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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 30/05/2014
Hora: de les 20 a les 21.50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 20.05.14. Estudi de detall
presentat a c/ des Gall Faver, 2, de Torret de Baix. Aprovació definitiva
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.05.14. Proposta de
Batlia d'aprovació de l'expedient 3/2014, de reconeixement extrajudicial de crèdits
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.05.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació del conveni amb el Consell Insular de Menorca per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència
social finançats pel Consell Insular de Menorca, exercici de 2014
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.05.14. Aprovació
marc pressupostari 2015-2017. Donar-ne compte
Sisè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació de l'acord marc entre el Consell
Insular i els Ajuntaments per a la construcció i la implantació d'una xarxa de nova
generació basada en fibra òptica per a serveis d'autoprestació entre les
administracions de l'illa mitjançant la implantació d'infraestructura al subsòl municipal
i/o a altres béns de domini públic municipal
Setè. Moció que presenten els grups del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU amb
relació al projecte escolar "A peu a l'escola"
Vuitè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 25.04.14.
No havent-hi intervencions, l’acta s’aprova per dotze vots a favor i una abstenció,
corresponent a la Sra. Marqués Portella, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 20.05.14. ESTUDI
DE DETALL PRESENTAT A C/ DES GALL FAVER, 2, DE TORRET DE BAIX.
APROVACIÓ DEFINITIVA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que la Junta de Govern Local de dia 21.03.14 va aprovar inicialment l’Estudi de detall
presentat per Marta Peña Arsuaga i Rafael Grau San Martín per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina a c/ des Gall Faver, 2, de Torret de Baix. ---------------------------------Atès que, tal com consta a l’expedient, aquest es va exposar al públic durant un termini de 15
dies i es va notificar als afectats, sense que s’hagi presentat cap reclamació o al·legació. --------A la vista de tot açò, venc en proposar a la Comissió d’Urbanisme, en ordre a l’adopció de
l’oportú acord plenari, els següents acords: -------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de detall presentat per Marta Peña Arsuaga i Rafael
Grau San Martín per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a c/ des Gall
Faver, 2, de Torret de Baix. -----------------------------------------------------------------------------------------Segon. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca el
present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat. -----------------------------------------------Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que la proposta que es du és l’aprovació definitiva de l’estudi de
detall presentat per Marta Peña Arsuaga i Rafael Grau San Martín per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a c/ des Gall Faver, 2, de Torret de Baix. Afegeix que
l’article 127 de la vigent modificació de les normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àrea de la
costa, estableix que: “...en aquells solars on en casos excepcionals, a causa de la topografia i
quan aquesta norma sigui d’impossible compliment, es redactarà un estudi de detall que
justificarà la impossibilitat de complir aquest paràmetre (d’implantació de la planta baixa).”. Per
açò, s’ha redactat l’esmentat estudi de detall, el qual va ser aprovat inicialment; se’n va publicar
l’anunci en el BOIB i, transcorregut el termini de quinze dies d’exposició pública, no s’hi havien
presentat al·legacions ni reclamacions. -------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la ubicació de l’esmenada parcel·la. El
president manifesta que se li marcarà sobre un plànol del sector de Torret de Baix i que se li
remetrà. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada.-----------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots ponderats,
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de detall presentat per Marta Peña Arsuaga i Rafael
Grau San Martín per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a c/ des Gall
Faver, 2, de Torret de Baix. -----------------------------------------------------------------------------------------Segon. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca
aquest acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat. ------------------------------------------------Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva.” ---------2
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Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Javier Pons Pons. Manifesta que es tracta de
l’aprovació definitiva de l’estudi de detall presentat per Marta Peña Arsuaga i Rafael
Grau San Martín per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al c/
des Gall Faver, 2, de Torret de Baix. Afegeix que l’article 127 de la vigent modificació
de les normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àrea de la costa, estableix que: “...en
aquells solars on en casos excepcionals, a causa de la topografia i quan aquesta norma sigui
d’impossible compliment, es redactarà un estudi de detall que justificarà la impossibilitat de
complir aquest paràmetre (d’implantació de la planta baixa).”. Per tant, donada l’orografia

del terreny, la propietat va demanar elevar l’edifici 50 cm per damunt de la cota
prevista del terreny. Per açò, s’ha redactat l’esmentat estudi de detall, el qual va ser
aprovat inicialment; se’n va publicar l’anunci en el BOIB i, transcorregut el termini de
quinze dies d’exposició pública, no s’hi van presentar al·legacions ni reclamacions.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:

Primer. Aprovar definitivament l’Estudi de detall presentat per Marta Peña Arsuaga i
Rafael Grau San Martín per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina al c/ des Gall Faver, 2, de Torret de Baix.
Segon. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca aquest acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.0
5.14. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT 3/2014, DE
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’informe d’Intervenció, de
dia 19.05.14; així com la proposta de Batlia, també de dia 19.05.14, amb relació a l’assumpte
indicat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en passades comissions es van aprovar els expedients núm. 1 i
2 de reconeixement extrajudicial de crèdits; i atès que s’han presentat noves factures amb data
de 2013, per aquest motiu es du a aprovació el tercer expedient. Afegeix que es tracta de tres
factures: una de Petróleos Menorquines, SL, per import de 470 euros; una altra de Directe, CB,
per import de 435,60 euros; i una altra de Terrazos y mármoles Fuguet, SL, per import de
110,86 euros. Comenta que van estar a punt de dir-los que practicassin un abonament i que
llavors presentassin la factura en data de 2014, ja que no és lògic que en el mes de maig
t’enviïn una factura del mes d’agost; però com que a una de les empreses li era complicat
poder fer-ho d’aquesta manera, l’Ajuntament va decidir tirar endavant l’expedient núm. 3 de
reconeixement extrajudicial de crèdit. ----------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------3
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La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement dels crèdits detallats a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Núm. fra. Data fra.
1875
05/12/2013

Data R.E.
02/04/2014

3957

09/08/2013

15/05/2014

A/7004

30/11/2013

08/04/2014

Tercer
Petróleos Menorquines,
SL
Directe, CB

Concepte
Import
500L gasoil C voluntariat
470,00€
europeu
Embellidors
contenidors
435,60€
àrea costa
Terrazos y mármoles Rajoles per a la brigada
110,86€
Fuguet, SL
TOTAL 1.016,46€

Partida
337.226.10
151.221.99
151.210.00

Segona. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2014, els corresponents crèdits amb càrrec
a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior.” ------

Intervé el batle. Manifesta que, atès que es van presentar noves factures amb data de
2013, s’ha redactat el tercer expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
Comenta que la cosa més pràctica hauria estat que les tres empreses afectades
practicassin un abonament i que llavors presentassin la factura en data de 2014; però
com que a una de les empreses li era complicat poder fer-ho d’aquesta manera,
l’Ajuntament va decidir tirar endavant l’expedient núm. 3 de reconeixement extrajudicial
de crèdit, per un import total de 1.016,46 euros.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits detallats a la taula adjunta,
corresponents a exercicis anteriors:
Núm. fra. Data fra.
1875
05/12/2013

Data R.E.
02/04/2014

3957

09/08/2013

15/05/2014

A/7004

30/11/2013

08/04/2014

Tercer
Petróleos Menorquines,
SL
Directe, CB

Concepte
Import
500L gasoil C voluntariat
470,00€
europeu
Embellidors
contenidors
435,60€
àrea costa
Terrazos y mármoles Rajoles per a la brigada
110,86€
Fuguet, SL
TOTAL 1.016,46€

Partida
337.226.10
151.221.99
151.210.00

Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2014, els corresponents crèdits
amb càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre
del punt anterior.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.05.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ
DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA
SOCIAL FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, EXERCICI DE 2014
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió el conveni de col·laboració
entre el CIM i l’Ajuntament a fi d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa
d’ambdues institucions, en l’àmbit de les seves competències respectives, per a la gestió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social; així com la proposta de Batlia, de
dia 19.05.14, amb relació a l’assumpte indicat.----------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’any passat van signar un conveni molt similar; enguany es
canvia una mica l’articulat i s’incorpora un annex que estableix els criteris pels quals es donen
els ajuts; l’import és lleugerament superior —l’any 2013, 15.218 euros, i l’any 2014, 15.433
euros—. Afegeix que l’any 2013 hi va haver un canvi de criteri en la forma de distribució del
fons, i que els indicadors que es fan servir en el conveni de 2014 són: --------------------------------- Nombre d’habitants empadronats, 50% --------------------------------------------------------------- Nombre de persones majors de 65 anys, 20% ------------------------------------------------------ Nombre d’habitants de 14 anys o menys, 10% ------------------------------------------------------ Nombre d’aturats de llarga durada, 20% -------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana quina va ser l’aportació de 2013. El batle respon que
15.218,20 euros. El Sr. Carretero manifesta que, doncs, apugen 200 euros. El batle respon
que sí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament a fi
d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions, en l’àmbit
de les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics individuals,
temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca; la vigència del
conveni serà fins al 28.02.2015. -----------------------------------------------------------------------------------Segona. Acceptar la delegació del Consell Insular per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular, d’acord
amb el conveni aprovat; la vigència de la delegació serà fins al 31.12.2014.--------------------------Tercera. Formalitzar l’acord esmentat mitjançant el conveni que consta a l’expedient. ------------Quarta. Habilitar el batle per signar-lo.” -------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’import d’enguany s’incrementa molt lleugerament
respecte a 2013, ja que la quantitat per a l’any 2014 és de 15.433 euros, envers els
15.218 de l’any 2013. Afegeix que l’any 2013 hi va haver un canvi de criteri en la
forma de distribució del fons, i que els indicadors que es fan servir en el conveni de
2014 són: nombre d’habitants empadronats; nombre de persones majors de 65 anys;
nombre d’habitants de 14 anys o menys; i nombre d’aturats de llarga durada. Amb una
ponderació de totes aquestes dades es fa el repartiment i a Sant Lluís li corresponen
aquests 15.433 euros.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana si aquest lleuger increment es degut al canvi
de criteris a l’hora de fer el repartiment entre municipis o si hi ha hagut un increment de
la partida total del CIM. El batle respon que açò s’hauria de comprovar. El Sr. Melià
manifesta que, doncs, no sap si la quantitat que destina el CIM és la mateixa de l’any
passat. El batle respon que en aquests moments no ho sap, però repassant la
documentació del Ple de l’any passat podrà trobar aquesta informació. No obstant
açò, se l’informarà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament a fi
d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions,
en l’àmbit de les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca;
la vigència del conveni serà fins al 28.02.2015.
Segon. Acceptar la delegació del Consell Insular per a la tramitació i la concessió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell
Insular, d’acord amb el conveni aprovat; la vigència de la delegació serà fins al
31.12.2014.
Tercer. Formalitzar l’acord esmentat mitjançant el conveni que consta a l’expedient.
Quarta. Habilitar el batle per signar-lo.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.05.14.
APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI 2015-2017. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2014/390, de dia 31.03.14, relativa a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“El capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril (BOE del 30), d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera (LOEP), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació
pressupostària a través de la definició d’un marc pressupostari a mig termini, que s’ajusta a les
previsions de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els
requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres. L’article 10 de l’esmentada
Directiva, les projeccions d’ingressos i despeses i les prioritats derivades del marc
pressupostari a mig termini, constituiran la base de la elaboració del pressupost anual. ----------De conformitat amb allò establert a l’article a l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, les Corporacions Locals hauran de remetre anualment els marcs pressupostaris a
mig termini en els que s’emmarcarà la elaboració dels seus Pressupostos anuals. -----------------Amb la remissió d’aquesta informació s’entendrà complerta la obligació d’enviament de les
línies fonamentals de l’evolució pressupostària 2015-2017. La informació a remetre per
l’Ajuntament de Sant Lluís es fa a través dels formularis corresponents al model ordinari que és
el que correspon a les Entitats Locals la població de les quals superi els 5.000 habitants.--------Les projeccions realitzades de les principals partides d’ingressos i despeses del període 20152017 s’han fet tenint en compte la seva evolució tendencial, partint de les previsions de la
liquidació de l’exercici 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------La situació de l’economia actual, afecta de manera directa i indirecta al finançament dels
ajuntaments, i, com a conseqüència, a la seva capacitat d’actuació en els propers anys. Per
això, les projeccions d’ingressos i despeses, en quant a la seva evolució tendencial, han de
plantejar-se des de l’austeritat i el control de la despesa, la qual cosa ens permetrà ser més
eficients d’acord amb les polítiques econòmiques actuals. --------------------------------------------------
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En les projeccions de la despesa ha de tenir-se en compte l’aplicació de la regla de la despesa.
D’acord amb l’article 15.5 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària, correspon al Ministeri
d’Economia i Competitivitat l’elaboració periòdica d’un informe de situació de l’economia
espanyola que contindrà, entre d’altres informacions, la taxa de referència de creixement del
PIB a mig termini de l’economia espanyola, la qual limitarà la variació de la despesa de les
Administracions Públiques.------------------------------------------------------------------------------------------En conseqüència, -----------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar els següent marc pressupostari per als exercicis 2015-2017, elaborat d’acord
amb els models oficials aprovats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: -------------F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos económicos consolidados
INGRESOS
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS
Ingresos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
hechos imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

