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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 31/05/2013
Hora: de les 20 a les 21.30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
Carolina Marqués Portella, que s’incorpora en el punt 11è
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'Educació i Esports de dia 08.05.13. Proposta de la
regidora de Joventut amb relació a l'aprovació del Reglament intern del servei de
Casal de Joves
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 21.05.13. Proposta del regidor
d'Urbanisme amb relació a l'estudi de viabilitat per a la construcció i explotació d'un
equipament cívic en parcel·la ECS de la urbanització de Punta Prima
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.05.13. Moció que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS. Complir el conveni de Londres en el dragatge
del port de Maó
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.05.13. Proposta de
Batlia d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2013
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.05.13. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de la taxa per activitats de caràcter cultural (Escola
Municipal d'Ensenyaments Artístics)
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.05.13. Proposta del
regidor de governació amb relació a la modificació de l'Ordenança municipal de trànsit
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.05.13. Proposta de
Batlia per a l'adjudicació de la gestió del servei de neteja viària i manteniment de
zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís
Novè. Proposta de Batlia amb relació al nomenament de representant de l'Ajuntament
al Ple del Consell de Serveis Socials
Desè. Proposta de Batlia amb relació a l'adhesió al conveni de col·laboració en matèria
d'interoperitat telemàtica entre les administracions públiques de l'àmbit territorial de les
Illes Balears
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Onzè. Donar compte Decret núm. 83/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Vodafone España SAU
contra aquest Ajuntament (PA 419/2012)
Dotzè. Donar compte Acte núm. 168/13 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Orfila SL contra aquest
Ajuntament (PO 124/2004)
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Disculpa la no-assistència de la regidora del PSOE,
Carolina Marqués Portella, a causa que l’avió que la desplaçava a Menorca s’ha
retardat; manifesta que possiblement s’incorporarà a la sessió més endavant.
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 26.04.13.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA 08.05.13.
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE JOVENTUT AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ
DEL REGLAMENT INTERN DEL SERVEI DE CASAL DE JOVES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La presidenta informa que s’ha fet un reglament intern dirigit a l’espai juvenil. La finalitat
principal d’aquest reglament és la recerca de la protecció integral tant dels usuaris com del
mateix equip dirigent i de monitors i de l’entitat, el Casal de Joves. Es pretén facilitar la presa
de decisions, representa també un protocol d’actuació davant qualsevol incidència, accident o
situació en què es puguin trobar, queda també regulat dins aquest reglament el règim
sancionador per als casos en què hi hagi situacions conflictives i la seva principal missió, que
és la de tenir un protocol d’actuació davant de qualsevol conflicte, serà sempre la postura del
diàleg i mediació. Esperem que sigui una bona eina, segur que millorarà l’atenció a l’usuari i la
relació entre usuari i professionals que fan feina al casal i que la figura de policia tutor, que
també s’ha posat en funcionament, serà un altra bona eina per ajudar que aquest reglament
acabi de funcionar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit dient que l’únic que no entén és si tota la part primera, els punts de
la situació, localització, situació social ha d’anar a un reglament. ----------------------------------------Respon la presidenta dient que aquest reglament s’ha fet primer des de l’àrea de Joventut i
després s’ha revisat des de Secretaria, i és qui marca un poc els punts que s’han d’incloure. ---Intervé de nou la Sra. Vanesa Florit. Comenta que en el punt d’accions, que és el punt vuitè, on
figuren les accions d’aquest any, els programes que s’han fet, etc; i si això es deixa així en el
reglament, s’haurà de canviar el règim sancionador anualment. -----------------------------------------La presidenta comenta que ho demanarà, ja que troba que sí que és veritat que si posa les
accions que es duen a terme ara, en el moment que es vulguin canviar hauran de canviar
també el reglament. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Continua la presidenta diu que, encara que no té res a veure amb el reglament, s’ha decidit,
aprofitant que s’està fent aquest document, per modificar també el nom del casal. El motiu és
que l’any 1997, quan es va obrir el Molí es deia Casal de Joves perquè anava destinat a fillets
de més de 14 anys; al 2005 també es fa fer un canvi de nom i es va dir Molí de Baix, casal
social i d’activitats per a joves i al·lots. I com que cada vegada es van posant en marxa noves
iniciatives i activitats, i es té intenció de dur a terme altres de tipus pedagògic en política de
joventut i escola de formació, per aquest motiu hem duit a la Junta de Govern la qüestió del
canvi de nom, que passaria a ser, Molí de Baix, entitat de lleure de Sant Lluís. S’ha posat
