment.

VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.10.15.PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS, PSOE I
EL PI SOBRE LA DECLARACIÓ DE SANT LLUÍS COM A MUNICIPI CONTRARI A
L'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE ELS
ESTATS UNITS I LA UNIÓ EUROPEA (TTIP)
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta d’acord que presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el
PI, RE 5536, de dia 08.10.15, que diu: ------------------------------------------------------------------------------“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: --------------------------------------------------------------------------------------------El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) és un acord comercial que estan
negociant des de juny de 2013 la Unió Europea i els Estats Units amb l’objectiu “d’augmentar el
comerç i la inversió” entre ambdues bandes de l’Atlàntic, homologant les normes y exigències
administratives que regulen ara mateix aquests camps. -------------------------------------------------------Si tenim en compte que les normes europees són mes restrictives en cultius transgènics, en l’ús
d’hormones de creixement, o l’aplicació massiva d’antibiòtics en els animals, així com en la
privacitat de les dades, l’extracció d’hidrocarburs mitjançant la tècnica del fracking o qüestions
laborals, la signatura d’aquest tractat va molt més enllà del comerç, ja que tindrà un impacte ampli
en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en l’alimentació, el treball, la
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot
podria canviar profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir
regulacions en tots aquests camps. ----------------------------------------------------------------------------------La falta de transparència que estan caracteritzant les negociacions del TTIP és una vulneració del
dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el
Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un document secret. Fins i tot
als membres del Parlament Europeu només se’ls permet l’accés limitat als textos de negociació.
Principalment s’estan negociant els següents temes: ------------------------------------------------------------ Mecanisme de Resolució de Disputes entre Inversors i Estats. La protecció de la inversió
estrangera és un dels objectius del TTIP, per la qual cosa es planteja la creació d’un tribunal
d’arbitratge que permeti a les empreses obviar el sistema jurídic de cada país i recórrer directament
davant aquesta instancia quan creguin que un estat no compleix el tractat, amb la possibilitat
d’imposar multes milionàries. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes
ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres
acords comercials i en molts casos els resultats han estat catastròfics: sancions milionàries a
Austràlia per la seva legislació antitabac, a Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà per
una moratòria al fracking... A Balears, això podria suposar no poder paralitzar el fracking davant les
nostres costes, o no poder evitar que una empresa utilitzés certs tipus de tècniques de producció
agrícola o ramadera contrària a la nostra legislació. -------------------------------------------------------------- Consell de Cooperació Regulatòria. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és
simple: abans d'elaborar la nova legislació, un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i
de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’analitzar" prèviament possibles impactes
d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran
coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius. ---------------------------------------------------- Drets laborals i política social. És en aquesta matèria que l’harmonització reglamentària pot
malmetre el “model social i de dret laboral europeu” i equiparar-lo amb el nord-americà, molt més
precari o, en alguns casos, inexistent. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes
fonamentals del treball de l'OIT, inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de
negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d'avançar
en major protecció dels drets laborals. ------------------------------------------------------------------------------- Dret als serveis d’interès públic. Debilitar les normes europees establertes per als serveis
d’interès públic és un dels objectius. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o
limitaria fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris
ecològics o socials. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Desprotecció mediambiental. Eliminar algunes normes i regulacions en nom de la pretesa
"harmonització" d'estàndards, és a dir, desregular més els mercats. Està en perill el principi de
precaució europeu, clau per la política europea mediambiental, amb greus conseqüències sobre la
salut i la seguretat de les persones i el medi ambient. Aquí afectarà clarament amb la “lliure
pràctica” de les prospeccions petrolíferes. -------------------------------------------------------------------------- Privatització de la sanitat i la salut. Les negociacions van en el sentit d'obrir la contractació pública
a l’engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la competència estrangera. A més a més
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incrementaran els preus de les medicines i els serveis de salut, fent-los menys assequibles la
ciutadania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agricultura i consum. Es pretén facilitar l'entrada a la UE dels aliments transgènics, la carn de
vedella i el porc tractats amb hormones, o el pollastre esterilitzat amb clor. A més, es vol regular la
reducció o eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als agricultors europeus a una
competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions agroindustrials americanes.
És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària. ------------------------------------------------------------ Sistema financer. Es podria incrementar i refermar la lògica actual de rescatar i salvar primer la
banca, en detriment dels drets i necessitats de les persones i el medi. Es pretén liberalitzar i
desarreglar tots els sectors de serveis, inclosos els serveis financers. Les conseqüències són
evidents: la desregulació i la competència lliure en el sector financer estan precisament en l'origen
de les crisis financeres cícliques que ens assoten des de la dècada dels 70 del segle passat i que
sempre paguem la ciutadania. ----------------------------------------------------------------------------------------A més, aquest tractat pot tenir altres repercussions negatives per a les Illes Balears, com
l’encariment del transport i comunicació entre les illes i el continent, prioritzant el negoci privat,
l’autorització de prospeccions petrolieres o altres de caire mediambiental. --------------------------------Per tot això, els Grups Volem Sant Lluís, Grup Socialista i Proposta per les Illes presenta davant El
Ple per al seu debat i aprovació, si escau, la següent -----------------------------------------------------------MOCIÓ:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió i el Consell
europeus el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió entre la Unió Europea i Estats Units. ---------------------------------------------------------------------2.- Instar al Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats
en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació Transatlàntica per
al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions. -------------------------------------------------------------3.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als
grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol.” ------------Intervé la batlessa. Manifesta que a l’exposició de motius queda bastant clar quina és la postura
d’aquest equip de govern respecte al present assumpte i que açò era una dels punts que figuraven
dins el pacte que van signar. -------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular no ha acabat d’estudiar la proposta
presentada; que avui s’abstindrà; i que es definirà a la sessió plenària. ------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:------------1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió i el Consell
europeus el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió entre la Unió Europea i Estats Units. ----------------------------------------------------------------------2. Instar el Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en
cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació Transatlàntica per al
Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.------------------------------------------------------------------3. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als
grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol." --------------

Intervé el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que el TTIP és un acord comercial que estan
negociant des de juny de 2013 la Unió Europea i els Estats Units amb l’objectiu
“d’augmentar el comerç i la inversió” entre ambdues bandes de l’Atlàntic, homologant les
normes i exigències administratives que regulen ara mateix aquests camps. Així mateix,
manifesta que si tenim en compte que les normes europees són mes restrictives en
cultius transgènics, en l’ús d’hormones de creixement, o l’aplicació massiva d’antibiòtics
en els animals, així com en la privacitat de les dades, l’extracció d’hidrocarburs mitjançant
la tècnica del fracking o qüestions laborals, la signatura d’aquest tractat va molt més enllà
del comerç, ja que tindrà un impacte ampli en molts aspectes de la nostra vida
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quotidiana. Especialment en l’alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi
ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Afegeix que, fins i tot podria
canviar profundament la manera en què usam les institucions democràtiques per establir
regulacions en tots aquests camps.
Continua el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que es podria estendre molt més, però al
final d’allò que es tracta és que és un tractat que s’està fent totalment d’esquena a la
ciutadania d’una manera molt opaca. Els parlamentaris de la cambra europea, quan han
de consultar alguna cosa, els fiquen en una espècie de búnquer on no hi poden entrar ni
mòbils ni res, és una cosa absolutament secreta. Assenyala que entre allò que sembla
que s’està tractant —perquè no hi ha res clar— és que hi ha la pretensió de crear com
una mena de comissions paritàries, o consells de cooperació reguladors, que al
capdavall allò que fan és igualar les empreses multinacionals amb l’Administració
pública, de manera que la legislació laboral, mediambiental, de seguretat, d’higiene...
se’n va en orris d’alguna manera.
Segueix el Sr. Heras Rodríguez. Manifesta que també voldria recordar que, per exemple,
els Estats Units d’Amèrica no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del
treball de l'OIT, inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació
col·lectiva. En definitiva, són moltes les coses per les quals creiem que hem de
manifestar-nos en contra d’aquest tractat. Potser diran: Sant Lluís, què hi pinta, aquí?