En euros
Tasa de variación
Tasa de variación
Tasa de variación
Año 2015
Año 2016
Año 2017
2015/2014
2016/2015
2017/2016
9.265.041,55
-2,38% 9.044.412,18
1,81% 9.208.262,18
0,45% 9.249.500,00
9.265.041,55
-2,38% 9.044.412,18
1,81% 9.208.262,18
0,45% 9.249.500,00
Año 2014

887.836,69
887.836,69
10.152.878,24
10.152.878,24
559.779,18
559.779,18
10.712.657,42
10.712.657,42

-54,95%
-54,95%

400.000,00
400.000,00

-6,98% 9.444.412,18
-6,98% 9.444.412,18
0,00%
0,00%

320.000,00
320.000,00

-8,85% 9.764.412,18
-8,85% 9.764.412,18

6,25%
6,25%

425.000,00
425.000,00

2,00% 9.633.262,18
2,00% 9.633.262,18
-17,98%
-17,98%

262.479,11
262.479,11

1,34% 9.895.741,29
1,34% 9.895.741,29

5,88%
5,88%

450.000,00
450.000,00

0,69% 9.699.500,00
0,69% 9.699.500,00
-35,32%
-35,32%

169.770,91
169.770,91

-0,27% 9.869.270,91
-0,27% 9.869.270,91

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS CORRIENTES

En euros
Año 2014

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

5.051.623,47
4.146.623,47
80.000,00
365.000,00

Impuesto sobre el Incremento de Valor Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en los tributos del Estado
Resto de transferencias corrientes (resto cap. 4)
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total ingresos corrientes

400.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.982.560,24
1.881.373,85
1.270.000,00
611.373,85
349.483,99
9.265.041,55

Tasa de variación
2015/2014
-1,12%
-1,12%
0,00%
1,37%
-3,75%
0,00%
0,00%
0,00%
-4,16%
-4,36%
2,36%
-18,31%
0,15%
-2,38%

Año 2015
4.995.000,00
4.100.000,00
80.000,00
370.000,00
385.000,00
60.000,00
0,00
0,00
1.900.000,00
1.799.412,18
1.300.000,00
499.412,18
350.000,00
9.044.412,18

Tasa de variación
2016/2015
1,48%
1,22%
0,00%
0,00%
1,00%
33,33%
0,00%
0,00%
2,63%
2,22%
3,08%
0,00%
0,00%
1,81%

Año 2016
5.068.850,00
4.150.000,00
80.000,00
370.000,00
388.850,00
80.000,00
0,00
0,00
1.950.000,00
1.839.412,18
1.340.000,00
499.412,18
350.000,00
9.208.262,18

Tasa de variación
2017/2016
0,71%
0,60%
0,00%
0,00%
0,30%
12,50%
0,00%
0,00%
1,00%
0,58%
0,75%
0,12%
-7,14%
0,45%

Año 2017
5.105.000,00
4.175.000,00
80.000,00
370.000,00
390.000,00
90.000,00
0,00
0,00
1.969.500,00
1.850.000,00
1.350.000,00
500.000,00
325.000,00
9.249.500,00

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total ingresos de capital

En euros
Año 2014
543.495,44
344.341,25
887.836,69

Tasa de variación
2015/2014
0,00%
16,16%
-54,95%

Año 2015
0,00
400.000,00
400.000,00

Tasa de variación
2016/2015
0,00%
6,25%
6,25%

Año 2016
0,00
425.000,00
425.000,00

Tasa de variación
Año 2017
2017/2016
0,00%
0,00
5,88% 450.000,00
5,88% 450.000,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS FINANCIEROS
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros
Total de ingresos financieros

En euros
Tasa de variación
2015/2014
0,00
0
559.779,18
559.779,18

Año 2014

Tasa de variación
2016/2015
0,00
0,00%
320.000,00
-17,98%
320.000,00
-17,98%

Año 2015

Tasa de variación
Año 2017
2017/2016
0,00
0,00%
0,00
262.479,11
-35,32% 169.770,91
262.479,11
-35,32% 169.770,91

Año 2016
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F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos económicos consolidados. Gastos
Estimación obligaciones reconocidas netas

En euros

GASTOS

Año 2014

Gastos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

8.639.118,28
8.639.118,28

Tasa de variación
Tasa de variación
Tasa de variación
Año 2015
Año 2016
Año 2017
2015/2014
2016/2015
2017/2016
-4,72% 8.231.412,18
0,32% 8.257.741,29
0,41% 8.291.489,10
-4,72% 8.231.412,18
0,32% 8.257.741,29
0,41% 8.291.489,10

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o ef ectivos)
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio,
la percepción de f ondos público
Medida 3: Limitaciones de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección con identif icación
del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones
variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas
del sector público
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la ref orma laboral en proceso
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual
Medida 8: Disolusión de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según
artículo 103.2 del TLDLVRL, no adminiéndose una ampliación de capital con cargo a la
entidad local
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio de todos los contratos de inversión
que vaya a realizar durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha
viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato.
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito de menor precio
de licitación
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas
Medida 12: Modif icación de la organización de la corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la Entidad Local
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

1.492.325,07
1.492.325,07

-36,14%
-36,14%

953.000,00
953.000,00

10,49% 1.053.000,00
10,49% 1.053.000,00

-1,45% 1.037.781,81
-1,45% 1.037.781,81

-9,35% 9.184.412,18
-9,35% 9.184.412,18

1,38% 9.310.741,29
1,38% 9.310.741,29

0,20% 9.329.270,91
0,20% 9.329.270,91

-0,21%
-0,21%

0,86%
0,86%

Medida 16: No ejecución de inversion prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital

Gastos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Gastos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Gastos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

10.131.443,35
10.131.443,35
581.214,07
581.214,07
10.712.657,42
10.712.657,42

580.000,00
580.000,00

-8,85% 9.764.412,18
-8,85% 9.764.412,18

585.000,00
585.000,00

1,34% 9.895.741,29
1,34% 9.895.741,29

-7,69%
-7,69%

540.000,00
540.000,00

-0,27% 9.869.270,91
-0,27% 9.869.270,91

A) DETALLE DE LOS GASTOS CORRIENTES
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de personal
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Otros
Total gastos corrientes

En euros
Año 2014
3.952.960,34
3.579.686,94
143.028,00
783.443,00
180.000,00
8.639.118,28

Tasa de variación
Tasa de variación
Año 2015
2015/2014
2016/2015
0,00% 3.952.960,34
0,00%
-6,60% 3.343.451,84
0,94%
-5,61%
135.000,00
-3,70%
2,11%
800.000,00
0,00%
-100,00%
0,00
0,32%
-4,72% 8.231.412,18

Año 2016
3.952.960,34
3.374.780,95
130.000,00
800.000,00
8.257.741,29

Tasa de variación
2017/2016
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%

Año 2017
3.952.960,34
3.408.528,76
130.000,00
800.000,00

0,41% 8.291.489,10

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total gastos de capital

En euros
Tasa de variación
2015/2014
1.438.573,25
-37,44%
53.751,82
-1,40%
1.492.325,07
-36,14%
Año 2014

Tasa de variación
Tasa de variación
Año 2016
Año 2017
2016/2015
2017/2016
900.000,00
11,11% 1.000.000,00
11,11%
984.781,81
53.000,00
0,00%
53.000,00
0,00%
53.000,00
953.000,00
10,49% 1.053.000,00
10,49% 1.037.781,81

Año 2015

C) DETALLE GASTOS FINANCIEROS
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8: Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9: Pasivos financieros
Total de gastos financieros

En euros
Año 2014
0,00
0,00
0,00
581.214,07
581.214,07

Tasa de variación
2015/2014
0
0
0
-0,21%
-0,21%

Año 2015
0,00
0,00
0,00
580.000,00
580.000,00

Tasa de variación
2016/2015
0
0
0
0,86%
0,86%

Año 2016
0,00
0,00
0,00
585.000,00
585.000,00

Tasa de variación
2017/2016
0
0
0
-7,69%
-7,69%

Año 2017
0,00
0,00
0,00
540.000,00
540.000,00
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F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) Saldos y otras magnitudes
En euros
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES
Saldo de operaciones corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones no financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados
- Derivados de modificaciones políticas

por modificaciones políticas)

por modificaciones políticas)