aquest nom, ja que dins s’hi engloba tot, tant l’aspecte social, l’assistencial, el lúdic, l’escola de
formació, juvenil, infantil... Així abraça tot el que fem. ------------------------------------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià. Diu que ell no està d’acord amb tota aquesta palla que posa el
reglament; troba que tota la part de característiques del municipi, població, procedència i
situació, tot això ho troba prescindible. --------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Diu que ella troba que el que són les característiques sí que es cosa que
pot influir a l’hora de posar un tipus o altre d’activitat; normalment es fa un estudi previ. ----------Contesta el Sr. Miquel Melià dient que a ell li sembla que si això és un reglament intern del
casal de joves, hauria de ser molt més sobri; fins i tot en els aspectes més propis del reglament
intern també s’enrotlla i es repeteix moltes vegades. Tot hauria de ser més específic i més
reduït, i tot el que és palla s’hauria de treure. Hauria ser un reglament intern aplicat únicament
als joves; el fet que s’aprofiti per detallar quines són les funcions de cada professional, troba
que no és adequat, ja que ara hi ha uns professionals i fa uns anys n’hi havia uns altres, i
aniran canviant i no es pot aprovar un reglament cada vegada que hi ha govern nou. -------------Una altra crítica que fa el Sr. Miquel Melià és que en cap moment sembla que sigui un servei
municipal, troba que ni tan sols ho diu almón; sembla que és un organisme independent, fins i
tot les funcions han de ser delegades des de la regidoria, i en aquest reglament sembla que la
regidoria no existeix. El Sr. Miquel Melià troba que un reglament intern s’ha de limitar a dir allò
que els joves poden fer i el que no poden fer, i les conseqüències a què han d’atenir-se si fan
coses que no poden fer; i està molt bé tota la filosofia que posa, però aborda coses que a ell li
sembla que tenen una intenció amagada, ja que tot allò que diu que ha de fer un treballador,
troba que no té res a veure amb un reglament intern. -------------------------------------------------------Intervé la Sra. Carmen Reynés. Diu que no entén açò que diu de que “tenen una intenció
amagada”. És tot el contrari, ja que com més s’especifiqui tot més transparent és tot. -------------Contesta el Sr. Miquel Melià, dient que a ella ara li semble, molt bé tots els punts d’aquest
reglament; però demana si d’aquí uns anys hi ha un altre regidor / a de Joventut, veurem si
s’haurà de canviar el reglament o caldrà atenir-se a la lletra que diu aquest. -------------------------La presidenta respon que els reglaments s’han d’anar actualitzant i adaptant a les condicions
del municipi i del casal. ----------------------------------------------------------------------------------------------Respon el Sr. Miquel Melià dient que si és un reglament intern, ell entén que ha de ser perquè
els usuaris sàpiguen quines són les normes. ------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit dient que ella sí que creu que un reglament ha d’incloure tot el que
afecta tant usuaris com monitors i equip directiu. -------------------------------------------------------------La presidenta afirma que aquesta és la intenció, millorar la relació entre usuaris i monitors, i
facilitar les coses en el moment que s’hagin que prendre algunes decisions. -------------------------La Sra. Vanesa Florit diu que el que si que és ver és que les funcions que indica són
exactament les que actualment fan cada un dels membres de l’equip. ---------------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià dient que fins i tot, fa la impressió que és un organisme totalment
independent. Totes les funcions que s’atribueixen a cada un dels càrrecs depenen del contracte
que tinguin cada un d’ells i fa la impressió que això està redactat pensant a perpetuar ses
maneres en què es fan ara les coses. ---------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit comenta que potser les funcions estan massa especificades. ---------------El Sr. Miquel Melià comenta també que enlloc posa que els professionals proposaren qualsevol
cosa, i no són ells els que han de decidir. ----------------------------------------------------------------------La presidenta respon que no diu que ells han de decidir, només que participaran i que la
decisió és conjunta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Respón el Sr. Miquel Melià dient que la decisió no és conjunta, que és de la regidoria. -----------Intervé la Sra. Vanesa Florit dient que la decisió és de la regidoria però que el projecte de
centre l’han de fer ells. -----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé de nou el Sr. Miquel Melià dient que fa referència al que diu que el coordinador
gestionarà la coordinació entre regidories; troba que el coordinador està per davall de les
regidories. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que el que fa es coordinar qualsevol actuació que s’hagi de fer com
pot ser per exemple amb el policia tutor, que depèn d’una altra regidoria; o algunes accions que
s’hagin de dur a terme entre dues regidories. I llavors aquest coordinador serà el que
coordinarà o gestionarà aquella reunió.--------------------------------------------------------------------------El Sr. Miquel Melià comenta que, com s’ha dit abans, pel que fa al programa d’hivern troba que
no s’han d’indicar les accions, ja que si el proper curs 2013/2014 es volen canviar programes o