És ver, Sant Lluís hi pinta poc, sí que és ver que tenim costa; i recorda que el PP durant
la legislatura anterior va fer bastant de campanya en contra del fracking, d’una manera
prou encertada, si bé ho hauria estat molt més si els parlamentaris populars de les Illes
Balears en el congrés haguessin estat coherents en aquesta campanya. Conclou dient
que Sant Lluís, com a poble, hi pot fer ben poc; però si a Espanya som més de 8.000
municipis i el govern que entri després de les eleccions del 20 de desembre es troba
amb una majoria de municipis espanyols en contra d’aquest assumpte, creu que hi tindrà
molt a dir a la Unió Europea.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, abans de res i parlant de coherència, li
agradaria saber quins són els arguments de les regidores del PSOE sumant-se a
aquesta proposta d’acord presentada conjuntament amb Volem Sant Lluís i el PI. No
entén molt bé que, per una banda, els eurodiputats del PSOE votin a favor a
l’Eurocambra la resolució d’acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea i, en
canvi, aquí el PSOE s’hi posicioni en contra. Com que no ho entén, voldria un
aclariment.
Intervé la portaveu del PSOE, la Sra. Borràs Atienza. Manifesta que és molt fàcil: ben
igual com vostès [PP], que hi van fer propaganda a favor i els seus diputats no n’hi van
fer... Afegeix que tots els partits tenen la cúpula i, després, hi ha la base; nosaltres som
de la base, i, com que tenim llibertat de decisió, hem decidit anar en contra d’aquest
tractat.
Intervé novament el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Partit Popular no ho té tan
clar, açò que es produeixin tots els fets negatius que es relaten a l’exposició de motius
d’aquesta moció. Assenyala que hi ha altres visions sobre aquest tractat comercial que
pronostiquen un augment dels llocs de treball i de creixement econòmic. A més, el
benefici d’aquest acord de comerç i inversions podria arribar als 119.000 milions d’euros
per a la Unió Europea. Per altra banda, manifesta que els agricultors espanyols no
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pagaran aranzels del 30% per vendre taronges als Estats Units i, a més, beneficiaria les
petites i mitjanes empreses i els consumidors en haver-hi major competència.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que els parlamentaris europeus exigiran que
es mantenguin els nivells de protecció existents per als treballadors europeus. La
resolució reclama que els EUA es comprometin a respectar els estàndards laborals de
l’Organització Internacional del Treball. L’Eurocambra també estableix altres peticions,
com ara la protecció dels serveis públics europeus i el respecte als estàndards
mediambientals de la Unió Europea. Per tant, hi ha altres punts de vista no tan negatius
ni catastrofistes.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que els arguments que vostès [Volem Sant
Lluís, PSOE i PI] utilitzen a l’exposició de motius són els que utilitza l’extrema esquerra i
que auguren uns fets que possiblement no es produeixin. És com si vostès en ple mes
d’agost, amb un bon sol, es posassin un xubasquero perquè els han dit que a la millor pot
ploure... Conclou dient que creu que Sant Lluís té altres problemes més importants als
quals l’equip de govern ha de dedicar temps i esforç. I, com que nosaltres no ho tenim
tan clar, anuncia que s’abstindran.
Intervé la batlessa. Manifesta que diem NO al tractat de lliure comerç entre la Unió
Europea i els Estats Units (conegut popularment per les sigles TTIP) perquè retalla drets i
llibertats a la ciutadania i als estats, lliurant-los als grans lobbies corporatius de les
empreses transnacionals.
Un descarat alliberament dels mercats; una perversa
desregulació de drets ja adquirits dels consumidors; l’enorme pèrdua de l’ocupació en
temps de crisi; la destrucció del medi ambient; o la possibilitat que grans multinacionals
puguin demandar els estats si limiten els seus beneficis, són algunes de les barbaritats
més greus que s’estan negociant en secret amb aquest tractat internacional. Així mateix,
manifesta que l’entrega al capitalisme més brutal que suposa el TTIP afectaria camps tan
quotidians com l’alimentació, per on entrarien productes que fins ara estan prohibits, com
els transgènics o el clenbuterol; l’ocupació, en què, tot i que no ho diguin, suposaria la
destrucció de fins a un milió de contractes; l’ecologia, amb la destrossa de terres que
suposaria la hidrofracturació (fracking); la farmàcia, duplicant la validesa de les patents i
autoritzant-los gairebé la liberalització de preus; la cosmètica, ja que s’homologarien més
de 1.300 substàncies prohibides a la UE; o la privacitat, ja que el tractament de dades
personals podria estar en mans de les transnacionals.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió i el
Consell europeus el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per
al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.
2. Instar el Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys
negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.
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3. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així
com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat
espanyol.
NOVÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12
AL PRESSUPOST DE 2015
En primer lloc, la batlessa manifesta que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la
comissió informativa corresponent, per la qual cosa anuncia que s’ha de ratificar
incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, el Sr. Coll Alcina manifesta que volia proposar que el present punt es retiràs
de l’ordre del dia, per la qual cosa no sap si és en aquest moment que ha de demanar-ho
o una vegada ratificat el punt.
La secretària informa que una vegada ratificada la inclusió del punt a l’ordre del dia,
llavors ja es pot estudiar el punt en qüestió; i serà llavors quan el PP pot demanar-ne la
retirada.
A continuació, 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, la batlessa sotmet a
votació la ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6), acorda incloure-l’hi.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Hisenda
amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
"Vistes les reclamacions/al·legacions en relació a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.
12/2015 realitzades pel grup municipal del Partit Popular amb registre d'entrada núm. 5793, de
21/10/2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l'informe d'intervenció amb relació a les reclamacions/al·legacions a l'aprovació inicial de la
modificació de crèdit núm. 12 del pressupost de 2015 en la modalitat de crèdit extraordinari amb
càrrec al romanent de tresoreria. -------------------------------------------------------------------------------------Atès que s'han incorporat a l'expedient la Memòria d'Alcaldia i els informes d'evaluació de
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa. ----------------------------ES PROPOSA AL PLE: -------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Estimar parcialment les reclamacions/al·legacions presentades pel grup municipal del
Partit Popular (amb registre d’entrada núm. 5793 de 21/10/2015) a l’aprovació inicial de la
modificació de crèdits núm. 12/2015, en el sentit d’incorporar a l’expedient l’informe independent
d’avaluació de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la Memòria d’alcaldia
justificativa de les inversions a realitzar. -----------------------------------------------------------------------------
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Segon.- Desestimar la incorporació a l’expedient d’un informe tècnic que acrediti la impossibilitat de
demorar les inversions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició (crèdits extraordinaris) a l’exercici següent (any 2016), per considerar que no és el
document que recull la normativa aplicable. ------------------------------------------------------------------------Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm. 12 del Pressupost de 2015." ------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular demana que es retiri el present
punt de l’ordre del dia, ja que ahir vespre van rebre la proposta i la documentació
d’aquest expedient, de manera que no han tingut temps material per poder-lo analitzar
amb el rigor que requereix aquest punt, atesa la seva importància. Per açò, fan aquesta
proposta i que es dugui en el pròxim Ple, per tal de poder analitzar com cal tota la
documentació de l’expedient.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que, efectivament, ahir van repartir la documentació
d’aquest expedient, i ho van fer ahir perquè dimarts era el darrer dia que es podien
presentar al·legacions, per la qual cosa va ser impossible enviar aquesta documentació
despús-ahir. Afegeix que es tracta d’un assumpte que es va debatre dins la sessió
plenària passada i que les qüestions que va plantejar el PP eren de caire tècnic, per la
qual cosa es remet als informes d’Intervenció i a la memòria de Batlia que s’ha elaborat
per poder dur endavant aquesta proposta.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc la batlessa sotmet a votació la proposta
presentada pel Partit Popular, de retirada del present punt de l’ordre del dia.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i set
vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI
(1), acorda desestimar la proposta presentada, de retirada del present punt.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel regidor d’Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Estimar parcialment les reclamacions/al·legacions presentades pel Grup
municipal del Partit Popular (amb registre d’entrada núm. 5793, de 21/10/2015) a
l’aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 12/2015, en el sentit d’incorporar a
l’expedient l’informe independent d’avaluació de compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la Memòria de Batlia justificativa de les inversions a realitzar.
Segon. Desestimar la incorporació a l’expedient d’un informe tècnic que acrediti la
impossibilitat de demorar les inversions finançades amb romanent de tresoreria per a
despeses generals de lliure disposició (crèdits extraordinaris) a l’exercici següent (any
2016), per considerar que no és el document que recull la normativa aplicable.
Tercer. Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm. 12 del Pressupost de 2015.