Año 2014
625.923,27
625.923,27
-604.488,38
-604.488,38

Tasa de variación
2015/2014

Año 2015
813.000,00
813.000,00
-553.000,00
-553.000,00

Tasa de variación
2016/2015

Año 2016
950.520,89
950.520,89
-628.000,00
-628.000,00

Tasa de variación
2017/2016

Año 2017
958.010,90
958.010,90
-587.781,81
-587.781,81

por modificaciones políticas)

21.434,89
21.434,89

260.000,00
260.000,00

322.520,89
322.520,89

370.229,09
370.229,09

por modificaciones políticas)

-21.434,89
-21.434,89

-260.000,00
-260.000,00

-322.520,89
-322.520,89

-370.229,09
-370.229,09

21.434,89

260.000,00

322.520,89

370.229,09

4.050.665,21
0,00
4.050.665,21
43,72%

-6,42% 3.790.665,21

-8,51% 3.468.144,32

-10,68% 3.097.915,23

-6,42% 3.790.665,21
41,91%

-8,51% 3.468.144,32
37,66%

-10,68% 3.097.915,23
33,49%

Saldo de operaciones no financieras
(+/- Ajustes para el cáculo de la necesidad o capacidad de financiación SEC 95
Capacidad o necesidad de financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio deuda viva/Ingresos corrientes