accions s’haurien de tornar a canviar el reglament. Per tant, troba que això no hi ha de figurar
aquí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit intervé dient que troba que això hi ha d’estar però potser no d’aquesta
manera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Miquel Melià diu que no fa falta que hi sigui, que és un reglament intern. ---------------------Respon la presidenta dient que en el reglament sí que troba que hi ha d’haver les accions i
programes que es duran a terme dins el casal. Que de totes maneres ella mirarà si es pot
posar d’una manera més general. --------------------------------------------------------------------------------Finalment el Sr. Miquel Melià comenta que, com ja va dir en una anterior ocasió, qui tenen tota
la responsabilitat són ells, que si a ells els sembla bé aquesta manera d’entendre el
funcionament del Molí de Baix, ells en són els responsables. ---------------------------------------------La presidenta respon que mirarà de saber si es poden fer els canvis que tots tres han trobat
convenients, i fer una redacció més genèrica en alguns punts. -------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada per la regidora de
Joventut amb relació a l’assumpte indicat.----------------------------------------------------------------------La Comissió d’Educació i Esports, amb el vot a favor de la representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment el Reglament Intern del servei de Casal de Joves.---------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb el reglament mitjançant anunci al tauler
d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el
cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” --

Intervé la regidora de Joventut, senyora Reynés Calvache. Manifesta que, tal com va
explicar a la comissió, la missió d’aquest reglament és la cerca de la protecció integral
tant dels usuaris com de l’equip dirigent i monitors, així com de la mateixa entitat, que
en aquest cas és municipal. Assenyala que aquest reglament pretén facilitar la presa
de decisions amb una intervenció específica, ben conduïda i amb uns criteris, com
també representa un protocol d’actuació davant qualsevol incidència i situació amb les
normes de funcionament del mateix casal. Manifesta que també queda remarcat el
règim sancionador, el qual està sotmès a les directrius i la metodologia aplicada des
de Joventut en la seva acció pedagògica, en la qual la seva missió principal és la
d’educar i, per tant, davant qualsevol conflicte s’intentarà resoldre des d’una postura
de diàleg i mediació. Conclou dient que espera que sigui una bona eina de
funcionament, que sense cap dubte millorarà l’atenció a l’usuari.
Tot seguit, la Sra. Reynés Calvache presenta una esmena al dictamen de la comissió,
per tal d’efectuar algunes puntualitzacions a l’esmentat Reglament. Manifesta que si
bé és cert que el consum del tabac apareix a l’apartat de convivència, no apareix quina
sanció s’ha de posar en el cas d’incompliment, cosa que considera que hauria de
qualificar-se com a molt greu. Llavors, la majoria de les tasques que figuren del
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personal que fa feina en el Molí són genèriques, però també és cert que n’hi ha
algunes de concretes. Per açò, s’afegeix un text que deixa clar que les tasques han
d’anar en funció del programa de cada any. I, finalment, manifesta que en el
Reglament s’indicava que se’n faria una revisió dins el tercer trimestre de l’any de la
seva aprovació... Considera que no té gaire sentit que un reglament que s’aprovi en el
dia d’avui s’hagi de revisar en el tercer trimestre. Afegeix que és necessari fer una
valoració del funcionament d’aquest reglament i hem considerat que dos anys és un
temps raonable.
A continuació, la secretària llegeix l’esmentada esmena, que diu:
“Una vegada dictaminada la proposta d’aprovació del reglament intern del servei de Casal de
Joves, des de l’àrea de joventut s’han detectat alguns aspectes que convé afegir o modificar
per tal de facilitar la seva aplicació. -------------------------------------------------------------------------------Tres són els aspectes que amb aquesta esmena es pretenen millorar: --------------------------------- Creem important incloure entre les faltes molt greus i per tant sancionables, a més del
consum, tinença o venda de begudes alcohòliques i/o substància estupefaent, el
consum, tinença o venda de tabac. --------------------------------------------------------------------- Creem també important flexibilitzar l’assignació i distribució de tarees entre l’equip de
joventut.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalment, es considera oportú ampliar el termini per revisar el reglament.-----------------A la vista de tot açò, es proposen al Ple les següents esmenes de addició i substitució:-----------Primera: Esmena d’addició a l’apartat “faltes molt greus” del règim sancionador inclos a
l’apartat 4 “marc d’actuació”: on diu “Consum, tinença o venda de begudes alcohòliques, i/o
qualsevol substància estupefaent” ha de dir “Consum, tinença o venda de begudes
alcohòliques, tabac i/o qualsevol substància estupefaent.--------------------------------------------------Segona: Esmena d’addició a l’apartat “equip” del punt setè “equip tècnic de joventut-Entitat de
lleure”: on diu “Els horaris de l’equip dirigent i de monitors aniran en funció de les diferents
programacions de cada curs” ha de dir “Els horaris de l’equip dirigent i de monitors aniran en