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DESÈ. PROPOSTA DE BATLIA PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa 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.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
"Atès que l’adjudicatari del contracte de gestió de l’explotació del bar del poliesportiu municipal va
comunicar a l’Ajuntament la impossibilitat de contractar personal atès el poc rendiment de l’activitat
i la incapacitat temporal de la treballadora; -------------------------------------------------------------------------Atès que l’Ajuntament, per la seva banda, va considerar convenient per a l’interès públic la ràpida
reversió de les obres, instal·lacions i equipament amb l’objecte de poder donar el servei de bar als
usuaris del poliesportiu amb un horari i condicions adaptats a l’obertura del pavelló, resultant
inconvenient la permanència del contracte; ------------------------------------------------------------------------Atès que en data 13 d’octubre de 2015 s’ha signat acord entre l’Ajuntament i l’adjudicatari
mitjançant el qual es resol de mutu acord el contracte de referència, acord que només entrarà en
vigor una vegada ratificat pel Ple de l’Ajuntament; ----------------------------------------------------------------Atès que consten a l’expedient informe tècnic (prèvia visita d’inspecció i comprovació), estudi de
costos emès per la Intervenció municipal i informes de Secretaria i Intervenció; ------------------------I atès l’article 223 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic i clàusula 29 del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, venc en elevar al Ple la següent ---PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Ratificar l’acord subscrit en data 13.10.2015 entre Bar Poliesportiu Gabi i Jaco, S.C. i
l’Ajuntament i, per tant, resoldre de mutu acord el contracte de gestió de l’explotació del bar del
Poliesportiu municipal, subscrit en data 27.06.2013 per Bar Poliesportiu Gabi i Jaco, S.C. i per
aquest Ajuntament, d’acord amb les següents i particulars estipulacions: ----------------------------------1. Bar Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C., com a concessionari del contracte i amb motiu de la resolució
contractual acordada, deixa de prestar el servei, per la qual cosa subscriurà una acta de lliurament
de les claus de la instal·lació i en la qual es recolliran els béns i les obres utilitzades per dur a terme
la gestió i que reverteixen a aquest Ajuntament amb motiu de la resolució contractual. ----------------2. Les parts acorden fixar la liquidació que l’Ajuntament haurà d’abonar a Bar Poliesportiu Gabi i
Yaco, S.C. en 27.897,32€, d’acord amb el següent detall: ------------------------------------------------------• Factura del Bar Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C., per import de 33.533,14 euros de base
imposable, per les següents despeses: ------------------------------------------------------------------------+33.345,45 € en concepte de cost de les obres, instal·lacions i equipament no amortitzat en la
part que proporcionalment resta per finalitzar el període de duració de la concessió; tot segons
el plec de clàusules tècniques que va regir el contracte i l’inventari efectuat i notificat en data
05.11.2014 (RS núm. 5285); -------------------------------------------------------------------------------------+1.710,00 € en concepte de despeses previstes en el plec de clàusules tècniques però no
incloses a l’inventari efectuat; ------------------------------------------------------------------------------------+978,49 € en concepte d’altres despeses no previstes al plec de clàusules ni a l’inventari
efectuat però necessàries per al funcionament del servei; -------------------------------------------------2.400 € de deducció per millores ofertes i no satisfetes, a raó de 1.200 €/any; ----------------------100,80 € de deducció de la barra de bany de discapacitats, que està en mal estat. ---------------• Factura de l’Ajuntament, pel cànon vençut i no facturat en mesos anteriors, per import de
5.635,82 euros de base imposable. ------------------------------------------------------------------------------
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A l’import de la liquidació, 27.897,32 €, s’hi ha d’afegir l’IVA al 21%, essent el total a pagar
33.755,76 €. L’import anterior ha de ser abonat abans del 31 de desembre de 2015, amb
presentació prèvia de la factura corresponent. --------------------------------------------------------------------3. Bar Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C. no tindrà dret a exigir indemnitzacions per danys i perjudicis
amb motiu de la present resolució contractual pel fet de tractar-se d’una resolució pactada de mutu
acord, sense perjudici de les previsions recollides a la clàusula anterior. Així mateix, es compromet
–tant la mateixa societat com els seus integrants- a no concórrer durant un termini de 8 anys a
futures licitacions per a l’explotació del servei. --------------------------------------------------------------------4. En el termini de deu dies des de la present ratificació, Bar Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C. ha de
transmetre l’activitat permanent menor de “bar”, ubicada al c/ Pere Tudurí, s/n (Bar del poliesportiu)
a l’Ajuntament, i amb aquesta finalitat presentarà a l’Ajuntament la pertinent comunicació de
transmissió d’acord amb el model que aquest li facilita. Fins que no es faci efectiva la transmissió,
són a compte de Bar Poliesportiu Gabi i Yaco les despeses de llum i aigua que l’activitat pugui
generar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Una volta efectuada la transmissió de l’activitat i efectuats els canvis de comptadors dels serveis,
l’Ajuntament procedirà a la devolució de la fiança dipositada per garantir el contracte per un import
total de 495,87 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Notificar a Bar Poliesportiu Gabi i Jaco, S.C. els acords anteriors." --------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular s’abstindrà; que era una qüestió
que s’havia de fer; però com que realment ells no han participat en les converses, i si bé
consideren que l’equip de govern ha tingut un bon criteri, no poden votar-hi a favor
sense saber el rerefons de tota la negociació. Per açò, s’abstindran.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Ratificar l’acord subscrit en data 13.10.2015 entre Bar Poliesportiu Gabi i Jaco,
S.C. i l’Ajuntament i, per tant, resoldre de mutu acord el contracte de gestió de
l’explotació del bar del Poliesportiu municipal, subscrit en data 27.06.2013 per Bar
Poliesportiu Gabi i Jaco, S.C. i per aquest Ajuntament, d’acord amb les següents i
particulars estipulacions:
1. Bar Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C., com a concessionari del contracte i amb motiu de la
resolució contractual acordada, deixa de prestar el servei, per la qual cosa subscriurà una
acta de lliurament de les claus de la instal·lació i en la qual es recolliran els béns i les
obres utilitzades per dur a terme la gestió i que reverteixen a aquest Ajuntament amb
motiu de la resolució contractual.
2. Les parts acorden fixar la liquidació que l’Ajuntament haurà d’abonar a Bar
Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C. en 27.897,32€, d’acord amb el següent detall:
•

Factura del Bar Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C., per import de 33.533,14 euros de base
imposable, per les següents despeses:
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+33.345,45 € en concepte de cost de les obres, instal·lacions i equipament no
amortitzat en la part que proporcionalment resta per finalitzar el període de duració de
la concessió; tot segons el plec de clàusules tècniques que va regir el contracte i
l’inventari efectuat i notificat en data 05.11.2014 (RS núm. 5285);
+1.710,00 € en concepte de despeses previstes en el plec de clàusules tècniques
però no incloses a l’inventari efectuat;
+978,49 € en concepte d’altres despeses no previstes al plec de clàusules ni a
l’inventari efectuat però necessàries per al funcionament del servei;
-2.400 € de deducció per millores ofertes i no satisfetes, a raó de 1.200 €/any;
-100,80 € de deducció de la barra de bany de discapacitats, que està en mal estat.
•

Factura de l’Ajuntament, pel cànon vençut i no facturat en mesos anteriors, per
import de 5.635,82 euros de base imposable.

A l’import de la liquidació, 27.897,32 €, s’hi ha d’afegir l’IVA al 21%, essent el total a
pagar 33.755,76 €. L’import anterior ha de ser abonat abans del 31 de desembre de
2015, amb presentació prèvia de la factura corresponent.
3. Bar Poliesportiu Gabi i Yaco, S.C. no tindrà dret a exigir indemnitzacions per danys i
perjudicis amb motiu de la present resolució contractual pel fet de tractar-se d’una
resolució pactada de mutu acord, sense perjudici de les previsions recollides a la clàusula
anterior. Així mateix, es compromet –tant la mateixa societat com els seus integrants- a
no concórrer durant un termini de 8 anys a futures licitacions per a l’explotació del servei.
4. En el termini de deu dies des de la present ratificació, Bar Poliesportiu Gabi i Yaco,
S.C. ha de transmetre l’activitat permanent menor de “bar”, ubicada al c/ Pere Tudurí, s/n
(Bar del poliesportiu) a l’Ajuntament, i amb aquesta finalitat presentarà a l’Ajuntament la
pertinent comunicació de transmissió d’acord amb el model que aquest li facilita. Fins que
no es faci efectiva la transmissió, són a compte de Bar Poliesportiu Gabi i Yaco les
despeses de llum i aigua que l’activitat pugui generar.
5. Una volta efectuada la transmissió de l’activitat i efectuats els canvis de comptadors
dels serveis, l’Ajuntament procedirà a la devolució de la fiança dipositada per garantir el
contracte per un import total de 495,87 €.
Segon. Notificar a Bar Poliesportiu Gabi i Jaco, S.C. els acords anteriors.
ONZÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORA D'EDUCACIÓ D'APROVACIÓ DEL
REGLAMENT D'ÚS SOCIAL DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DELS CENTRES
PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa 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.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada per la regidora
d’Educació amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
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"L’apartat sisè de la Disposició addicional quinzena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, preveu que seran les administracions educatives les que establiran el procediment per
a l’ús dels centres docents que en depenguin, per part de les autoritats municipals, fora de l’horari
lectiu, per a activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social. Aquest ús estarà
només subjecte a les necessitats derivades de la programació de les activitats d’aquests centres. -Per la seva banda, l’apartat 2.p) de l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears atribueix als municipis, com a competència pròpia, el
manteniment i aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics. ---------------------------------Atesa la normativa anterior i davant la creixent demanda d’espais, per part de les entitats culturals,
lúdiques i esportives del poble, així com davant de l’ús que s’està fent en horari extraescolar dels
centres educatius infantils i de primària, és d’interès públic elaborar un instrument que reguli la
utilització que es pot fer de les instal·lacions escolars; per aquest motiu, hem elaborat el Reglament
que es sotmet a aprovació. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent --------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment el Reglament d’ús social dels edificis i les instal·lacions dels centres
públics d’educació infantil i primària de Sant Lluís en els termes que figuren al seu expedient. -------Segon. Sotmetre l’acord anterior i el Reglament a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la web municipal i en el tauler d’edictes durant el termini de
30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés. ----------------------------------------------------Tercer. Concedir audiència prèvia, si escau, a les associacions veïnals i de defensa de les
persones consumidores i usuàries establertes en el municipi que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions i sempre que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte del Reglament."

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que aquesta documentació també la van rebre amb
el temps just; que es tracta d’un reglament que és senzill de llegir; i que l’analitzaran i, en
tot cas, presentarem al·legacions. Ara bé, sí que voldria fer uns suggeriments.
Assenyala que el Reglament estableix una fiança de 30 euros per tot, però entén que no
és el mateix deixar el gimnàs de l’escola nova, que deixar una aula en què hi ha
ordinadors, que deixar una aula buida... Per tant, tal vegada es podria establir un altre
criteri per la qüestió de les fiances.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per
la regidora d’Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament d’ús social dels edificis i les instal·lacions dels
centres públics d’educació infantil i primària de Sant Lluís en els termes que figuren al
seu expedient.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i el Reglament a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la web municipal i en el tauler d’edictes
durant el termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades
poden examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas
que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
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Tercer. Concedir audiència prèvia, si escau, a les associacions veïnals i de defensa de
les persones consumidores i usuàries establertes en el municipi que estiguin inscrites en
el Registre Municipal d’Associacions i sempre que el seu fi tengui relació directa amb
l’objecte del Reglament.
DOTZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER INICIAR
ELS TRÀMITS D'AGERMANAMENT AMB EL POBLE FRANCÈS
En primer lloc, la batlessa manifesta que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la
comissió informativa corresponent, per la qual cosa anuncia que s’ha de ratificar
incloure’l a l’ordre del dia. Així mateix, anuncia que l’equip de govern votarà en contra
de la seva inclusió, perquè considera que és un assumpte que s’ha d’analitzar a la
comissió pertinent.
A continuació, 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, la batlessa sotmet a
votació la ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i set
vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI
(1), acorda no incloure el present punt a l’ordre del dia.
TRETZÈ. PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT
LLUÍS, PSOE I EL PI PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS AL
DOCUMENT DEL PACTE EDUCATIU PER A LES ILLES BALEARS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa 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 set vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als
membres del PP (6), incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta d’acord presentada pels grups
Volem Sant Lluís, PSOE i el PI amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
"L’escola és i ha de seguir essent un dels pilars de la nostra societat, no només com a institució
transmissora de coneixements, sinó també com a ens transmissor de valors i promotor de la
igualtat d’oportunitats. És per això que totes les administracions públiques han de fer un esforç per
fer una educació pública de qualitat que garanteixi l’equitat i l’absoluta manca de discriminació
entre els seus usuaris i usuàries, els quals conformen un diamant en brut pel que fa al nostre futur
com a país. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La despesa en educació és més aviat una inversió que una despesa en sí, ja que una societat ben
formada és una societat més lliure de decidir el seu futur i per tant més avançada. Diversos estudis
demostren que a major nivell formatiu més alta és la taxa d’ocupació, per la qual cosa sembla
evident que les taxes d’atur es veurien reduïdes si els espanyols tinguessin una millor formació.
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Ens trobem, però, amb què Espanya és un dels països de l’OCDE amb unes taxes
d’abandonament escolar més altes, fet que es veu especialment agreujat a les Illes Balears,
comunitat autònoma líder amb una taxa del 32’1% segons l’INE i només superada per Ceuta i
Melilla. Si a això sumem els resultats obtinguts pels nostres estudiants a informes elaborats per
organismes internacionals, com ara l’informe PISA, no ens queda més remei que concloure, sense
gaire por a equivocar-nos, que el sistema educatiu espanyol té molt a millorar. --------------------------Des que es va donar per començat el règim democràtic a Espanya, s’han publicat fins a sis lleis
orgàniques educatives: les quatre principals (LOGSE, 1990; LOCE, 2002
—no es va arribar a
implantar—; LOE, 2006, i LOMQE, 2013), a les qual s’hi han de sumar la LODE de 1985 i la
LOPEG de 1995. Això vol dir una mitjana de una llei nova cada cinc anys des del 1985 fins avui. En
altres paraules, que no hi ha pràcticament joves a Espanya que hagin completat el seu trajecte
educatiu reglat preuniversitari (infantil, primària, secundària i batxillerat o cicle formatiu) en el marc
duna sola llei. Aquest anar i venir de lleis educatives, així com el canvi de model educatiu cada cop
que hi ha un canvi de govern, fan que hi hagi un alt grau d’inestabilitat que desorienta tant als
professionals de l’ensenyament com a les famílies. Per una banda, el professorat i els equips
directius dels centres han d’estar contínuament modificant plantilles de personal i documentació de
centre (PEC, PGA, PLC...) per adaptar-los a la nova legislació, la qual cosa els impedeix
dedicar-se al correcte funcionament dels centres, augmentar la seva autonomia, millorar la
convivència, etc. Per l’altra, s’impedeix quelcom tan bàsic com una correcta avaluació del sistema
educatiu, ja que els sistemes mai acaben d’implantar-se i els alumnes fan la seva vida académica
sota l’empar de diverses lleis alhora. ---------------------------------------------------------------------------------Perquè existeixi una educació pública —i concertada, si s’escau— de qualitat i que atorgui una
major igualtat d’oportunitats, tot compensant les desigualtats socioeconòmiques d’origen dels seus
estudiants, cal, doncs, un ferm compromís per part de tota la societat, i també de totes les
institucions i totes les formacions polítiques sense excepció, amb la finalitat de crear un sistema
estable i competent a nivell internacional, i no que es vegi modificant segons el partit governant. És
el que s’ha fet a països com Finlàndia, on els resultats salten a la vista. Però a Espanya mateix
tenim importants exemples de com quan les ideologies queden al marge de l’interès comú tothom
en surt beneficiat: la sanitat pública, que, tot i les retallades dels últims anys, segueix essent una de
les millors —per no dir la millor— del món, i el trànsit, on la feina en comú, la vigilància policial i les
impactants campanyes publicitàries han fet que la taxa de mortalitat hagi anat minvant sense aturar
durant els últims vint-i-cinc anys tot i el considerable augment de vehicles. -------------------------------Des de l’any 2013, un grup de persones a Menorca relacionades amb l’ensenyament —mestres,
professors, professores, pares, mares, alumnes...— estan treballant en conjunt en l’elaboració d’un
pacte educatiu que englobi no només a partits polítics i sindicats, sinó a agents socials de tota
índole —associacions d’empresaris, ONGs, entitats veïnals...—. Aquest moviment, anomenat
“MenorcaEdu21”, ja s’ha estès a la restes d’illes balears, conformant “Illes per un Pacte”. Dins
MenorcaEdu21 hi ha diverses persones que viuen i/o treballen a Sant Lluís, la qual cosa és una raó
més perquè l’Ajuntament de Sant Lluís recolzi la iniciativa, així com el document final que en surti
resultant. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l’exposat anteriorment, els grups polítics VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i EL Pl proposen
l’aprovació de la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Acordar I’adhesió de I’Ajuntament de Sant Lluís al llistat d’entitats adherides al document del
Pacte per I’Educació de les Illes Balears. ---------------------------------------------------------------------------2. Instar als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears a que votin a favor del document
del Pacte per l’Educació de les Illes Balears, un cop aquest sigui presentat, com a mostra de
voluntat d’aconseguir un sistema educatiu estable i durader. --------------------------------------------------3. Comunicar aquest acord a les plataformes MenorcaEdu21 i Illes per un Pacte, així com al
departament d’Educació i Cultura del Consell Insular de Menorca, a la Conselleria d’Educació del
Govern Balear i a la seva delegació a Menorca i als grups parlamentaris al Parlament de les Illes
Balears." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Ponsetí Pons. Manifesta que l’escola és i ha de seguir essent un dels
pilars de la nostra societat, no només com a institució transmissora de coneixements,
sinó també com a ens transmissor de valors i promotor de la igualtat d’oportunitats. És
per això que totes les administracions públiques han de fer un esforç per fer una
educació pública de qualitat que garanteixi l’equitat i l’absoluta manca de discriminació
entre els seus usuaris i usuàries, els quals conformen un diamant en brut pel que fa al
nostre futur com a país. Continua manifestant que la despesa en educació és més aviat
una inversió que no una despesa en si, ja que una societat ben formada és una societat
més lliure de decidir el seu futur i, per tant, més avançada. Diversos estudis demostren
que a major nivell formatiu, més alta és la taxa d’ocupació, per la qual cosa sembla
evident que les taxes d’atur es veurien reduïdes si els espanyols tinguessin una millor
formació. Assenyala que ens trobam, però, amb el fet que Espanya és un dels països de
l’OCDE amb unes taxes d’abandonament escolar més altes, fet que es veu especialment
agreujat a les Illes Balears, comunitat autònoma líder amb una taxa del 32’1%, segons
l’INE i només superada per Ceuta i Melilla. Si a això hi sumam els resultats obtinguts pels
nostres estudiants, segons informes elaborats per organismes internacionals, com ara
l’informe PISA, no ens queda més remei que concloure, sense
gaire por d’equivocar-nos, que el sistema educatiu espanyol té molt a millorar.