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament.” --------------------------------Intervé el batlle. Manifesta que és la segona vegada que es fa l’aprovació del marc
pressupostari i que aquesta feina consisteix a fer una prospecció a tres anys vista de l’evolució
econòmica; que es tracta d’un document variable, que no és un document que el Ministeri agafi
com a fix, però és fa una prospecció fins a l’any 2017 en quant a l’evolució de les despeses i
ingressos estimats. Afegeix que aquest document és una eina de control del Ministeri cap als
ajuntaments per saber com evolucionaran. Demana si hi ha intervencions. --------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que ja va fer la seva intervenció en el seu moment, si bé
afegeix que el govern central hauria de donar més marge de maniobra als ajuntaments i no
imposar mesures, que ells són els primers que no compleixen. ------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.” ------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que el Ministeri obliga tots els ajuntaments a aprovar aquest
marc pressupostari i pensa que és una feina positiva per establir uns objectius als
mateixos ajuntaments i tenir una línia de cap on pot anar l’estructura econòmica del
municipi. És un marc econòmic que pot fluctuar, si bé una cosa és allò que un
desitjaria i una altra cosa són les possibles eventualitats que durant el temps puguin
anar sorgint. Així mateix, manifesta que pot haver-hi canvis d’equip de govern i
aquestes dades poden fluctuar a mesura que hi hagi nous criteris, tant d’ingressos
com de despeses. Conclou dient que és una eina de feina que ja van aprovar en una
ocasió i demana el vot favorable.
El Sr. Carretero manifesta que no hi ha vot favorable. El batle manifesta que té raó el
Sr. Carretero, ja que el document es va aprovar per resolució de Batlia i avui se’n dóna
compte al Ple.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li sembla be el control, però allò que no li
sembla bé és aquesta llei. Segons els estudis fets sobre la despesa pública, resulta
que els ajuntaments són els que més poc endeutats estan; després vénen les
comunitats autònomes i, en realitat, el qui està més endeutat és l’Estat. Considera que
l’Estat no s’ho ha mirat prou bé a l’hora d’establir aquesta política de control de la
despesa pública. A més, considera que ja ens donen ben prou poc...
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no li sembla bé aquest control que ens
volen imposar des de l’Estat cap als ajuntaments, i considera que no serveix de res
que s’aprovi aquests tipus de previsions, ja que no són més que previsions i els
ajuntaments no estan obligats a complir-les i per l’únic que serveix és com a
propaganda electoral de declaració d’intencions. Afegeix que, tal com ha dit el batle,
dins aquest període hi haurà eleccions, pot haver-hi canvis de govern i pot haver-hi
canvis de criteris, fins i tot, del mateix govern. Per tant, insisteix que aquest document
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no té més valor que la propaganda electoral de quines serien les intencions en el cas
de guanyar un determinat equip de govern. Conclou dient que aquest document no fa
ni la sensació de control cap als ajuntaments, ja que no s’adquireix cap compromís
amb aquestes previsions; per tant, entén que no té raó de ser.
Intervé el batle. Manifesta que, a part d’aquest document, la nova normativa també
estableix una sèrie d’obligacions més, com ara liquidacions i informacions periòdiques,
i allò que fa el Ministeri és vigilar-ne el bon transcurs de la generalitat. Afegeix que
està clar que hi ha ajuntaments que ho havien fet molt bé, d’altres que ho havien fet
bé, d’altres que ho havien fet malament i d’altres que ho havien fet molt malament, i
amb aquestes mesures tots els ajuntaments els posen dins el mateix sac. Com
tothom sap, l’Ajuntament de Sant Lluís té un romanent important, i si no hi hagués
hagut normatives d’aquests tipus l’hauríem pogut destinar a inversions; però aquesta
llei és molt prudent en aquest sentit i, aquests romanents, no els deixa incorporar per
fer despesa. Conclou dient que ho troba positiu només pel fet de tenir una eina de
planificació i control; pensa que l’Administració pública necessita tenir una visió de
futur i amb aquest marc pressupostari es té aquesta visió de futur i una guia per on
caminar.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el fet que el pressupost anual, que sí que
té importància que sigui el Ple qui l’aprovi, i aquesta previsió interanual, que sembla
que hauria de tenir més importància, que no sigui el Ple qui l’aprovi, açò ja indica que
no serveix de res.
El Ple en resta assabentat.
SISÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'ACORD
MARC ENTRE EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS PER A LA
CONSTRUCCIÓ I LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA DE NOVA GENERACIÓ
BASADA EN FIBRA ÒPTICA PER A SERVEIS D'AUTOPRESTACIÓ ENTRE LES
ADMINISTRACIONS
DE
L'ILLA
MITJANÇANT
LA
IMPLANTACIÓ
D'INFRAESTRUCTURA AL SUBSÒL MUNICIPAL I/O A ALTRES BÉNS DE DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i quatre abstencions,
corresponents als membres del PSOE (4), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“Atès que la prestació de serveis de les administracions públiques basats en tràmits electrònics,
amb la finalitat de posar a l’abast de la ciutadania una major eficiència i facilitar-ne els tràmits,
requereix que aquells es basin en una infraestructura que pugui suportar el tràfic que es generi
i que hi hagi una connexió eficient entre les diferents seus; -----------------------------------------------Atès que tot açò determina la necessitat d’impulsar un projecte per implantar una xarxa de nova
generació a Menorca amb l’objectiu d’interconnectar les seus públiques de l’illa; --------------------
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Atès el Conveni entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Energia i el Govern de les Illes Balears
pel qual s’establia el finançament per implantar una xarxa de fibra òptica a l’illa de Menorca per
a la prestació de serveis de banda d’última generació a les seus públiques menorquines, així
com el Conveni entre el Govern i el Consell Insular perquè fos aquest últim l’encarregat
d’executar el projecte d’implantació de la xarxa; --------------------------------------------------------------Vist l’esborrany d’acord marc remès pel Consell Insular a l’Ajuntament, com una primera passa
que reguli la col·laboració entre les diverses administracions, i que possibilitarà signar diversos
convenis de desplegament; -----------------------------------------------------------------------------------------Atès que si bé durant la tramitació de l’acord ha entrat en vigor la nova Llei general de
telecomunicacions (Llei 9/2014, de 10 de maig) però que aquesta no afecta al contingut de
l’acord, tal com assenyala en la seva nota tècnica el tècnic de telecomunicacions del Consell
Insular, ELEV al Ple la següent proposta: -----------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’acord marc entre el Consell Insular i els ajuntaments per a la construcció i la
implantació d’una xarxa de nova generació basada en fibra òptica per a serveis d’autoprestació
entre les administracions de l’illa mitjançant la implantació d’infraestructura al subsòl municipal
i/o en altres béns de domini públic municipal. -----------------------------------------------------------------Segon. Habilitar el batle per signar-lo.” ---------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que aquest assumpte es duia a la darrera comissió
d’Hisenda perquè l’aprovàs, però amb motiu de l’entrada en vigor d’una nova
normativa es va decidir retirar-lo de l’ordre del dia.
Afegeix que l’endemà de la
comissió vam posar-nos en contacte amb els tècnics del CIM per analitzar la qüestió i
ens van remetre una nota tècnica del tècnic de telecomunicacions de l’esmentat
organisme, en la qual es posa de manifest que la nova normativa no afecta el
contingut del conveni. Així mateix, manifesta que açò és una primera passa, ja que
llavors vindran els convenis de desplegament específics, on s’acompanyarà amb
documentació tècnica de com s’ha de fer aquest desplegament de la xarxa, i serà
llavors el moment d’informar-ne tècnicament. Pel que fa al conveni indicat, assenyala
que les obligacions de l’Ajuntament són qüestions per facilitar la tramitació d’aquests
expedients i indica que la fibra òptica és una cosa que hauríem de tenir, perquè les
administracions públiques cada vegada han de menester més recursos telemàtics i
sobre aquesta xarxa es podrà fer un desplegament més potent.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, demana si en el Cós s’ha fet previsió de
deixar-hi una canonada per la qüestió de la fibra òptica. Per altra banda, manifesta
que a l’expedient hi consten dos informes, els quals són contradictoris, ja que l’informe
de Secretaria diu que sí i, en canvi, l’informe tècnic diu que es considera
imprescindible modificar la proposta d’acord marc. Per tant, aprovar un acord marc
sense saber si és bo o no per a l’Ajuntament, açò li sembla un poc lleuger. Creu que
hi hauria d’haver un contingut exacte d’allò que es vol fer, i es demana: S’haurà de
cedir sòl públic a una empresa privada? Afegeix que hi ha una sèrie d’interrogants i
qüestions que seria bo que quedassin aclarits abans d’aprovar aquest acord marc.
Davant aquesta situació, assenyala que el grup PSOE no donarà suport a l’aprovació
d’aquest conveni.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, tal com diu el portaveu del PSOE, tenim dos
informes, els quals són contradictoris. Per tant, voldria saber, respecte a l’informe
tècnic, si aquest es remetrà al CIM o quina mena d’actuació es farà.
Intervé el batle. Manifesta que l’informe tècnic ve a dir que no es pot valorar
tècnicament el conveni marc perquè no hi ha documentació tècnica i que seran
aquests futurs convenis de desplegament els que incorporaran les memòries tècniques
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del projecte en si. Per altra banda, manifesta que encara que no tinguem el projecte
executiu de la infraestructura fa temps que estam en converses amb els tècnics del
CIM i la primera cosa que es va fer va ser, damunt un plànol, establir quines seus
consideraven que havien d’estar connectades i, sobre aquesta base, hi ha feina feta
per saber on es considera òptim passar. En aquest cas, es va valorar la situació del
Cós, amb motiu de les obres de remodelació que s’hi estan fent, però els tècnics
valoren que és millor passar pel carrer d’Allemand. Afegeix que moltes vegades la
fibra òptica es col·loca per façana i, fins i tot, hi ha empreses que la col·loquen per dins
el clavegueram, si bé no sap fins a quin punt dóna bon resultat, però allò que està clar
és que les grans ciutats empren molt el pas per façana.
Continua el batle. Manifesta que és cert que l’informe tècnic diu que no pot informar
perquè no hi ha documentació tècnica, ja que es tracta d’un acord marc, i que l’acord
marc ve a dir si estam conformes a fer aquest desplegament de fibra òptica a
Menorca i enllaçar totes les administracions públiques d’illa... Açò és evident que sí.
Afegeix que allò a què avui ens comprometem, segons l’acord marc, és:
a) Tramitar les llicències i autoritzacions administratives necessàries per executar
les obres que es realitzin en el seu terme municipal, amb la màxima celeritat
possible i sempre respectant el termini màxim per resoldre que estableix la
normativa vigent, tenint en compte el seu caràcter d’inversió d’interès insular.
b) Tramitar i aprovar, si escau, les autoritzacions i/o concessions dels espais de
domini públic necessari per a la construcció de la xarxa de fibra òptica, amb la
màxima celeritat possible i sempre respectant el termini màxim per resoldre
que estableixi la normativa vigent, tenint en compte el seu caràcter d’inversió
d’interès insular.
c) Facilitar, en el seu moment, l’execució de les obres en tot allò que l’ajuntament
tengui funció, capacitat o competència (seguretat viària, trànsit, etc.).
d) Permetre l’accés als edificis municipals que s’hagin de connectar a fi de poder
executar la connexió de servei necessària per tal de connectar la seu amb el
node primari corresponent.
Les característiques d’aquesta connexió de servei es concretaran en el moment
de fer el replanteig de les obres entre el Consell Insular de Menorca i cada
ajuntament.
e) Qualsevol altra col·laboració que sigui necessària per a la correcta execució i
implantació del projecte.
Finalment el batle manifesta que són qüestions de conveni marc; que són tots els
ajuntaments que s’hi adhereixen; i que els dubtes i qüestions plantejats amb els
informes jurídics i tècnics van més encaminats a l’aprovació dels convenis de
desplegament.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es reafirma en tot allò que ha
dit; que es tracta d’un brindis al sol, ja que l’equip de govern aprovarà un document en
què no hi ha cap qüestió tècnica, però que en certa manera conquereixen un
compromís... de què? Interessarà? Probablement sí, però qui ho garanteix que
interessi... La pretensió pot ser molt important, però no s’ha de perdre de vista la
competència municipal que ens afecta en aquesta qüestió, l’interès municipal, i que no
sigui que oferiguem espai públic a una empresa privada. Conclou dient que l’equip de
govern amb aquesta aprovació conquereixen uns compromisos i, sense haver-hi una
qüestió clara i concisa, açò és molt perillós.
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Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la nota tècnica del CIM es fa
referència a la llei 32/2003; en canvi, a l’informe tècnic es diu que la llei està
derogada... Li sembla molt bé la qüestió de la fibra òptica, però demana que, si hem
de cedir espai públic, que sapiguem bé el que fem i que no es contradiguin els
informes nostres amb els del CIM.
Intervé el batle. Manifesta que, una vegada s’hagi aprovat el conveni marc, el CIM farà
una diligència en la qual es faci constar que la referència a la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, general de telecomunicacions s’ha d’entendre substituïda per la Llei
9/2014, de 10 de maig, de telecomunicacions. Afegeix que s’ha llegit totes les
propostes que ens afecten a nosaltres i s’hauran de tramitar, si escau, totes les
concessions, i que possiblement és una declaració d’intencions que el CIM demana
per iniciar el desplegament d’aquest projecte. Pel que fa a la pregunta del Sr.
Carretero si interessarà o no, vol recordar que està declarat d’interès insular, no per
aquest equip de govern, sinó per l’equip de govern anterior. És evident que és una
qüestió necessària i que s’ha de fer. Per tant, si el CIM necessita aquests
compromisos per iniciar la tramitació dels convenis de desplegament, benvingut
sigui. Conclou insistint que, si escau, s’hauran de tramitar les concessions que siguin
necessàries i que amb l’acord que s’adopta avui prenen l’obligació de tramitar-les amb
la màxima urgència possible. Pensa que açò és necessari.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar l’acord marc entre el Consell Insular i els ajuntaments per a la