funció de les diferents programacions de cada curs. Les tasques que s’assignen a l’equip de
joventut i que es detallaran, es podran redistribuir entre els seus membres en funció de les
activitats i programació anual”. -------------------------------------------------------------------------------------Tercera: Esmena de rectificació/substitució: al punt dotzè “disposició addicional” on diu “...se’n
preveu una primera revisió dins el tercer trimestre de l’any de la seva aprovació” ha de dir
“...Se’n preveu una primera revisió als dos anys de l’entrada en vigor del Reglament.” ------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ara l’equip de govern presenta esmenes
al text que es va aprovar a la comissió, però a la comissió es van tractar bastants
d’aspectes més. Recorda que ell mateix en va introduir alguns i que la presidenta va
dir que un quants hi estava d’acord i que miraria si es podrien canviar, en el qual cas
tot apuntava que havien de modificar el Reglament o que el punt quedaria damunt la
taula, però acte seguit la presidència va sotmetre el Reglament a votació tal com
s’havia presentar a la comissió. Manifesta que algunes esmenes que en el dia d’avui
es presenten no tenen res a veure amb el que es va comentar a la comissió —la
primera i la tercera— i que la segona és una de les coses que ell va introduir, si bé
considera que es queda curta, ja que no substitueix tot l’apartat que fa referència a les
funcions dels treballadors, sinó que és una esmena d’addició.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Considera que un reglament intern d’un centre
municipal no ha d’especificar les funcions dels treballadors i menys encara tan
específicament com ho fa aquest. Els treballadors depenen d’un contracte, van
canviant, ara n’hi ha uns, d’aquí un temps n’hi haurà uns altres... Si és un reglament
intern s’hauria de limitar a fer les funcions de reglament intern i no voler perpetuar les
tasques que actualment fan els treballadors municipals, els quals fan la feina d’acord
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amb les directrius que els dóna l’Ajuntament. Afegeix que està d’acord que hi ha
d’haver un reglament intern perquè els usuaris, els joves i els fillets sàpiguen quines
són les normes, quines coses es poden fer i quines no; tot açò ho considera molt
positiu, però dins aquest reglament hi ha una sèrie de coses que no tenen res a veure
amb un reglament intern, cosa que es va posar de manifest a la comissió, però no s’ha
tingut en compte.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la introducció s’informa de les
característiques del municipi, de la localització, de la població, dels habitants que hi ha
de cada país d’origen... Tot açò no sap que hi té a veure, amb un reglament intern. Diu
que una altra cosa que va criticar és que quan s’anomenen les diferents feines dels
treballadors fa la impressió que és un organisme independent, que té poca cosa a
veure amb l’Ajuntament; sembla que aquest reglament substitueix la responsabilitat
sobre el casal de joves que pugui tenir l’Ajuntament. Enlloc s’esmenta que sigui un
servei municipal.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que li sembla positiu que es faci un
reglament perquè els joves i fillets sàpiguen quines són les normes i quin és el
comportament adequat, com també li sembla molt bé tota la filosofia que s’exposa de
procurar una bona convivència, fomentar el diàleg... Però llavors hi ha tota una sèrie
de coses que no li semblen bé i que fan que EM-EU no pugui votar-hi a favor, cosa
que li sap greu. Si fos un reglament estrictament intern hi donaria suport, però no ho
és, ja que hi ha molta cosa que no hi hauria de figurar.
Intervé novament la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que si bé no apareix que és una
entitat municipal, a la pàgina 4 del Reglament s’indica: “En qüestió de lleure, l’Ajuntament
disposa d’una pròpia Entitat de Lleure, anomenat Molí de Baix, i que està ubicada a un antic
molí de vent i que representa el centre neurològic de tota l’acció de Joventut Municipal”. Per

tant, considera que queda especificat a la introducció. Per altra banda, manifesta que
a la comissió va dir que s’informaria respecte a la qüestió de la informació del municipi,
en el sentit si era o no necessària incorporar-la; i diu que, si bé és cert que les dades
del municipi no són obligatòries, sí que ens han recomanat i assessorat que hi
apareguin, perquè no només són dades relacionades amb el Casal, sinó que també
són dades del municipi que abracen tot el marc municipal, cosa que té molta
rellevància a l’hora de programar les activitats, ja que , per exemple, no tindria sentit
fer un programa d’integració si no hi hagués nouvinguts. Per açò, s’ha considerat
oportú que aquesta informació hi aparegui. Afegeix que per a l’elaboració d’aquest
reglament hem tingut l’assessorament tècnic del CIM, així com s’han consultat
reglaments de municipis de les característiques semblants al nostre.
Finalment, la Sra. Reynés Calvache manifesta que, respecte a les tasques de l’equip
de Joventut, quasi totes són genèriques: la dels monitors, són funcions genèriques; la
dels directors, són funcions genèriques, a excepció de la cinquena; la del dinamitzador
d’acció familiar, són funcions pròpies de la programació d’enguany; i la de l’educador
social, són funcions genèriques. Per açò, s’ha considerat oportú no llevar-les i afegir
aquest nou apartat en el sentit que, si n’hi ha qualcuna que no és genèrica anirà en
funció de les activitats que es duguin a terme.
Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que a la comissió es va comentar que tal
vegada no faria falta que dins un reglament intern hi hagués la programació anual del
centre, i la regidora va dir que ho demanaria. Però resulta que ara, a més a més que
la programació anual segueix, es preveu la primera revisió del reglament dins els dos
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anys de la seva entrada en vigor, per la qual cosa aquesta programació quedarà
obsoleta l’any que ve, ja que probablement no es farà la mateixa.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquest és un dels altres
aspectes que s’ha oblidat esmentar a la primera intervenció. Diu que aquest
reglament vol abraçar tant i vol especificar tant que allò que pretén dir és la
programació que es farà, cosa que no és lògica. Afegeix que l’Ajuntament ha de tenir
llibertat de programar cada any en funció de les necessitats que cregui convenients; no
és lògic plasmar la programació dins un reglament intern; i no s’ha d’oblidar que
aquest document no és un programa d’activitats, és un reglament intern, que si fos
una memòria anual estaria bé, però un reglament intern... no ho veu. Conclou dient
que la necessitat del reglament intern queda diluïda fins al punt que a vegades sembla
que tenen mes importància les funcions que s’atribueixen als treballadors, que no les
funcions de reglament intern amb vista als usuaris.
Per concloure, pren la paraula la Sra. Reynés Calvache. Sobre la qüestió de la
programació, manifesta que està clar que la programació es prepara anualment, però
també apareix reflectit que la programació és la que hi ha en el moment de la redacció
i aprovació del reglament. Així mateix, manifesta que el reglament ha de tenir un
sentit i s’ha de veure a què fa referència, i perquè es prenen les mesures i es posen
les sancions que hi ha. Per tant, no és només el reglament, sinó tot allò que l’envolta i
creu important que açò aparegui. Finalment, manifesta que creu que s’ha de donar
més importància a la missió d’aquest reglament, ja que a causa de la seva inexistència
ens hem trobat en situacions difícils i problemàtiques. Per aquest motiu, espera que
els grups polítics doni suport a aquest document com a eina per dirigir el bon
funcionament del casal davant una situació problemàtica en què es pugui trobar
l’equip dirigent de Joventut.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena
presentada per la regidora de Joventut, transcrita anteriorment. Es produeix el
següent resultat: set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i cinc
abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1). L’esmena és aprovada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen de la comissió d’Educació i Esports
amb la incorporació de l’esmena aprovada.
El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament intern del servei de Casal de Joves.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb el reglament mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 21.05.13.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A L'ESTUDI DE
VIABILITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN EQUIPAMENT CÍVIC
EN PARCEL·LA ECS DE LA URBANITZACIÓ DE PUNTA PRIMA
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta relativa a l’assumpte indicat, que diu: --------------------------------“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 01.02.2013, va acordar donar tràmit a
l’estudi de viabilitat presentat per Barceló Hotels Mediterráneo, SL per a la construcció i
explotació d’un equipament cívic en la urbanització de Punta Prima; açò va implicar sotmetre
l’estudi i l’avantprojecte presentat a exposició pública per un termini d’un mes. L’anunci es va
publicar en el BOIB núm. 19, de 07.02.2013 i durant el termini d’exposició el grup municipal del
PSOE va presentar al·legació al mateix (reg. entrada núm. 0905, de 25.02.2013). -----------------Per altra banda, l’assessor jurídic ha emès nou informe sobre l’expedient; en el mateix s’indica
que la proposta implica una modificació en la zonificació de les qualificacions urbanístiques del
sòl que comprèn, i si bé no varia les superfícies destinades a cadascuna d’elles (Espai Lliure
Públic (P), Equipament Cívic Social (ECS) i Activitats i Instal·lacions Complementàries (AIC), no
obstant sí varia la seva posició i configuració. -----------------------------------------------------------------Així idò, no es tracta de la modificació dels usos detallats de l’equipament definit pel
planejament pels terrenys de titularitat pública, la qual cosa implica que no procedeix l’aplicació
de la tramitació exclusivament municipal que, per remissió de l’article 15, es contempla a
l’article 14 de la Llei 7/2012, de 13 de juny. --------------------------------------------------------------------L’avantprojecte modifica la configuració del “P”, del “ESC” i del “AIC”, i modifica la posició
d’aquests dos darrers, de manera que deixaria de coincidir amb les contemplades en les
NNSS; açò comporta i requereix la tramitació d’una Modificació puntual de les NNSS; com a
alternativa i atès l’interès municipal en el projecte, s’ha plantejat al Consell Insular la
modificació com una possible “ordenació directa” a incloure a la Norma Territorial Transitòria
que el CIM està elaborant. ------------------------------------------------------------------------------------------Atès idò que la proposta inclosa en l’avantprojecte de l’estudi excedeix de les competències
urbanístiques municipals i essent voluntat però de l’equip de govern poder arribar a executar
l’obra prevista, ELEV a la Comissió Informativa d’Urbanisme la següent proposta d’acord: ------Primer.- Suspendre la tramitació de l’estudi de viabilitat presentat per Barceló Hotels
Mediterráneo, SL per a la construcció i explotació d’un equipament cívic a la urbanització de
Punta Prima en tant aquest i el plantejament no concordin en la posició i configuració de l’Espai
Lliure Públic, del ECS i del AIC, moment en el qual es reanudarà la tramitació i resolució de
l’al·legació presentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Notificar l’acord anterior a Barceló Hotels Mediterràneo, SL la decisió de no tramitar
l’estudi de viabilitat.” --------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que en el seu moment es va presentar aquest avantprojecte i