Continua la Sra. Ponsetí Pons. Manifesta que des que es va donar per començat el règim
democràtic a Espanya, s’han publicat fins a sis lleis orgàniques educatives: les quatre
principals (LOGSE, 1990; LOCE, 2002 —no es van arribar a implantar—; LOE, 2006, i
LOMQE, 2013), a les quals s’hi han de sumar la LODE de 1985 i la LOPEG de 1995.
Això vol dir una mitjana d’una llei nova cada cinc anys des del 1985 fins avui. En altres
paraules, que no hi ha pràcticament joves a Espanya que hagin completat el seu trajecte
educatiu reglat preuniversitari (infantil, primària, secundària i batxillerat o cicle formatiu)
en el marc d’una sola llei. Així mateix, manifesta que aquest anar i venir de lleis
educatives, així com el canvi de model educatiu cada cop que hi ha un canvi de govern,
fan que hi hagi un alt grau d’inestabilitat que desorienta tant els professionals de
l’ensenyament com les famílies. Per una banda, el professorat i els equips directius dels
centres han d’estar contínuament modificant plantilles de personal i documentació de
centre per adaptar-los a la nova legislació, la qual cosa els impedeix dedicar-se al
correcte funcionament dels centres, augmentar la seva autonomia, millorar la
convivència. Per l’altra, s’impedeix quelcom tan bàsic com una correcta avaluació del
sistema educatiu, ja que els sistemes mai acaben d’implantar-se i els alumnes fan la
seva vida acadèmica sota l’empara de diverses lleis alhora.
Segueix la Sra. Ponsetí Pons. Manifesta que, perquè existeixi una educació pública i
concertada, si s’escau, de qualitat, i que atorgui una major igualtat d’oportunitats, tot
compensant les desigualtats socioeconòmiques d’origen dels seus estudiants, cal, doncs,
un ferm compromís per part de tota la societat, i també de totes les institucions i totes les
formacions polítiques sense excepció, amb la finalitat de crear un sistema estable i
competent a nivell internacional, i no que es vagi modificant segons el partit governant.
És el que s’ha fet a països com Finlàndia, on els resultats salten a la vista. Però a
Espanya mateix tenim importants exemples de com, quan les ideologies queden al marge
de l’interès comú, tothom en surt beneficiat: la sanitat pública, que, tot i les retallades dels
últims anys, segueix essent una de les millors —per no dir la millor— del món, i el trànsit,
on la feina en comú, la vigilància policial i les impactants campanyes publicitàries han fet
que la taxa de mortalitat hagi anat minvant sense aturar durant els últims vint-i-cinc anys,
tot i el considerable augment de vehicles.
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Finalment, la Sra. Ponsetí Pons manifesta que des de l’any 2013, un grup de persones a
Menorca relacionades amb l’ensenyament —mestres, professors, professores, pares,
mares, alumnes...— estan treballant conjuntament en l’elaboració d’un pacte educatiu
que englobi no només partits polítics i sindicats, sinó també agents socials de tota índole
—associacions d’empresaris, ONG, entitats veïnals...—. Aquest moviment, anomenat
“MenorcaEdu21”, ja s’ha estès a la resta d’illes balears, conformant “Illes per un Pacte”.
Dins MenorcaEdu21 hi ha diverses persones que viuen i/o treballen a Sant Lluís, la qual
cosa és una raó més perquè l’Ajuntament de Sant Lluís doni suport a la iniciativa, així
com el document final que en resulti.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que molts de membres d’aquesta taula, fins i
tot gent que hi ha a la sala, està al corrent de l’existència d’aquest document anomenat
“Pacte educatiu”. Són moltes les entitats i, entre elles, partits polítics, que fins ara s’han
adherit al Pacte. Actualment, membres del PP de Menorca han tingut trobades amb
grups de voluntaris MenorcaEdu21 i ara estam en una fase d’anàlisi del document, per tal
de traslladar aportacions i/o valoracions. Per tant, el Partit Popular proposa que el
present punt quedi damunt la taula, perquè no té massa sentit votar en contra d’una
moció que realment ens interessa a tots, perquè té moltes repercussions en l’àmbit
educatiu. Afegeix que no ens interessa votar un moció de la qual no compartim tot
l’argumentari de l’exposició de motius; nosaltres sí que creiem que l’ensenyament
concertat té cabuda.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que el Partit Popular de les Illes vol un
veritable pacte educatiu, com el Partit Popular de Menorca, consensuat al màxim i que
perduri al llarg del temps, creant un sistema educatiu estable que ens dugui cap a una
millora dels resultats escolars, que és el que tothom desitja. Per tant, reitera la petició de
deixar el present punt damunt la taula per tal de deixar fluir amb calma intercanvis i
valoracions que hi ha en aquests moments entre el Partit Popular de Menorca i el grup
MenorcaEdu21.
Finalment, manifesta que no li consta —si no és així, agrairia que li ho corregeixin— que
cap Ajuntament com a tal s’hagi adherit al Pacte. Sí que s’hi han adherit entitats, APIMA,
escoltes, partits polítics, col·lectius diversos, però no ajuntaments. Així mateix, manifesta
que hi ha membres de MenorcaEdu21 que prefereixen mantenir aquest camí de debat i
intercanvi de punts de vista amb el PP de Menorca respectant els tempos, que no rebre
adhesions polítiques d’ajuntaments mitjançant mocions, en les quals no hi ha hagut un
suport majoritari de tots els partits de les corporacions locals. Conclou dient que ella ha
estat des d’un principi dins MenorcaEdu21 i que, si bé ara no hi està molt activa, creu
que ara que han arribat a tenir conversacions entre MenorcaEdu21 i el PP, seria una
pena que per voler avançar les coses ara es rompessin.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació, en primer lloc, la proposta
del Partit Popular, relativa que el present punt quedi damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i set
vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI
(1), acorda desestimar la proposta presentada, de deixar el present punt damunt la
taula.
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A continuació, la batlessa sotmet a votació la proposta d’acord presentada pels grups
Volem Sant Lluís, PSOE i el PI.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a la llista d’entitats adherides al
document del Pacte per l’Educació de les Illes Balears.
Segon. Instar els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears que votin a favor
del document del Pacte per l’Educació de les Illes Balears, un cop aquest sigui presentat,
com a mostra de voluntat d’aconseguir un sistema educatiu estable i durador.