construcció i la implantació d’una xarxa de nova generació basada en fibra òptica per a
serveis d’autoprestació entre les administracions de l’illa mitjançant la implantació
d’infraestructura al subsòl municipal i/o en altres béns de domini públic municipal.
Segon. Habilitar el batle per signar-lo.
SETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS DEL PSOE, PSM-ELS VERDS I EMEU AMB RELACIÓ AL PROJECTE ESCOLAR "A PEU A L'ESCOLA"
Atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa corresponent,
el batle assenyala que, en primer lloc, s’ha de sotmetre a votació la inclusió del present
punt a l’ordre del dia.
Pren la paraula el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que discrepa que s’hagi de sotmetre a
votació la inclusió del punt a l’ordre del dia, perquè la Llei municipal i de règim local de
les Illes Balears garanteix el dret als grups municipals de poder presentar mocions
amb 10 dies naturals d’antelació a la data del ple ordinari, i aquestes s’han d’incloure a
l’ordre del dia. Per tant, un dret que els grups municipals tenim per llei, no creu que
sigui convenient cedir-lo a la voluntat de la majoria del Ple. Entén que no hi ha
necessitat de votació perquè sigui tractat.
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Pren la paraula la secretària de la corporació. Manifesta que la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears estableix, efectivament, que si
les propostes dels grups de l’oposició es presenten abans de 10 dies naturals a la data
del ple ordinari s’han d’incloure a l’ordre del dia. Açò no vol dir que no se n’hagi de
ratificar la inclusió perquè no ve dictaminat. Afegeix que si es presenta una moció
després dels deu dies, no s’inclou dins l’ordre del dia, i només es podrà tractar si se
n’aprova la urgència, que requereix la majoria absoluta. En canvi, quan es ratifica la
inclusió dins l’ordre del dia perquè hi ve inclosa, requereix una majoria simple.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que es podria donar el cas que fos un grup
unipersonal, com és el seu, que tots els altres grups votassin en contra de la inclusió
de la seva moció a l’ordre del dia. Per tant, es violaria un dret que té el seu grup
municipal per la voluntat de la majoria, i les lleis no estan sotmeses a la voluntat de la
majoria.
El batle manifesta que entén que la llei no li agradi al Sr. Melià. El Sr. Melià manifesta
que, al contrari, sí que li agrada, la llei, però allò que no li agrada és la manera com
s’aplica. El batle manifesta que és una qüestió d’interpretació i que, una vegada
deixada constància de l’observació del portaveu d’EM-EU, sotmetrà a votació la
inclusió del present punt a l’ordre del dia.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la moció presentada pels grups del PSOE,
PSM-ELS VERDS i EM-EU amb relació al projecte escolar “A peu a l’escola”, que diu:
Els portaveus dels grups de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Lluís, Miquel Meliá d’EM-EU,
Remigio Lora del PSM-Verds i Llorenç Carretero del PSOE -----------------------------------------------EXPOSEN QUE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- El dia 9-5-14 a la reunió de seguiment del projecte escolar “A peu a l’escola”, l’equip de
govern de l’Ajuntament de Sant Luís va rompre unilateralment els acords presos al principi de
la campanya, entre els que constava que no es podien prendre decisions sense consensuar-les
amb l’altra part implicada i que el programa es faria íntegrament, després de la que es faria una
avaluació conjunta per millorar-la de cara a l’any que ve. --------------------------------------------------2.- No s’ha informat als ciutadans i ciutadanes del municipi de les excepcions que la pròpia
campanya permetia del pas als carrers tancats (residents, emergències i persones impedides).
El que ha dut a mals entesos entre aquests ciutadans i ciutadanes i la policia local. ---------------3.- Creiem just que se’ls torni als infants, durant una època de l’any els carrers que se’Is ha
pres durant la resta de temps. -------------------------------------------------------------------------------------4.- Els fillets i filletes estan totalment capacitats per distingir quan es pot i quan no es pot anar
pel mig del carrer i pensar el contrari és menysprear la seva capacitat intel·lectual. De fet ho
fan en altres ocasions com pot ser després de les festes patronals. ------------------------------------5.- No s’ha tingut en compte aquells infants que fora d’aquest projecte no tenen oportunitat ni el
plaer d’anar a peu a l’escola. ---------------------------------------------------------------------------------------6.- No s’ha tingut en compte els dos anys darrers del Consell de participació infantil en el que
s’intentava millorar els accessos a l’escola amb les propostes de “Camí a l’escola”, on es van
exposar propostes de millora. --------------------------------------------------------------------------------------7.- En cap moment, el batlle ha donat motius argumentats pels que el seu equip de govern hagi
pres aquesta decisió tan greu. -------------------------------------------------------------------------------------8.- El programa “A peu a l’escola” forma part de la PGA (Programació General Anual) que ha
aprovat el Consell Escolar (famílies, docents i representant de l’ajuntament de manera
conjunta) i l’ajuntament no hauria de rompre unilateralment el que s’ha consensuat. ---------------9.- Aquesta experiència educativa està inspirada en altres de caire nacional i internacional,
recolzades per sectors diversos com pot ser: ------------------------------------------------------------------- “La ciudad de los niños” del pedagog FrancescoTonucci. ------------------------------------------------14
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- “Camino escolar paso a paso” de la DGT. --------------------------------------------------------------------- Estudis sobre sedentarisme i obesitat infantil de la Conselleria de Sanitat. --------------------------- Campanyes de Mobilitat Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient. ------------------------------ Projectes de Camins Escolars a ciutats espanyoles i del món que acrediten l’experiència com
a molt vàlida(San Sebastián, Granollers, Barcelona, Guadalajara, Segòvia, Carballo, Madrid,
Milan, NovaYork...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pertot això, fem la següent ------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAD’ACORD ------------------------------------------------------------------------------------------------ Que l’equip de govern de l’ajuntament de Sant Lluís informi als ciutadans i ciutadanes, que es
portin a terme les excepcions de pas que indica el propi projecte educatiu, es doni l’ordre
pertinent a la policia local i es reemplaci “A peu a l’escola” dia 30 de maig fins final de curs, com
s’havia programat.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que, en primer lloc, voldria fer una queixa, ja
que els grups de l’oposició van demanar una còpia de l’informe de la policia, que
estava fet des de la primera comissió que van tenir, i l’hem rebut avui... Afegeix que
l’informe té data de dia 8 de maig, i considera que el podríem haver tingut abans, i no
avui a darrera hora. Per altra banda, manifesta que avui ve al Ple molt optimista, ja
que creu que la gent quan s’equivoca sap rectificar, i encara hi som a temps, a
rectificar. Diu que els portaveus dels grups polítics van tenir una reunió amb la regidora
d’Educació, en la qual van exposar-li els motius pels quals no consideraven pertinent
llevar aquesta campanya, sobretot per la manera de llevar-se, de cop i volta; però
l’esmentada regidora va trobar que no, que hi havia un informe policial que deia que no
era vàlida... En definitiva, va donar-nos unes argumentacions que després han resultat
que no eren tals, perquè després no les ha sabudes tornar a argumentar. Afegeix que
posteriorment van tenir un Consell Municipal Escolar, on van assistir els representants
de les APIMES, les directores de les escoles... i tothom va donar el seu parer. Llavors
també es va fer un Consell Escolar a l’escola, on també les mestres i els pares que
formen aquest consell van donar el seu parer. Per altra banda, manifesta que aquest
projecte forma part de la PGA (programació general anual), on hi havia representants
de pares, mestres, director, cap d’estudis i la mateixa regidora, i es va aprovar. Per tot
açò, creu que el projecte escolar “A peu a l’escola” no s’hauria d’haver llevat
d’aquesta manera.
Continua la Sra. Florit Blanco. Manifesta que l’informe policial l’ha vist molt per damunt,
però allò que ve a dir l’informe també ho sap ella: que els processos cognitius dels
fillets son distints als dels adults... Però els fillets no són tontos, saben quan el carrer
està obert i quan està tancat. A part de tot açò, la primera opció de les directores era
fer un vial per Pere Tudurí, llevant els cotxes aparcats, perquè els fillets poguessin
anar per aquell vial i no haguessin de tancar el carrer, però va ser aquest mateix
ajuntament qui va triar l’opció B, tancar els carrers, perquè l’opció A no la trobaven
viable. Ara resulta que aquesta opció no ha anat bé, i es demana: De sobte no ha
anat bé? Perquè, l’informe policial no estava fet l’any passat, que ja s’havia fet la
mateixa campanya?
Entén que si s’hagués fet aquest informe després de la
campanya de l’any passat, i d’aquesta manera ja hauríem pres la decisió per a aquest
any i ser valents i dir: No, nosaltres no volem fer aquesta campanya, no hi volem
col·laborar. Però, no, la van començar, van dir que sí que sí, es va fer una feinada i
ara resulta que dia 9 decideixen que no es fa. Manifesta que la regidora d’Educació va
dir que no era per les signatures que havien recollit, que era igual si en recollien una o
mil, però resulta que la campanya s’ha deixat de fer i els motius encara no els trobam
massa lògics. Conclou demanant que s’ho tornin a pensar, ja que encara hi som a
temps, perquè hi queden tres setmanes d’escola, que es torni a reprendre i es faci un
esforç entre tots.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que si l’equip de govern volia aquest informe de la
Policia, l’hauria d’haver demanat abans de començar la campanya “A peu a l’escola” i
presentar-lo al Consell Escolar. D’aquesta manera no s’hauria fet la campanya o bé
s’hauria fet, consensuada, d’una altra manera; però allò que no pot ser és que quan
falta poc per acabar el curs escolar es llevi la campanya. Afegeix que si l’Ajuntament
volia fer dues coses, per una banda, alegrar l’escola i la comunitat educativa i, per altra
banda, alegrar la gent que ha presentat signatures en contra d’aquesta campanya,
entén que no ha jugat bé. Insisteix que si l’Ajuntament volia un informe de la Policia,
aquesta no l’hauria d’haver fet dia 8 de maig, sinó que l’hauria d’haver fet el primer dia
d’iniciar-se la campanya. Conclou demanant que ho reconsiderin i que s’acabi el curs
escolar tal com s’havia començat, amb la campanya “A peu a l’escola”.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és una moció que presenten tres dels
quatre grups polítics que formen aquest Ajuntament, i falta saber que opina el quart
grup, el grup del Partit Popular i, concretament, el seu portaveu, perquè segons va
explicar el batle per premsa és una decisió personal i, per tant, no sabem el PP com a
grup polític quina postura defensa. Afegeix que ell també és optimista i que li han
agradat les paraules de la regidora del PSOE, en el sentit que quan una decisió és
equivocada és de savis rectificar, i creu que aquest és el cas. Assenyala que les
bondats d’aquest programa no les explicarà, perquè no fa falta, tots les sabem, i
perquè és un programa que ha estat dissenyat per les escoles, no pels grups
municipals, però sobretot perquè en totes les intervencions dels representants de
l’equip de govern hem pogut comprovar que tots hi estam d’acord, amb les bondats
dels valors i de la filosofia que vol defensar aquest programa. Per tant, si tothom hi
està d’acord, allò que s’ha de fer és posar-nos d’acord en la manera de seguir tirant-lo
endavant.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Considera que de motius seriosos per deixar de tancar
el carrer, no n’hi ha hagut cap; fa la impressió que el procés ha estat al revés, que es
tenia la voluntat de deixar de tancar el carrer i que s’han cercat excuses i s’ha fomentat
la protesta per justificar aquesta voluntat de deixar de donar suport al programa. El
curs passat ja n’hi va haver, de protestes, i l’argument era que l’aparcament que
s’havia de construir darrere el poliesportiu encara no estava operatiu; aquest any ja
està operatiu i, en canvi, ha estat quan s’han carregat el projecte educatiu “A peu a
l’escola”. Entén que açò demostra que hi havia la intenció en aquest sentit i que es
cercaven les excuses: l’any passat les excuses eren que no hi havia l’aparcament fet, i
enguany, que hi havia l’aparcament fet, s’ha interromput el programa amb unes altres
excuses. Afegeix que l’Ajuntament ha fomentat la protesta, perquè no ha informat la
població dels objectius pedagògics d’aquest projecte escolar i demanar la compressió
dels veïns per només mitja hora de molèsties al dia. Està convençut que la immensa
majoria dels ciutadans haurien entès que les petites molèsties que podien causar-los
aquest tancament valdria la pena si era pel bé dels fillets i filletes del poble. Tampoc
no s’ha informat de les excepcions que el mateix projecte permetia, com pot ser el pas
permès a vehicles autoritzats de persones amb discapacitat reduïda, per
emergències, per a residents, etc. i, fins i tot, altres que s’haguessin pogut negociar si
realment hi havia voluntat de solucionar problemes i la voluntat no era de carregar-se
el projecte. Tampoc es van donar instruccions a la Policia perquè es fes així, la qual
cosa ha fomentat el malestar entre sectors de la població, que poden ser els més
sensibles, com ara una persona que no pot desplaçar-se a peu, que la policia li digui
que tampoc no pot passar amb cotxe, açò és molt útil per fomentar el malestar. No
s’ha fet i entén que, si no s’han donat instruccions a la Policia perquè s’aplicassin
aquestes exempcions, açò ha servit per crear el caldo de cultiu necessari per fer
impopular aquesta experiència educativa.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no s’han donat gaire motius i els que
s’han donat han estat poc vàlids, però principalment se n’han donats tres: un, el va
esmentar la regidora d’Educació a la comissió, en el sentit que hi havia ciutadans que
insultaven la Policia —afortunadament, aquest argument no s’ha tornat a emprar,
perquè és greu que s’empri com a argument municipal unes accions de violència, com
és un insult a l’autoritat—. A més, la regidora va dir que hi havia hagut denúncies
contra ciutadans per haver insultat la Policia. És així? O senzillament s’ha volgut
fomentar la protesta i s’ha arribat a aquest punt d’aprofitar la violència, quan totes les
institucions democràtiques havien dit que havien de fer el contrari, que la violència no
s’havia d’acceptar en cap cas. Segueix manifestant que un altre dels motius que s’han
donat ha estat la recollida de 200 signatures —suposa que es deuen haver recollit,