que, basant-se en un informe jurídic que teníem, va considerar que l’Ajuntament era el qui tenia
la potestat, dins un àmbit d’una parcel·la municipal, fer una reordenació de les superfícies amb
la qualificació urbanística corresponent, en aquest cas infraestructures, aparcament, zones
verdes, etc. Afegeix que va ser una mala interpretació que va fer d’aquest concepte, per la
qual cosa es va demanar un altre informe jurídic sobre l’assumpte, en el qual es posa de
manifest que no és allò que va exposar en el seu moment. Per tant, reconeix que es va
equivocar. Així mateix, manifesta que perquè açò es pugui dur a terme i tengui viabilitat és
necessari fer la modificació puntual de les normes subsidiàries en aquest àmbit en concret. ----Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, independentment de tot açò, hi figura una al·legació
del grup municipal del PSOE sobre l’assumpte, per la qual cosa voldria saber com queda. ------El president informa que ara se suspèn la tramitació de l’estudi de viabilitat i que en el moment
que es torni a reprendre la tramitació de l’expedient llavors serà també el moment de resoldre
l’al·legació presentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Lora Buzón s’interessa per l’assessor jurídic que ha emès l’informe, José
Mª Fiol Ramonell. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que és l’advocat assessor jurídic de l’Ajuntament. La secretària afegeix
que es va fer un contracte menor de tres mesos i que a la darrera Junta de Govern se li va
adjudicar el servei d’assessorament jurídic municipal, per procediment negociat, durant el
període d’un any.-------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón demana si aquest senyor és el mateix que informa en el Consell Insular de
Menorca. El president respon que ho desconeix. El Sr. Carretero Tudurí manifesta que aquest
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senyor està dins el Consorci en rústic. El president informa que per primera vegada el va
conèixer dins l’Ajuntament i desconeix si té contracte amb el CIM. Afegeix que l’únic que sí
que pot dir és que a la darrera reunió sí que hi va ser present, però desconeix la seva relació
formal amb el CIM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que un senyor que participa a una reunió del Consorci, que llavors
assessora l’Ajuntament... voldria saber si és compatible. A més, posar aquest tema a la norma
transitòria... sembla que és una mica a la carta i creu que l’Ajuntament hauria d’aspirar a menys
i fer-ho més a la nostra mesura. -----------------------------------------------------------------------------------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 suposen set vots
ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen
sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Suspendre la tramitació de l’estudi de viabilitat presentat per Barceló Hotels
Mediterráneo, SL per a la construcció i explotació d’un equipament cívic a la urbanització de
Punta Prima, mentre aquest i el plantejament no concordin en la posició i configuració de
l’espai lliure públic, del ECS i del AIC, moment en el qual es reprendrà la tramitació i resolució
de l’al·legació presentada. ------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Notificar l’acord anterior a Barceló Hotels Mediterràneo, SL la decisió de no tramitar
l’estudi de viabilitat.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot seguit, a les 20.20 hores abandona la sessió el regidor del PSOE, Juan Cubas
Pons.
Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Pons Pons. Manifesta que, tal com va comentar
a la comissió, es va emetre un nou informe sobre aquest expedient, en el qual es
posava de manifest que aquesta proposta implicava una modificació de la zonificació
de les qualificacions urbanístiques del sòl que comprenien i que, si bé no variaven les
superfícies destinades a cada una d’elles (espai lliure públic, equipament civicosocial i
activitats i instal·lacions complementàries), sí que variava la seva posició i
configuració. Afegeix que, tenint en compte aquest nou informe jurídic, per açò s’ha
elaborat la proposta presentada.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Recorda que a la sessió plenària en què es va acordar
donar tràmit a l’estudi de viabilitat els grups de l’oposició ja van criticar aquest
expedient, i creu que es van precipitar. Tots sabíem que no tenia cabuda dins les
normes subsidiàries i ara l’equip de govern ho pretén incloure dins la Norma territorial
transitòria (que no sabem quan estarà acabada, aquesta norma), i creu que una norma
transitòria hauria de ser una norma general, no només de Sant Lluís; i que si allò que
volien era modificar el PTI, hauríem de començar des de Ciutadella i acabar fins a
Sant Lluís. Conclou dient que allò que s’està fent d’incloure coses puntuals no és un
urbanisme correcte i considera que es va a “salto de mata” i no és la forma més
operativa per configurar l’urbanisme en l’àmbit de Sant Lluís i de Menorca. Anuncia
que el PSM-ELS VERDS hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan es va acordar donar tràmit a l’estudi
de viabilitat ell ja va manifestar que estava en contra d’aquesta actuació. Ara es
proposa suspendre la tramitació mentre no s’hagi pogut canviar la normativa que ho
faci possible; per tant, estam pitjor perquè sabem que el PP té intenció de canviar el
PTI mitjançant la Norma territorial transitòria. Açò demostra la perversitat d’aquesta
norma, quan permet aquestes actuacions que no estaven previstes a les normes
subsidiàries i, a més, amb una sèrie de característiques que fan la situació molt més
delicada del que estava amb el PTI actual. Per exemple, si açò ho inclouen dins la
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Norma territorial transitòria, no farà falta que els promotors demostrin la suficiència
d’aigua per dur a terme aquest projecte, no farà falta estudi d’impacte ambiental... És,
per tant, una norma pensada per permetre creixements urbanístics allà on no estaven
prevists, i el cas de Punta Prima és un exemple clar. Afegeix que es tracta d’un
creixement urbanístic allà on hi ha una zona de jocs infantils... més criticable ja no ho
pot ser. Conclou dient que en el seu moment l’equip de govern va donar l’excusa que
açò crearia llocs de feina i generaria economia... no creu que l’economia es generi
creant més oferta, sinó que, en tot cas, creant més demanda. El seu vot serà en
contra.
Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que la determinació d’incloure aquest expedient
dins la Norma territorial transitòria és perquè hi havia dues possibilitats de fer-ho, una
a través d’aquesta norma, perquè així ho permet la Llei 7/2012, de 13 de juny; i, l’altra,
fer una modificació puntual de normes. Recordar que allò que es va acordar tramitar
era un estudi de viabilitat, un avantprojecte; i quan hi hagi el projecte, aquest tindrà la
tramitació corresponent, la seva exposició pública i haurà d’estar ajustat a dret.
Finalment, manifesta que en cap moment s’ha plantejat disminuir la quantitat de jocs
infantils que hi ha en aquell indret.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen de la Comissió
d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
dues abstencions, corresponents als membres del PSOE (2); i dos vots en contra,
corresponents als membres del PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); acorda:
Primer. Suspendre la tramitació de l’estudi de viabilitat presentat per Barceló Hotels
Mediterráneo, SL per a la construcció i explotació d’un equipament cívic a la
urbanització de Punta Prima, mentre aquest estudi i el plantejament no concordin en la
posició i configuració de l’espai lliure públic, del ECS i del AIC, moment en el qual es
reprendrà la tramitació i resolució de l’al·legació presentada.
Segon. Notificar l’acord anterior a Barceló Hotels Mediterràneo, SL la decisió de no
tramitar l’estudi de viabilitat.
A les 20.30 hores s’incorpora a la sessió el regidor del PSOE, Juan Cubas Pons.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.05.13.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS. COMPLIR AMB EL
CONVENI DE LONDRES EN EL DRAGATGE DEL PORT DE MAÓ
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“S’incorpora a la sessió, als efectes informatius, el regidor de Medi Ambient d’aquest
Ajuntament, senyor Tudurí Mercadal. ----------------------------------------------------------------------------Es dóna compte de la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, RE 2328, de dia
14.05.13, amb relació a l’assumpte indicat, i en la qual es proposa: -------------------------------------“L’Ajuntament de Sant Lluís insta l’Autoritat Portuària de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat a complir amb el Conveni de Londres, que va subscriure l’any 2006, pel qual
abans d’optar per l’abocament a la mar dels fangs extrets del dragatge del port de Maó
s’hauran d’haver estudiat i demostrat inviables la resta d’opcions menys contaminants.”
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que es tracta d’una moció genèrica que el PSM-ELS
VERDS ha presentat a diferents ajuntaments, i que l’objectiu és que l’Autoritat Portuària
respecti el Conveni de Londres en el dragatge del port de Maó, que va entrar en vigor a l’estat
espanyol el 2006, el qual regula els abocaments a la mar. Afegeix que a l’esmentat Conveni
s’estipula, com a opcions possibles prèvies a l’abocament, la reutilització, el reciclatge, la
destrucció dels components perillosos i el tractament per a reduir o retirar els components
perillosos, i no n’hi ha hagut cap d’aquestes que hagi estat objecte d’informe ni, per tant,
valorada per l’administració promotora, l’Autoritat Portuària. Per açò, a la moció es proposa
que l’Ajuntament insti l’Autoritat Portuària i el Govern de l’Estat a complir amb l’esmentat
Conveni de Londres.--------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el regidor de Medi Ambient, senyor Tudurí Mercadal. Manifesta que l’equip de govern
no té cap inconvenient a donar suport a aquesta moció, però assenyala que s’ha de tenir en
compte que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís ja ha adoptat un acord sobre la qüestió del
dragatge del port de Maó. Afegeix que s’ha llegit el Conveni de Londres i a l’annex 2, apartat
5è, es posen de manifest les diferents opcions jeràrquiques de gestió de rebuigs que s’haurien
de fer: la reutilització; el reciclatge; la destrucció dels components perillosos; el tractament per
reduir o retirar els components perillosos; i l’evacuació a terra, a l’atmosfera o a la mar. I s’hi
continua dient, a l’esmentat apartat: ------------------------------------------------------------------------------“El permiso para el vertimiento de desechos u otras materias se rechazará cuando la
autoridad que expide el permiso determine que existen posibilidades adecuadas de
reutilización, reciclaje o tratamiento de los desechos sin que ello entrañe riesgos
indebidos para la salud del hombre o el medio ambiente, o costes desmesurados...” --Es demana: Qui determina què és un “cost desmesurat”?--------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que també s’ha llegit l’esmentat Conveni, però la moció no és que
vagi més enllà del protocol, sinó que l’únic que diu és que les passes que s’hagin de fer,
segons el protocol, es facin; i que segons el fiscal, el GOB, així com els científics de la
Universitat de Barcelona troben que l’Autoritat Portuària no ha fet aquestes quatre passes. -----El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que aquesta moció també es va presentar al Consell Insular
de Menorca i que, si bé es va aprovar, té constància que es va modificar lleugerament.