Tercer. Comunicar aquest acord a les plataformes MenorcaEdu21 i Illes per un Pacte,
així com al departament d’Educació i Cultura del Consell Insular de Menorca, a la
Conselleria d’Educació del Govern Balear i a la seva Delegació a Menorca i als grups
parlamentaris al Parlament de les Illes Balears
CATORZÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1.- DONAR COMPTE
AUTO 285/2015 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER AJRA SAN ROMAN-2, SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA
289/09)
La secretària informa que Ajra San Roman-2, SL. va demanar llicència per legalització de
reconstrucció d’edifici existent al Cm Biniparrell, pol. 1. parc. 105, llicència que va ser
denegada per la Junta de Govern Local de data 27.04.2015 en considerar, en virtut de
l’informe emès pel Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic, que
es tractava d’una nova edificació annexa a la ja existent i contravenia els art. 51 i 52 del
Pla Territorial Insular. L’interessat va interposar recurs contenciós administratiu contra la
denegació, que generà el procediment abreujat 289/2009. En data 06.11.2012 i, a petició
de les parts, es va acordar la suspensió del procediment; l’acte de 27.03.2013 va acordar
l’arxivament provisional i ara, mitjançant l’acte 285/2015 s’acorda la caducitat de la
instància del procediment, amb la consegüent terminació del procés i l’arxivament
definitiu de les actuacions. Contra l’acte s’hi pot interposar recurs d’apel·lació.
El Ple en resta assabentat.
QUINZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que a l’acta de la Junta de Govern Local de dia
19.10.15 es va aprovar la constitució d’una borsa de treball de treballadors/es familiars
amb destinació al Servei d’Ajuda a Domicili. Voldria un informe tècnic amb relació a la
procedència d’aquest acord a la llum del que disposa la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, quant a la competència de l’Ajuntament en aquesta
matèria.
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A continuació, el Sr. Carretero Tudurí demana la inclusió d’un punt d’urgència, en
concret:
- Proposta de resolució que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI amb
relació a la necessitat de millorar el finançament de la comunitat autònoma per part del
Govern d'Espanya
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6), acorda incloure’l.
SETZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que n’està atordit, de la nova forma de governar de
l’equip de govern... Diu que l’actual equip de govern ha dut a l’ordre del dia una proposta
que va presentar el Partit Popular dia 5 d’octubre i han votat en contra de la seva inclusió
a l’ordre del dia; en canvi, ara, a darrera hora i sense que l’oposició ho hagi vist,
presenten una proposta. Per tant, hi ha formes i formes, i les formes d’aquest equip de
govern... Vol pensar que, com que quasi tots els membres de l’equip de govern no havien
estat mai en un Ple i no sabien com funcionava, que n’aprendran i sabran com manejar
les situacions. Afegeix que l’equip de govern parla de pacte, d’arribar a acords i, per
exemple, quan se’ls ha explicat perfectament la qüestió del Pacte educatiu, han de saber
que quan vostès [equip de govern] voten han deixat fora el 43% dels habitants de Sant
Lluís. Són altres maneres de governar, i els suggereix que s’assentin i que realment
tenguin en compte que l’Ajuntament som tots i que nosaltres no som aquí, com deia el
Sr. Pons, per posar pals a les rodes, som aquí per fer la feina que ens toca, per
presentar propostes, per presentar al·legacions a les coses que trobam que no es fan bé
i per intentar executar el programa electoral que portava el Partit Popular, presentant
totes les propostes que pensam que són positives per al municipi, i així ho seguirem fent,
no sap si al ritme d’ara, més o menys, però des del primer al darrer dia faran feina, no
per anar en contra de ningú, sinó per millorar les coses del nostre municipi. Per tant, els
suggereix que pensin que nosaltres també som una part del municipi i que amb aquestes
actituds (votar en contra del fet de deixar damunt la taula la qüestió del Pacte educatiu,
perquè els demanam que ens donin temps; votar contra la inclusió a l’ordre del dia d’una
moció que va presentar el PP el passat dia 5 d’octubre; i, llavors, presentar una proposta
a darrera hora), açò no són maneres. Conclou dient que en prenguin nota i que en
pròxims plens tenguin en compte l’oposició, perquè també existim i no som aquí per
posar pals a les rodes, sinó que estem aquí per fer feina i hem fem, de feina.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que es van instal·lar uns nous equips de
televisió de TDT a Binibèquer, per la qual cosa li agradaria saber si durant aquest estiu
ha continuat havent-hi queixes per la mala recepció de la televisió.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que en aquest Ajuntament no n’han tingut, de queixes,
si bé possiblement sí que n’hi ha hagut, perquè, per exemple, a s’Algar segueix havent-hi
problemes de recepció. Sabem que hi ha zones que queden fosques, però insisteix que
sobre el repetidor de Binibèquer no n’ha arribat cap, de queixa formal.
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Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la passada comissió d’Atenció a la
Ciutadania el Sr. Carretero ens va comunicar que estaven demanant pressuposts per fer
unes actuacions a l’enllumenat de Binibèquer Nou. Llavors, a la Junta de Govern Local
de dia 19.10.15 es va adquirir una sèrie de material elèctric per valor de 3.500 euros.
Per tant, demana l’emissió d’un informe, signat per l’enginyer municipal, respecte si amb
aquestes actuacions previstes es complirà la normativa vigent sobre aquest tipus
d’instal·lacions, així com un informe jurídic sobre les responsabilitats en el cas que
ocorregués qualque contratemps o accident pel mal estat d’aquestes instal·lacions.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que amb la instal·lació dels nous jocs infantils
de la plaça Nova sobraven una sèrie de m2 de llosetes de cautxú. Recorda que l’anterior
equip de govern tenia previst utilitzar-les per substituir les que hi ha a la plaça des Pins,
perquè estaven bastant deteriorades, per la qual cosa demana si tenen controlat aquest
material i si el pensen emprar per substituir les de la plaça des Pins.
El Sr. Lora Buzón manifesta que sí que està controlat, aquest material; i que s’estudiarà
si s’empra per la plaça des Pins o per a un altre lloc del terme municipal.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que en el darrer Ple el Sr. Lora va
informar-nos que segurament en el mes d’octubre s’iniciaria l’expedient de contractació
de les obres de remodelació del Cós – 2ª fase. Demana: Com està l’expedient?
El Sr. Lora Buzón manifesta que va dir “possiblement”, no “segurament”, i que així
consta en acta... Afegeix que dins el mes de novembre es farà realitat l’inici d’aquest
expedient de contractació.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la comissió del passat dia 20.10.15 la
Sra. Borrás Atienza va comentar que enguany seguia en marxa el programa PISE, la
qual cosa ens alegra moltísism. Ara bé, voldria saber:
− Quants d’alumnes participen en la convocatòria d’enguany?
− De quin municipi són?
− Quines activitats han programat amb ells?
− Quins són els seus mentors?
− Com s’ha estructurat l’horari amb l’educadora?
La Sra. Borrás Atienza manifesta que li respondrà per escrit.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Demana si s’ha valorat participar en altres programes,
com el programa ALTER, ja que l’anterior equip de govern ho havia valorat, però va
deixar-lo en stamdby.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que es té previst participar-hi l’any venidor.
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado demana si tenen constància de qualque
subvenció per part del CIM per al programa PISE. Més que una subvenció, allò que fa el
CIM és una compensació anual entre ingressos i despeses, i en el mes de maig
d’enguany ens va arribar una proposta de compensació d’uns 3.000 euros corresponent
a l’any 2014. Demana: Saben res si hi haurà qualque opció d’obtenir alguna ajuda del
CIM per a l’any 2015?
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La Sra. Borrás Atienza manifesta que li respondrà per escrit.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que també hi havia prevista una consignació
pressupostària pròpia dins el Pressupost de 2015 per a aquest programa, que era d’uns
800 euros, per la qual cosa li agradaria saber si hi haurà qualque consignació
pressupostària prevista en els pressuposts de 2016. La Sra. Borrás Atienza respon que
sí.
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado manifesta que aquest darrer any el Govern
balear no ha fet cap aportació per a aquest programa, si bé nosaltres vam
demanar-ho, per la qual cosa li agradaria que l’any que ve ho tornin a demanar, a veure
si tenim una mica més de sort.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Voldria saber si hi ha qualque data de previsió de
reincorporació de l’auxiliar administrativa adscrita a l’àrea de Serveis Socials. La Sra.
Borrás Atienza respon que no. Així mateix, demana si tenen previst prorrogar el
contracte a la persona que actualment la supleix. La Sra. Borrás respon que no ho sap
en aquests moments. La Sra. Tronch demana, doncs, si s’acaba el contracte i no es
prorroga, cercaran qualque solució? La Sra. Borrás respon que sí.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que des de fa uns anys l’administrativa
encarregada del cementeri tenia encomanada la tasca de localitzar tots els nínxols buits i
clarificar en la mesura del possible la seva situació, informar els possibles propietaris en
cas d’haver-hi qualcú o simplement inventariar-los com a propietat municipal. Voldria
saber en quin punt es troba aquest inventari i si tenen un nombre aproximat de nínxols
buits localitzats.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que hi ha nínxols localitzats; altres que estan per
localitzar; i que la cosa està en marxa.
Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que en el Ple del mes passat es va donar compte
de l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 11, en la qual es donaven de baixa 32.016
euros de l’aplicació de personal laboral no fix de l’escoleta (partida 323113100). En el
pressupost de 2015 aquesta aplicació és de 82.632,19 euros, que es distribueixen,
segons el pressupost, de la següent manera: dues educadores no fixes; dues
educadores a mitja jornada de suport durant 11 mesos; i tres persones per fer
l’adaptació. Per tant, voldria una explicació dels motius pels quals es donen de baixa
aquests 32.016 euros; com també voldria saber quines de les persones que estaven
pressupostades no han treballat, i en quins dels conceptes anteriors s’ha produït aquest
estalvi tan important.
El Sr. Pons Sintes manifesta que li respondrà per escrit.
Per altra banda, la Sra. Capó García demana informació de l’estat de tramitació de
l’inventari de béns municipals.
El Sr. Pons Sintes manifesta que, igualment, li respondrà per escrit.
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Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que dins els pressuposts d’enguany estava previst i
pressupostat, si bé l’anterior equip de govern no va tenir temps, convocar una plaça
d’enginyer. Demana: Com està aquest tema?
El Sr. Pons Sintes manifesta que és un tema que l’actual equip de govern ha tractat, que
ho ha valorat i que no s’ha descartat, si bé no està decidit del tot si serà imminent o per a
més endavant.
Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa a la festivitat del 29 de setembre, demana si va
organitzar qualque acte oficial aquest ajuntament; si va ser així, quin acte va ser; i si no
se’n va organitzar cap, per quin motiu no es va organitzar. La batlessa demana quina
festivitat és aquesta. El Sr. Olives Salas respon que és Sant Rafel, el patró de la Policia
Local. El Sr. Pons Sintes manifesta que des de l’Ajuntament no es va fer res.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que li agradaria que la batlessa pogués
aclarir una mica tot el bullit que s’ha muntat respecte a la contractació del director de
Serveis Generals d’aquest Ajuntament. Assenyala que es tracta d’un càrrec de
confiança, si bé per a aquest càrrec es va fer un procediment selectiu amb unes petites
bases, que podem dir que eren bastant xereques. Diu que en algun moment per la
premsa s’ha comentat que si no s’havien fet abans les coses com s’havien de fer; que
ara es faria molt bé i que, per açò, es feia aquest procediment..., però la cosa clara és
que l’anterior equip de govern simplement el que va fer va ser renovar la confiança en els
càrrecs que ja hi havia.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que tot el que ara s’ha muntat ha estat una
parafernàlia, ja que, vist el resultat, ha quedat demostrat que allò que era una cosa es va
voler vestir d’una altra i al final ha resultat que s’han donat unes expectatives a unes
seixanta persones, que, al final, han decaigut, perquè el resultat final no tan sols ha estat
un típic càrrec de confiança, sinó que ha estat més tost un càrrec de confiança de tipus
polític, fins i tot, proselitisme polític, que no tècnic. Segueix manifestant que molts
dubtes hi ha sobre aquesta qüestió, ja que en unes declaracions a la premsa semblava
que la mateixa persona que acaba nomenant els càrrecs de confiança —la batlessa—
no sabia que la persona que va sortir no tan sols era afiliada a un partit concret, sinó que
exercia càrrec polític en un ajuntament d’aquesta illa. Manifesta que, òbviament, si açò és
cert, els seus companys de l’equip de govern, que segurament qualcú ho devia saber, li
van fer un flac favor de no haver-li-ho dit. Afegeix que tenir la confiança o mantenir la
confiança en una persona que al primer dia te posa en un flicot com aquest... és per
llevar-li d’immediat, a la confiança. Ara bé, si la batlessa ho sabia, en certa manera,
pitjor, perquè vol dir que la primera autoritat del poble no va comtar la veritat a la premsa.
Segueix el Sr. Olives Salas. Manifesta que, per altra banda, és bastant incomprensible
que el qui va representar aquest càrrec durant els darrers set anys, fent sens dubte una
bona feina amb professionalitat, i estant, a més, inicialment nomenat per una de les
persones que seu en aquest taula, no hagués estat ni tan sols escoltat per les persones
que van triar el nou càrrec perquè pogués explicar la seva proposta de feina, que en
certa manera era una continuïtat i significava una millora de la feina que havia anat fent
durant tots aquests anys. Manifesta que fa l’efecte que tot anava —fins i tot abans de
començar el procediment— cap a una o alguna persona en concret i tal vegada un dels
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requisits a complir era tenir carnet... No sap si l’anterior persona en tenia, no va
demanar-ho a ningú i no li importava, si en tenien o no, l’únic que li importava és que
fessin feina, però es veu que per a aquest càrrec de confiança sí que un dels requisits
era tenir carnet.
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que, en el marc de la transparència, li agradaria
que li passassin les actes dels tribunals o les valoracions que es van fer per veure com
van qualificar a aquestes persones. Atès que per premsa sortia que semblava que la
cosa havia quedat en tres persones, demana una còpia dels currículums d’aquestes tres
persones, així com la documentació que van presentar. I, sens dubte per avalar aquesta
transparència, de la persona elegida.
Intervé la batlessa. Manifesta que aquells qui han armat polèmica en tot aquest tema
són vostès [el PP], dient mentides... Així com ha fet la selecció l’equip de govern ha estat
pensant que havíem de menester una persona superqualificada i que en aquests
moments no hi era a l’Ajuntament de Sant Lluís. Per tant, van fer pública aquesta plaça
eventual perquè totes les persones amb els requisits i el perfil que nosaltres demanàvem
es poguessin presentar. Assenyala que es van presentar 66 aspirants, amb els seus
respectius currículums, i manifesta que l’elecció i el procés que va fer l’equip de govern
el considera impecable. Així mateix, manifesta que si vostès sospiten d’aquest procés és
perquè possiblement vostès haguessin hagut de fer el mateix. I si vostès diuen que ha
estat perquè té carnet... diu que en el currículum no ho posa, que té carnet, i de fet açò
és una cosa que nosaltres no demanàvem. A més, si vostès han sabut consultar la
pàgina web municipal hi hauran vist que tots els requisits que demanàvem per a aquesta
plaça eventual, no hi deia almón que havia de tenir el carnet de qualsevol de les
formacions polítiques que formen part de l’actual equip de govern.
Finament, la batlessa manifesta que si sospitaven des del primer moment que aquest no
era un procediment net, hi ha una dita que més o menys diu: que si un sospita de l’altre
és perquè ho faria malament o ho faria de la mateixa manera. Per tant, molta mala
intencionalitat han tingut vostès ventilant per premsa totes les mentides que han pensat
que havíem fet nosaltres. Açò és pura demagògia.
Intervé novament el Sr. Olives Salas. Manifesta que el Partit Popular per premsa no ha
ventilat res; que les bases eren una caqueta i s’hagueren pogut fer molt millor; i des del
moment que surt per premsa que ja està elegit però que no es dirà... Tot açò fa sospitar
molt, si bé al final tot se sap.
Intervé novament la batlessa. Manifesta que nosaltres havíem de decidir quan era el
moment per dir el nom d’aquesta persona, només faltaria que els mitjans de comunicació
ens haguessin d’imposar el ritme seu o vostès ens haguessin d’imposar el ritme de
vostès. Reitera que el procés de selecció que ha portat a terme l’actual equip de govern
ha estat totalment impecable i estam molt contents de la manera com s’ha dut a terme.
Si sospiten de qualque cosa, és cosa seva; i si han ventilat o no per premsa i han sortit
per les xarxes socials tot un cúmul de comentaris mal intencionats, és responsabilitat
seva i, segons la seva consciència, vostès faran. Conclou dient que nosaltres estam molt
tranquils de la manera com s’ha fet el procés de selecció i hem remès una carta
d’agraïment a totes les persones que es van presentar. A més, les persones que han
vingut a demanar una explicació més profunda, han estat atesos i els ho hem explicat.
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Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que només fa falta que l’oposició es miri el
currículum d’aquesta persona; i en el cas que aquest currículum no s’adapti a allò que
nosaltres cercàvem, després sí que podran queixar-se.