qualcú les haurà vistes i qualcú es deu fer responsable que aquestes estaven
recollides correctament i que eren vàlides—. Afegeix que també s’ha dit que no és
aquest el motiu principal, però sí que s’ha emprat, quan els mateixos promotors
d’aquestes signatures reconeixen que no estan satisfets de com ha acabat tot; que
reconeixen que els mestres han dedicat moltes hores al projecte; que l’únic que volien
era dialogar i reunir-se amb qui fes falta; i que lamenten que no ha estat possible
—entén que no ha estat possible dialogar amb l’Ajuntament, que ha estat qui ha pres
la decisió de forma unilateral—. Aquest és un altre fet que demostra que el batle tenia
la intenció de fer fracassar el projecte i necessitava les protestes per justificar aquesta
voluntat i la decisió presa. Un altre motiu, discutible, és que tancar els carrers era un
perill d’atropellament... Per molt que els responsables de la Policia signin informes, no
han de ser ingenus i no han d’acceptar qualsevol argument com a vàlid, perquè a
ningú se li passa pel cap que sigui més perillós un carrer tancat, allà on no passen
cotxes, que no un carrer de voreres de 40 cm, amb cotxes aparcats i amb cotxes que
passen per la calçada. Per molt que ho avali un informe policial, no és seriós afirmar
que hi ha perill d’atropellament quan un carrer està tancat.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que també s’ha dit que hi ha cotxes que
poden sortir dels garatges. Assenyala que els cotxes que surten dels garatges passen
per damunt la voravia, ells ja ho saben, no surten com a locos. Aquests arguments
són un menyspreu a la intel·ligència dels fillets, dels pares i mares, dels mestres i dels
conductors que tenen la necessitat, en un moment donat, de passar per aquell carrer.
Quant a l’explicació que els fillets acostumen d’anar per enmig i que quan el carrer
està obert se suposa que seguiran anant-hi, açò segueix sent un menyspreu a la
intel·ligència dels fillets. Així mateix, manifesta que s’ha posat com a exemple, en
diferents ocasions, el fet que per les festes patronals els carrers principals estan
tancats i que la gent passa per enmig del carrer; però quan s’acaben les festes tothom
sap que torna haver-hi cotxes i que les persones han de tornar anar per damunt la
vorera, passar pels passos de vianants i tenir precaució... perquè passen cotxes. El
fet de pensar que, com que durant les festes ha estat tancat, després hi hauria
atropellaments, perquè la gent està acostumada d’anar per enmig, açò segueix sent un
insult a la intel·ligència de les persones.
Afegeix que açò és un exemple que
contradiu aquesta idea que les persones no estan capacitades per distingir quan un
carrer està obert; però un altre exemple més flagrant és quan l’Ajuntament organitza
un mercat d’estiu, allà on, precisament, damunt les voreres és on es posen les
parades dels venedors, cosa que obliga els vianants —fillets inclosos— a anar per
enmig. Doncs, si els fillets no estan capacitats per distingir quan es pot anar per enmig
del carrer i quan no, llavors que no sigui l’Ajuntament, qui els impedeixi anar per
damunt les voravies, ja que permet ocupar-les amb parades de comerciants...
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Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que també volia destacar que les protestes
que hi ha hagut han estat, sobretot, queixes per les incomoditats que ha generat el
tancament d’un carrer, i és lamentable que totes les queixes siguin en defensa de la
mateixa comunitat dels adults: un perquè diu que ha de passar per anar a la feina, un
altre perquè du la compra i no pot deixar-la a ca seva... És lamentable que no es
tenguin en compte gens —i la decisió de l’Ajuntament així ho demostra— les
necessitats i la importància d’una qualitat de vida per als fillets i filletes del nostre
poble. Un petit sacrifici d’aquells que tant els costa no poder arribar amb cotxe fins allà
on volen anar, no hauria de tirar per en terra tota aquesta il·lusió, tota aquesta feina
que s’ha fet i aquesta possibilitat dels fillets i filletes de Sant Lluís de sentir el goig
d’una experiència que és bona. I açò s’hauria d’haver tingut en compte. Conclou dient
que aquesta setmana hi ha hagut el Consell de Participació Infantil i li agradaria saber
els representats de l’equip de govern com es poden mirar als ulls els fillets que
demanen coses, quan l’Ajuntament diu: “Sí, sí, d’acord amb les vostres necessitats,
però hi ha coses més importants...”. Creu que s’haurien de tenir més present les
necessitats dels fillets i filletes, que, encara que no puguin votar, són el futur del poble.
Intervé el portaveu del Partit Popular, senyor Tudurí Mercadal. Manifesta que aquesta
campanya s’havia dissenyat des de les escoles i considera que els ha faltat
assessorament tècnic, quan aquí tenen la Policia, que els podria haver ajudat a
dissenyar aquestes campanyes. Per altra banda, assenyala que la Policia els ha fet
diferents cursos d’educació viària, que també podrien haver tingut en compte. Així
mateix, manifesta que una altra cosa que s’hauria de tenir en compte és que la
responsabilitat, davant qualsevol fet o accident pel fet de tenir els carrers tancats,
seria de l’Ajuntament, no de les escoles.
També veu que es compara aquesta
companya amb altres campanyes que es fan a altres pobles, però s’ha de tenir en
compte que aquestes grans ciutats tenen un transport públic eficient, cosa que Sant
Lluís no té. Afegeix que s’està creant una situació irreal, on durant unes setmanes a
l’any es tanquen els carrers perquè els al·lots puguin anar a escola i després es
tornen a obrir. Conclou dient que el Partit Popular està completament d’acord amb la
campanya “A peu a l’escola”, però no només uns mesos, sinó tot l’any. A peu a escola
s’hi pot anar cada dia per damunt les voreres i amb els carrers oberts al trànsit. Açò
és la postura del grup del Partit Popular.
Intervé el batle. Manifesta que va ser una decisió difícil des del primer moment, una
decisió de la qual ell es fa responsable com a batle, però que s’ha discutit i parlat dins
el nostre grup en diferents ocasions, i la decisió final també va ser debatuda
exhaustivament. Assenyala que si una cosa va donar peu a fer aquesta passa, va ser
la crispació que s’havia creat. Hi havia dues postures molt enfrontades, fins i tot a
nosaltres se’ns va arribar a insultar; és una qüestió que, per desgràcia, s’ha polititzat, i
que si no hem volgut explicar-ne els motius era per llevar ferro a l’assumpte i per no
polititzar per la nostra part; tal vegada va ser una mala estratègia política, però va ser
la decisió que vam prendre. Enviar una carta a les escoles, sí, però fer el mínim renou
i entrar en les mínimes polèmiques possibles, ja que no és una qüestió de
polèmiques, sinó que és una qüestió de seguretat, i s’estava creant un ambient enrarit
de crispació, que en cap moment és desitjable.
Continua el batle. Manifesta que dins la moció s’indica que tornem els carrers als
al·lots... Els carrers no els hem pres a ningú, els carrers són allà on són i a ningú
s’impedeix anar “A peu a l’escola”. És més, hem donat instruccions a la Policia perquè
estiguin en els mateixos punts on estaven quan hi havia les barreres per facilitar
aquesta feina de control i vigilància del trànsit. Afegeix que també pot haver afectat les
obres del Cós, que és una via que ha tingut obres i ha creat certes molèsties. Ara bé,
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la cosa clara és que el curs que ve açò s’ha de plantejar amb rigor, serietat, així com
tenir en compte l’opinió de la Policia Local, que és la que fa educació vial a l’escola.
Afegeix que un dels policies que ha fet l’informe ha estat present en reunions, va
explicar el seu parer, i l’equip de govern va prendre una decisió en contra del seu
criteri. Pensàvem que enguany, havent dotat d’aparcament l’escola nova, afavoriria
aquesta situació. Pensàvem que aquesta crispació social feia un flac favor a la
campanya, perquè generava tensió, i parlar malament d’una banda o de l’altra creava
aquest ambient que no afavoria el fons de la qüestió, que és que els fillets puguin anar
tranquil·lament a escola.
Segueix el batle. Manifesta que hem de ser conscients que tenim el poble que tenim,
amb carrers molt estrets, que són incomodes per a tothom. Recorda que va assistir a
un consell escolar, on va poder veure que mestres i professores tenen una filosofia
molt clara de transformació de la societat, i la volen transformar d’aquesta manera, de
donar més prioritat als vianants davant el cotxe, i ell va explicar-los que, precisament,
passa a passa, és allò que tots voldríem. Afegeix que hi ha un pla de mobilitat que
dictamina el percentatge que ocupa cada vehicle i s’han d’anar fent actuacions perquè
cada vegada hi hagi més espais per als vianants i llevar-ne als vehicles. Ara bé, una
de les actuacions prioritàries, per aquest equip de govern o per al que véngui, és
actuar dins el carrer Pere Tudurí, que solucionaria molts dels problemes que s’han
generat.
Continua el batle. Manifesta que li agrada que la Sra. Florit sigui optimista; ell també
ho intenta ser, d’optimista, i la informa que l’equip de govern no donarà suport a la
moció presentada. Entén que la qüestió s’ha d’analitzar en profunditat, i qui pren
decisions s’equivoca; la nostra decisió pot ser l’equivocada, però és la nostra decisió i
és inamovible. Si un no fa res, no s’equivoca; si fa i s’equivoca, intenta rectificar. Amb
la darrera decisió que vam prendre vam rectificar per tot allò que ha explicat, perquè
pensava que, sincerament, la campanya feia un flac favor a la campanya mateixa per
l’ambient que s’havia creat. Per altra banda, manifesta que en cap moment ha dit que
els fillets són tontos; moltes vegades són més vius que nosaltres mateixos, i per res
hem criticat i fet veure aquesta qüestió, però sí que les persones que en saben veuen
que possiblement hi ha un perill i certes qüestions que es poden millorar de la
campanya i així ho farem.
Segueix el batle. Manifesta que l’opció de llevar els cotxes del carrer Pere Tudurí es
va valorar en una reunió, com també una altra opció, que era fer un camí escolar i que
les voreres fossin més amples, cosa que no implicava gens de molèstia per a ningú,
perquè no era necessari tancar carrers, però no vam poder negociar sobre açò. Pel
que fa a la intervenció del Sr. Lora, manifesta que els policies sí que van assistir a les
reunions que van fer amb les escoles per a la preparació de la campanya i que en
realitat nosaltres no hem llevat la campanya: hem obert els carrers, i les escoles han
decidit aturar la campanya. Afegeix que, quan es tanca el carrer Pere Tudurí, la
mesura implica que també es tanqui el darrer tram des Cós amb la rotonda i un tros
del carrer Lannion; tot açò, i amb les circumstàncies de les obres del Cós, resulta que
el nucli quedava pràcticament inaccessible.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Melià, el batle manifesta que no és una decisió
personal, sinó que és una decisió d’equip; ara bé, ell se’n fa càrrec com a batle i
l’assumeix al cent per cent, i per tant la defensarà, perquè així ho han decidit com a
equip de govern. Decisió que no estava presa abans de començar la campanya; al
contrari, mai hauríem fet el paperot que tal vegada hem pogut fer, les estones que hem
perdut entre Agenda Local 21, consells escolars, comissions d’Educació, cartes que
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hem rebut, insults... Afegeix que en cap cas hem fomentat la protesta i que, per açò, la
nostra opció ha estat quedar-nos-en al marge. Sobre les exempcions que el projecte
permetia, és una qüestió que es va comentar en una de les reunions amb els
representants de l’escola; ells van proposar-ho, però llavors la Policia, que és qui en
té la responsabilitat, en aquell moment ho va valorar tècnicament, i van trobar que no
era viable per multitud de qüestions, ja que en el moment que es deixàs passar una
persona ja pots deixar passar a tothom. Es demana: Qui t’acredita que va al centre de
salut? Com t’ho acredita? O qui i com t’acredita que va a ca seva? És una qüestió que
era pràcticament impossible si no era o un tot o un res, o un tot molt limitat (que si
passa una ambulància, aquesta ha de passar).
Finalment, el batle manifesta que no són 200 signatures, sinó que en són quasi 400, i
que no han estat gens el motiu d’haver pres aquesta decisió. Pel que fa al diàleg,
manifesta que des de fa temps ens hem reunit amb els equips directius de les
escoles, van intentar posar alternatives, però tampoc no van arribar a punts intermedis,
ja que era o tancar o res. Afegeix que, vista la polèmica sorgida, està disposat a
explicar-ho allà on sigui, i que la decisió presa pot ser bona o dolenta; bona per a uns i
dolenta per a altres. Açò és la política, i quan es prenen decisions un es pot equivocar i
sap perfectament que, quan es pren una decisió, està fent content a uns i no tant a
d’altres. Així mateix, manifesta que al seu entendre s’estava fent un flac favor a la
campanya; que si volem que aquesta tengui continuïtat s’ha de fer feina; que a la
reunió que van tenir amb els equips directius dia 9 van animar-nos que fóssim
nosaltres, com a Ajuntament, que organitzàssim aquesta campanya; que vam recollir
el guant i que intentarem plantejar-la per a l’any que ve. Conclou dient que pot ser
bona o dolenta, la decisió que han pres, i demana disculpes si hi ha hagut gent que
s’hagi pogut sentir ofesa, però la decisió està presa i és ferma.
Intervé novament la Sra. Florit Blanco. Manifesta que ara ja no és tan optimista... Pel
que fa a les 400 signatures, manifesta que sempre es diu que hi ha aquestes
signatures, però que ella no ha vist i que, si bé s’ho creu, que hi són, insisteix que no
les ha vistes. Afegeix que tothom és lliure de signar, però també va signar molta gent
de fora poble, prou que se’n va encarregar de recollir-ne la gent que les recollia... Es
curiós. Manifesta que una cosa que li ha sabut molt de greu és que el batle hagi dit
que han estat moltes estones perdudes de reunions... Diu que l’escola sí que n’ha
perdut moltes, d’estones, moltíssimes, i els fillets moltíssimes més i ella, com a mare a
casa seva, moltíssimes altres, perquè hem fet moltíssima feina per preparar aquest
projecte des del moment que es va dir que sí que es faria i des del moment que es va
començar. Per tant, que el batle hagi dit que han estat estones perdudes, açò fa una
mica lleig. Per altra banda, manifesta que el portaveu del Partit Popular ha dit que era
una situació irreal... Evidentment, que ho és; és una situació d’una estona del dia, la
resta del dia no és aquesta situació. A més, hi ha molts altres moments de situació
irreal, com ara els dissabtes capvespre que hi ha missa i es tanca el carrer... N’hi ha
moltíssimes de situacions irreals, però en el moment que se sap que hi ha aquesta
situació irreal, ja està, no creu que sigui la cosa tan complicada.
Segueix la Sra. Florit Blanco. Manifesta que ha sentit cinquanta mil vegades la
frase: “Completament d‘acord, però..., completament d’acord, però..., ho podríem fer
tot l’any, però per damunt la vorera”. Afegeix que les directores ja ho van ben explicar,
resulta que aquesta campanya és així i és així des del primer moment que es va dur a
terme, que ja fa cinc anys. No ho han fet enguany d’aquesta manera per fer-los la
punyeta a vostès, sinó que, com ha dit abans, fa cinc anys que es fa d’aquesta
manera. La campanya és aquesta i és normal que ara la gent reaccioni dient que si
s’obren els carrers ja no la volen fer. No és que no la vulguin fer, és que no es pot fer,
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perquè la campanya té uns objectius establerts i és d’aquesta manera, no perquè
llavors cadascú digui de quina manera es pot dur a terme. Per altra banda, manifesta
que és evident que hi ha crispació, i que si tothom es mira: “Jo arrib tard a la feina, jo
tenc d’aparcar més enfora...”, de crispació en trobaran sempre. De fet, ja n’hi havia,
de crispació, els altres anys i que, si bé ella no hi era, va demanar-ho als que sí que hi
eren, i resulta que cada any n’hi ha hagut, de queixes. Ara bé, és decisió de
l’Ajuntament tenir-les en compte o no tenir-les-hi, encaminar-les cap una banda o
l’altra o potenciar-les o no potenciar-les.
Continua la Sra. Florit Blanco. Manifesta que el batle ha dit que no s’ha de polititzar,
però llavors ha acabat la frase dient que és una decisió política. D’acord que és una
decisió política, però la decisió política de l’equip de govern va ser covarda, ja que si
haguessin estat valents el primer dia d’escola haurien dit que no la feien. Però no; van
ser valents i la van començar. I es demana: Per què no van ser valents durant tot
l’any? Respecte a la qüestió de seguretat, manifesta que si cau un fillet enmig del
carrer en qualsevol moment també serà responsabilitat de l’Ajuntament, açò ho sabem
tots. Per què ha de passar cosa? Que és que volem que passi? Pel que fa al curs
que ve, manifesta que és normal que les directores no vulguin fer-se càrrec d’aquesta
campanya i que no vulguin plantejar un altre projecte d’aquestes característiques, ja
que no volen tornar a fer hores de feina i que llavors els diguin que sí, que no, o que
triïn una cosa o altra.
Segueix la Sra. Florit Blanco. Manifesta que tothom sap el poble que tenim. Per açò
mateix, perquè tenim el poble que tenim i no tenim els carrers prou amples perquè els
fillets puguin anar bé a l’escola, es va prendre aquesta decisió. La decisió que va
donar l’Ajuntament era tenir dos carrers prou amples, un era Pere Tudurí i l’altre
l’avinguda, i es demana: De l’avinguda, com botam a l’escola? Feim un pont? Hauran
d’arribar-hi per qualque carrer... Així mateix, manifesta que els mestres tenen una
filosofia molt clara, tenen uns valors i uns objectius, i que aquest projecte no és només
tancar o no els carrers, porta moltes altres coses, lluita per molts altres aspectes. Pel
que fa al Pla de Mobilitat, es demana: Si està fet, per què no ho diuen? Que és aquell
que diu que hi havia massa cotxes per les persones? Quina solució hi posen?
Finalment, la Sra. Florit Blanco manifesta que podem parlar-ne hores i hores i no
arribarem a un acord, ja que l’equip de govern opina d’una manera i no hi ha volta de
fulla; i no vulguin cercar arguments, perquè no en tenen. Simplement, diguin que no
volen fer aquesta campanya, que no hi estan d’acord i que no la fan. Així, com a
mínim, quedaran un poc més bé.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’any que ve no hi haurà el programa, el
programa que havien fet els al·lots i la comunitat educativa, i que era un programa en
el qual s’havia fet moltíssima de feina. Si l’equip de govern no hi apostava, allò que
havia d’haver fet abans d’iniciar-se era posar damunt la taula l’informe de la Policia i
dir-los que no hi creuen, en aquest programa, perquè la Policia diu açò, açò i açò, i
que volen que es faci d’una altra manera. Afegeix que hi ha hagut crispació perquè
s’ha encetat d’una manera unilateral, i assenyala que les professores, quan van sortir
d’una reunió amb l’equip de govern, li van comentar que havien sortit plorant, perquè
un projecte de feia molts d’anys s’havia fet malbé de la nit al matí, i açò sí que crispa.
Pel que fa a la qüestió dels insults, manifesta que, personalment, va fer un comentari
al Facebook sobre la qüestió de l’escola i va acabar dient-los: “putos fatxes”, de la
qual cosa llavors en va demanar disculpes a la regidora d’Educació, però si per açò
ens estiram els cabells i si açò és insultar... L’altre dia la Sra. Cabrer en el Parlament
va dir-nos: “nazis, racistes, pancatalanistes...”, ens va dir el nom del porc amb política i
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ningú va estirar els cabells a ningú. Per tant, si l’equip de govern està ofès o els
militants del Partit Popular estan ofesos pel seu comentari, els demana perdó per la
cosa de “putos”, però no per allò de “fatxes”, perquè en açò d’agafar postures
unilaterals, sense consens, no hi està d’acord. Afegeix que està clar que es pot anar
a peu a escola tot l’any, però el programa de l’escola era una filosofia diferent de com
accedir a l’escola per un futur. Recorda que aquí un senyor catedràtic va fer una
conferència sobre el projecte de poble que hi hauria d’haver i un dels més importants
era el de “Anar a peu a l’escola”. Era modèlic, aquest projecte; i si bé encara s’havia
de millorar molt més, açò de tirar-ho enrere... Creu que es podria haver reconsiderat i
haver-se pogut dur a terme, ja que tal vegada el professorat hauria acceptat altres
condicions; però unilateralment dir que no... Conclou demanant novament perdó i
disculpes per la paraula “putos”, però per la paraula “fatxes”, no. Afegeix que a
nosaltres, com a oposició, ens han dit moltes coses i ningú ens ha demanat perdó,
perquè en el debat polític açò existeix.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que són dos els informes de la Policia que
avui se’ns han remès, a darrera hora, quan fa dues setmanes que els vam demanar.
Per tant, està totalment d’acord amb la queixa que ha fet la representant del PSOE
en aquest sentit. Afegeix que un informe de la Policia té data de dia 8 de maig, abans
de prendre la decisió, però l’informe que és més contundent, més contrari al tancament
del carrer, no du data, i es demana: De quan esta fet, aquest informe? Es va
demanar, posteriorment, per justificar la decisió que s’havia pres? Per altra banda,
manifesta que el portaveu del Partit Popular ha dit que aquest és un programa que
s’havia dissenyat des de les escoles i que no havien tingut en compte l’opinió de la
Policia... Llavors ha sentit que sí que la Policia havia participat en les reunions entre
l’escola i l’Ajuntament. Per tant, allò que li crida l’atenció és que es culpi les escoles
de no haver tingut en compte l’opinió de la Policia. Assenyala que les escoles han
dissenyat la campanya i han demanat la col·laboració per dur-la a terme, i és
l’Ajuntament qui, si realment creia en el projecte, havia d’haver posat les condicions
que consideràs oportunes, juntament amb la Policia que tenen al seu servei, per
rectificar les coses que haguessin cregut convenients per poder dur a terme el
programa amb tot el consens necessari. Li consta que les escoles i l’Ajuntament han
tingut moltes reunions, però no li consta tant que en aquestes reunions hi hagi hagut
de totes dues parts la mateixa bona predisposició perquè es pogués dur a terme la
campanya. Açò queda demostrat perquè, unilateralment, l’Ajuntament ho interromp.
Per tant, l’Ajuntament no jugava net quan deia que apostava per aquesta campanya.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que s’ha dit que els motius han estat la
crispació que s’ha generat... La crispació l’ha fomentada l’equip de govern; l’equip de
govern no ha informat la població de quins eren els objectius d’aquesta campanya;
l’equip de govern no ha donat instruccions a la Policia per aplicar les exempcions que
fessin falta per no perjudicar aquells ciutadans que més necessitats tenien en un
moment donat de passar; persones del seu entorn són les que han promogut la
recollida de signatures, signatures que els mateixos promotors ara diuen que no estan
satisfets de com ha acabat tot, perquè ells allò que pretenien era negociar, parlar-ne,
però no carregar-se el projecte. Per tant, l’equip de govern ha emprat aquestes
persones que, si bé defensaven els seus interessos particulars, no tenien la voluntat
de carregar-se el projecte, ja que el projecte se l’ha carregat l’equip de govern. Afegeix
que la crispació l’ha generada l’equip de govern i ha aprofitat el resultat de la crispació,
i ara les persones que vostès van crispar manifesten que se senten decebudes,
perquè allò que ells volien era poder negociar, cosa que no ha estat possible. Per
què? Perquè l’equip de govern va anar a la reunió bilateral entre l’escola i l’Ajuntament
a dir-los: dilluns que ve l’Ajuntament deixa de col·laborar en aquest projecte, la qual
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cosa vol dir que el projecte s’acaba. L’equip de govern tenia la idea clara de
carregar-se el projecte; ja la tenien en el curs passat, quan donaven com a excusa que
l’aparcament de darrere el poliesportiu no estava operatiu; enguany que sí que hi està,
ha estat quan s’han carregat el projecte. És ben clar quina era la intencionalitat de
cadascú.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que el batle ha dit que qui pren decisions
es pot equivocar... Ho entén, i està segur que ell mateix també s’ha equivocat moltes
vegades i ara mateix està exposat a l’equivocació; però la saviesa popular diu que
equivocar-se és d’humans, però que rectificar és de savis. Si l’equip de govern
d’entrada reconeix que han fet el paperot, com ha dit el senyor batle —expressió en
què està d’acord i que vol destacar: “han fet el paperot”— són a temps de rectificar.
Si bé han anunciat que el seu vot serà contrari a la moció, els demana que s’hi ben
pensin, perquè val la pena pel malestar que han creat entre la població i pel malestar
que han creat als fillets i filletes, que estaven il·lusionats i que havien captat el
missatge que els volia donar l’escola respecte a la campanya “Anar a peu a l’escola”.
Conclou dient que si l’equip de govern reconeix que ha fet el paperot, és a temps de
rectificar.
Per al·lusions, intervé el senyor Olives Salas. Manifesta que no parlarà políticament,
poques vegades hi parla. Assenyala que en totes les reunions que es van fer de
l’escola —a excepció d’una que va arribar tard per motius personals, si bé hi havia un
agent de la Policia i allò que ell digués és el que ell diu— ell ha parlat des d’un punt de
vista tècnic. Aquest projecte, tècnicament, així com està plantejat a Sant Lluís pot ser
que sigui un projecte d’una filosofia modèlica, però des del punt de vista de seguretat
vial, que és allò que personalment l’interessa, com a regidor responsable de Seguretat
i de la Policia que és, no té massa a veure amb el tema d’educació vial que es dóna
any rere any a les escoles. En certa forma, una cosa va en contra de l’altra. Per anar
a peu a escola no hi ha per què tancar cap carrer.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que s’ha dit que en altres ciutats es fan
aquests projectes... Diu que ell ha vist qualque vídeo en relació amb açò. Ara bé,
carrers tancats? No, carrers oberts i gent que va per damunt la voravia. Afegeix que
des del punt de vista tècnic no s’entén que es digui que és un projecte tan bo, que els
fillets estan encantats amb aquesta filosofia, però llavors resulta que tancam quatre
carrers durant uns minuts, s’intenta que els fillets continuïn anant per damunt la
voravia i veus el fillets que van per damunt la via. Per què diu açò? Un carrer, si està
tancat, és una cosa; un carrer, si està buit de cotxes, és una altra cosa; en aquest cas
era simplement un tancament d’accés, però no un tancament de sortida, per la qual
cosa tot els vehicles aparcats i els que hi ha dins les cotxeres poden anar sortint. Per
tant, si hi ha la possibilitat que continuï havent-hi trànsit rodat, òbviament s’ha de
continuar caminant per allà on s’ha de caminar; allò que no pot ser és que, perquè es
tanqui el carrer un estona, viva la vida i, au!, tothom per enmig...
Segueix el Sr. Olives Salas. Manifesta que llavors es vol comparar amb altres
tancaments i, tècnicament, no s’hi pot comparar, ja que des del punt de vista tècnic no
és la mateixa cosa tancar els carrers 15, 30 o 45 minuts per dur a terme la campanya
“Anar a peu a l’escola”, que tancar els carrers quan hi ha mercats o festes. No hi té res
a veure. Afegeix que quan es tanquen els carrers per mercats o per les festes, els
carrers estan buits de vehicles, són carrers segurs —sempre hi pot haver qualque
vehicle que se’l boti, però teòricament són carrers segurs—. Ara bé, els carrers
tancats durant una estona amb cotxes o motos que en qualsevol moment poden sortir,
amb al·lots que van per aquí i per allà, no són carrers segurs.
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Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que se n’ha parlat moltes vegades si hi ha un
informe escrit o no, i que un informe escrit es va demanar arran d’una valoració de la
campanya, ja que recorda que la reunió de dia 9 era per valorar com anava la qüestió
i, òbviament, si ho valores i arribes a la conclusió que no va bé, s’ha de prendre una
decisió. Afegeix que dóna suport absolutament als informes que s‘han fet, hagin estat
orals o per escrit; i, òbviament, els informes es van fer com s’havien de fer i es van fer
com s’havien de fer per escrit, i aquest darrer informe, fet per un monitor d’educació
vial a l’escola, és un informe policial, però també és un informe que va més enllà, ja
que és un informe fet des de la perspectiva d’una persona que és docent, que és un
monitor d’educació vial i es va fer uns dies després de l’informe tècnic policial.
Conclou dient que a la reunió de dia 9 va plantejar a les educadores que no sabia per
què s’acaba fent tot el que s’està fent, ja que si nosaltres cada any donam educació
vial a les escoles i després el plantejament de les educadores és al contrari d’allò que
s’intenta donar a les escoles... No s’entén massa.
Intervé el portaveu del Partit Popular, senyor Tudurí Mercadal. Manifesta que per
arribar a un consens hi ha d’haver voluntat, però voluntat de les dues bandes. Si allò
que ens presenten és un programa i et diuen que o és aquell programa o, si no, el
programa s’acaba... a la millor ens obliguen a prendre una decisió. Afegeix que, de
voluntat, n’hem tinguda d’arribar a un consens, però l’altra part també n’ha de voler de
tenir, de voluntat de consens. Així mateix, manifesta que el Partit Popular està a favor
de fer la campanya “A peu a l’escola”, tot l’any i amb rutes segures. A més, hem de
donar llibertat a la gent que vulgui anar a peu, i qui no vulgui o no pugui per necessitat
de temps també ha de poder-hi accedir amb cotxe, tant a l’escola com a ca seva en el
cas d’aquells que viuen en els carrers que es tanquen. Conclou dient que hem de
donar llibertat a la gent, no imposar-li una decisió.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pels
grups del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU. Es produeix el següent resultat: sis vots
a favor, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i
set vots en contra, corresponents als membres del PP (7). La moció queda
desestimada.
VUITÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 30.04.14
-