Tot seguit, la batlessa es dirigeix al Sr. Olives Salas dient-li que ja li han contestat, i que
si vol pot passar a un altre punt. El Sr. Olives Salas manifesta que voldria reiterar... La
batlessa li torna a dir que, per favor, no pot insistir-hi, ja que li han contestat dues o tres
vegades. El Sr. Olives Salas, en honor de la transparència, reitera la demanda de la
documentació corresponent.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 24.09.15. Tot
seguit, la secretària en fa la lectura:
AL SR. PEDRO TUDURÍ MERCADAL
Pel que fa a l’informe sol·licitat a Miatec Innova, SL respecte a les incidències a les llumeneres de
Binibèquer Vell per causes meteorològiques, li comunic que ara per ara no s’ha rebut l’esmentat
informe i que, quan el tinguem, li’n farem arribar una còpia.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
AL SR. FRANCISCO OLIVES SALAS
1. S’adjunta una còpia de l’expedient tramitat amb relació a l’assignació temporal de funcions de
Tresoreria a un funcionari municipal. La indemnització aprovada per a les funcions assignades va
ser fixada de mutu acord entre l’Ajuntament i el treballador una vegada efectuades diverses
consultes telefòniques amb alguns ajuntaments que es troben en una situació similar.
2. La data d’alta a la Seguretat Social dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva és la
de 3 de juliol; les retribucions ho són des del Dia de la Constitució del nou Ajuntament, en
adoptar-se el mateix criteri de mandats anteriors.
Joan Miquel Pons Sintes
Regidor d’Hisenda i Governació

DISETÈ. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT
LLUÍS, PSOE I EL PI AMB RELACIÓ A LA NECESSITAT DE MILLORAR EL
FINANÇAMENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER PART DEL GOVERN
D'ESPANYA
La secretària dóna compte de la proposta de resolució presentada pels grups Volem Sant
Lluís, PSOE i el PI, amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Exposició de Motius --------------------------------------------------------------------------------------------------En els més de 30 anys de democràcia i d’Estatut d’Autonomia, Balears ha rebut molt poc de I’Estat.
Hem hagut de ser, per necessitat, una societat d’emprenedors que ha creat riquesa i feina a partir
de la pròpia iniciativa, a diferència d’altres regions d’Espanya, que per una o altra raó han estat
fortament subsidiades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------50
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Els fons europeus que havien de servir per desenvolupar l’estat espanyol i col·locar-nos en la
mitjana comunitària de renda per càpita, els “hem vist passar de IIuny’. Les Illes Balears són la
comunitat autònoma amb pitjor finançament, mentre que és la que més aporta a la caixa del govern
central en termes relatius. ----------------------------------------------------------------------------------------------Les Illes Balears som la comunitat amb el major dèficit fiscal d’Espanya. ----------------------------------Segons les darreres balances fiscals publicades, el nostre dèficit (la diferència entre el que aportam
i el que rebem) estaria al voltant del 14% deI PIB. En termes absoluts això suposa més de 3.000
milions d’euros anuals, l’equivalent al pressupost anual de la Comunitat Autònoma. Per fer-nos una
idea, si aquest dèficit fos zero, podríem duplicar el nostre pressupost, erradicant tot el dèficit de la
comunitat en menys de tres anys. ------------------------------------------------------------------------------------La crisi econòmica, en el nostre cas, es deu en gran mesura al drenatge fiscal que històricament
patim i a un sistema de finançament nefast per aquestes illes. Mentre les coses anaven bé no ens
temíem tant però, en les circumstàncies actuals ens condueix conduint a una situació insostenible.
Així és imprescindible que, duna vegada per totes, la societat illenca es plantegi fins a quin punt vol
seguir patint un tracte injust i arbitrari, i què està disposada a fer per capgirar el greuge històric que
llastra gran part de les nostres possibilitats de futur. -------------------------------------------------------------Tots els Governs d’Espanya i de les Illes Balears, tant del Partit Popular com del Partit Socialista,
tant si eren del mateix color polític aquí allà, com si no, han menystingut econòmicament aquesta
Comunitat Autònoma. Els representants dels partits estatals s’omplen la boca de la necessitat de
millorar el finançament d’aquesta terra i al final no fan res al respecte, molt bones intencions però
escassos resultats.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Amb més autogovern i un major control sobre els nostres recursos i la riquesa que generam,
tindríem capacitat per produir benestar i incrementar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i, a
més, seguir sent solidaris amb la resta d’Espanya. --------------------------------------------------------------Una societat dinàmica com la illenca, solidària com cap altra, no ha de patir més la política d’espoli
fiscal que arrossegam des de fa més de tres dècades. --------------------------------------------------------Un espoli, que ens minva els nostres recursos, ens empobreix con a societat i posa en perill el
nostre futur. L’autogovern no ha funcionat bé justament perquè no tingut prou autonomia fiscal i
de decisió.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís que adopti el següents: -ACORDS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís constata la injustícia que ha patit la Comunitat Autònoma de
les illes Balears per part del Govern d’Espanya en matèria de finançament inversions. ---------------2. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís rebutja l’actuació del Govern espanyol al llarg dels darrers
30 anys en matèria de finançament autonòmic i inversions. ---------------------------------------------------3. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda exigir a l’actual Govern Balear accions contundents
per aturar la situació desavantatjosa que vivim, independentment de qui governi a l’estat espanyol
després de les properes eleccions generals.” ----------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’exposició de motius s’està reflectint una
realitat; que es tracta d’una queixa de tota la ciutadania de les Illes Balears, de la
situació que ha patit aquesta comunitat en comparació d’altres comunitats; que ja és boni
hora de reivindicar-nos; i que és una bona passa començar pels ajuntaments de les Illes
Balears amb aquesta reivindicació de millorar el finançament de la nostra comunitat
autònoma.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que aquesta proposta és prou important per tractar-la
i analitzar-la en profunditat en una comissió. Anuncia que el Grup Popular s’abstindrà.
Així mateix, manifesta que sabem que el sistema de finançament espanyol possiblement
es pot millorar molt, però també hem de saber que per nosaltres rebre més hi ha d’haver
comunitats autònomes que han de rebre menys, com ara Andalusia i altres comunitats
perceptores, i açò és una qüestió que va molt més enllà, en el sentit d’analitzar quin és el
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model de l’autonomia de l’Estat espanyol. Conclou dient que aquesta moció s’ha
presentat fa cinc minuts, que hi ha moltes coses a millorar, fins i tot, incorporar coses a
l’exposició de motius, per la qual cosa reitera que s’abstindran.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que entén perfectament la postura
del portaveu del PP, però aquesta moció és irrefutable. La qüestió és que vénguin més
diners cap a Balears, per açò hi ha d’haver una acció contundent per part del Govern
balear i s’ha de fer un front comú de tots els partits polítics. No hem d’entrar en la
qüestió si s’ha de llevar més o menys a altres comunitats, sinó que hem de demanar per
a Balears la cosa justa que ens ha d’arribar, i la cosa justa que ens ha d’arribar no és allò
que ha succeït durant els darrers 30 anys. Aquesta és la qüestió i açò és una voluntat
política clara. I si el Partit Popular no s’hi vol afegir, doncs, no s’hi afegeixin, s’abstenguin,
i si ho poden millorar, ho millorin. Conclou dient que si dia 20 de desembre —que espera
que no sigui així— el PP està en el govern de la nació, que pensin en Balears i que
d’una forma definitiva Balears estigui ben finançada. Afegeix que nosaltres no hi entram,
si altres comunitats han de tenir més o menys, nosaltres allò que demanam és mirar per
Balears, perquè Sant Lluís és un municipi de Balears, no és un municipi d’Andalusia,
d’Extremadura o del País Basc.
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que sí que es tracta de veure com es
reparteix aquest excedent; i és curiós, perquè l’Ajuntament moltes vegades és molt
solidari en les propostes, com per exemple en la que ha fet avui de la PAH; i quan miram
cap a nosaltres som egoistes i no tenim en compte els altres, la resta d’autonomies de
l’Estat espanyol. Afegeix que potser s’ha de canviar tot el sistema... I nosaltres no és que
estiguem en contra d'aquesta falta de finançament, sinó que és en la forma de presentar
una moció, que ni tan sols ens han deixat temps per llegir-la, per la qual cosa no hi
podem donar suport.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pels grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís constata la injustícia que ha patit la
comunitat autònoma de les Illes Balears per part del Govern d’Espanya en matèria de
finançament i inversions.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís rebutja l’actuació del Govern espanyol al
llarg dels darrers 30 anys en matèria de finançament autonòmic i inversions.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda exigir a l’actual Govern balear
accions contundents per aturar la situació desavantatjosa que vivim, independentment de
qui governi a l’Estat espanyol després de les properes eleccions generals.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:55, 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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