Punt 4t. Demana una còpia del conveni amb Grupo de Empresas Alonso Marí,
SA per a l’autorització per a l’ocupació d’una zona verda pública confrontant
amb el complex Insotel Club Punta Prima per a la instal·lació d’hamaques i
ombrel·les.

Junta de Govern Local de dia 16.05.14
-

Punt 3r. Àrea de Personal. Demana una còpia de tots els escrits, informes i
documentació que s’hagi generat en aquest punt.
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NOVÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Pel que fa a la intervenció del Sr. Melià en el punt 4t
de l’ordre del dia, sobre la quantitat que va destinar el CIM l’any 2013 per a la
concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social,
manifesta que, si no va equivocada, la quantia global del CIM que va destinar cap als
ajuntaments per aquest concepte van ser uns 133.000 euros, en tost dels 200.000
euros d’enguany.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Agraeix la informació facilitada per la regidora Sra.
Tronch. Per altra banda, manifesta que voldria fer una protesta. Assenyala que en el
punt en què s’ha tractat la moció dels grups de l’oposició sobre el projecte escolar “A
peu a l’escola”, els membres de l’equip de govern s’han reservat la seva única
intervenció per al final, quan la resta de grups no tenen possibilitat d’intervenir, ni per
al·lusions. Amb açò no hi està gens d’acord, i considera que les formes s’haurien de
guardar un poc més. Han començat a intervenir els grups de l’oposició, tots han tingut
l’oportunitat d’intervenir, i no li sembla correcte que s’esperi que l’oposició hagi
consumit la segona intervenció per donar dades noves. Protesta per aquest fet, ja que
considera que no són formes de facilitar el diàleg entre els membres d’aquest
consistori.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la factura presentada per Barceló
Pueblo Menorca, RE 2551, per import de 500 euros. El batle informa que s’ha fet un
congrés de voluntariat europeu, que han vingut representants de pertot Espanya —
unes 35 persones— i, atès que és un projecte que té el suport del nostre municipi, van
considerar oportú participar-hi econòmicament. El Sr. Carretero demana si els 500
euros és el cost d’aquestes 35 persones. El batle respon que no, que el cost és major
i que l’Ajuntament va aportar-hi aquesta quantitat. El Sr. Carretero considera que
l’hotel Barceló podria ser un poc més reticent cap a les peticions de l’Ajuntament i que
el cost podria haver estat zero, vista l’entesa que hi ha entre l’Ajuntament i aquesta
cadena hotelera.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Demana informació de l’escrit rebut del Jutjat
Mercantil núm. 2 de Palma de Mallorca, RE 2586. El batle manifesta que es tracta
d’una qüestió d’un particular que té un deute amb l’Ajuntament, si bé se l’informarà per
escrit.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que quan entres en el camí de Biniparrell
et trobes amb una senyalització de limitació de 8 tones; llavors, quan arribes a
l’encreuament amb el camí de Biniati, davalla a 5 o 6 tones. Assenyala que hi ha
vehicles grossos, com el de transport d’aigua, que teòricament no podrien entrar en
aquest camí i a vegades ha d’entrar-hi per donar subministrament. Per tant, seria bo
que s’estudiàs la manera de donar qualque autorització provisional a aquests tipus de
vehicles. A més, pot ser que hi hagi altres camins afectats i que hi hagi senyalització
diferent en els camins de Maó i es Castell que enllacen amb el terme de Sant Lluís,
cosa que seria bo consensuar i facilitar el transport d’aquests vehicles.
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Pren la paraula el Sr. Pons Pons. Manifesta que, per al cas específic del camí de
Biniparrell, té pendent d’efectuar una visita conjunta amb el senyor Manolo, i que va
fer-li la reflexió que la dotació d’infraestructures que tenen els camins de Maó no
permeten l’entrada de determinats vehicles. Per açò és que hi ha la diferència de
senyalització a l’inici del camí de Biniparrell —8 tones— i a partir de l’encreuament
amb el camí de Biniati —6 tones—, que és la mateixa limitació que hi ha per la banda
de Maó. Però, insisteix, que té pendent d’efectuar una visita conjunta en aquest sentit.
Intervé el batle. Manifesta que el següent Ple ordinari s’hauria de celebrar el divendres
dia 27, però com que aquest dia hi ha organitzades unes olimpíades infantils, proposa
que es faci el dijous dia 26. Els membres del Ple hi mostren la seva conformitat.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.50 hores, el president aixeca la
sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la
secretària, acta que certific.
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