Anuncia que l’equip de govern hi donarà suport, per bé que en el Ple presentaran una esmena
d’acord amb la modificació feta en el CIM; per aquest motiu demana al Sr. Lora que li faci
arribar l’acord amb els termes aprovats.-------------------------------------------------------------------------No havent-hi més intervencions, la Comissió d’Economia i Hisenda, per unanimitat, acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:----------------------- L’Ajuntament de Sant Lluís insta l’Autoritat Portuària de les Illes Balears el Govern de
l’Estat a complir amb el Conveni de Londres, que va subscriure l’any 2006, pel qual
abans d’optar per l’abocament a la mar dels fangs extrets del dragatge del port de Maó
s’hauran d’haver estudiat i demostrat inviables la resta d’opcions menys contaminants.”

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que s’havia compromès a recuperar l’acord que
s’havia adoptat en el CIM sobre l’assumpte, però li ha estat del tot impossible. Demana
a l’equip de govern si l’ha pogut aconseguir.
A les 20.35 hores abandona la sessió la Sra. Candelaria Moreno Portella.
El batle manifesta que sí. Tot seguit, presenta una esmena a la moció presentada pel
grup del PSM-ELS VERDS, que diu:
“Tal com es va avançar a la passada Comissió Informativa on es va dictaminar la moció del
grup PSM-ELS VERDS per instar a complir el Conveni de Londres en el dragatge del port de
Maó, el grup PP desitja proposar una modificació del punt d’acord plantejat al text. ----------------1
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Per tant, s’eleva al Ple la següent esmena de rectificació/substitució al punt d’acord contingut
al text de la moció, que quedarà redactat de la següent manera:-----------------------------------------PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta l'autoritat competent del Govern de l'Estat
a aclarir si el Projecte de dragatge del port de Maó s'adequa al Conveni de Londres que l'any
2006 va subscriure l'Estat Espanyol.------------------------------------------------------------------------------SEGON.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís demana que, en el cas que, d'acord amb
l'establert en el punt anterior, es determini que l'actuació de l'Autoritat Portuària no compleix les
estipulacions del Conveni de Londres, se la requereixi a complir-les i que el dragatge del port
de Maó es faci amb totes les garanties ambientals i de salut per a les persones.” -------------------

El Sr. Lora Buzón manifesta que li sembla bé i està content que l’equip de govern hi
doni suport, per tal que totes les actuacions que es puguin fer en el dragatge del port
de Maó siguin amb les màximes seguretats possibles, tant per a la salut pública com
per a la costa nostra de Menorca.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l’esmena de substitució a la
moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta l'autoritat competent del govern de
l'Estat a aclarir si el Projecte de dragatge del port de Maó s'adequa al Conveni de
Londres que l'any 2006 va subscriure l'Estat espanyol.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís demana que, en el cas que, d'acord amb
el que s’estableix en el punt anterior, es determini que l'actuació de l'Autoritat Portuària
no compleix les estipulacions del Conveni de Londres, se la requereixi a complir-les i
que el dragatge del port de Maó es faci amb totes les garanties ambientals i de salut
per a les persones.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.05.13.
PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 3 AL PRESSUPOST DE 2013
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 17.05.13, amb relació a la modificació de
crèdit núm. 3/2013 (crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria)
al Pressupost de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que, en vista que durant aquest exercici hi ha disponibilitat de
tresoreria suficient per atendre l’amortització d’un dels préstecs vigents i, atenent que es
considera convenient aplicar-lo a aquesta finalitat per tal de disminuir, així, el nivell
d’endeutament municipal, per aquest motiu es fa aquesta modificació de crèdit. Afegeix que la
modificació de crèdit es fa per 136.148,55 euros que, sumats als 4.947,97 prevists a l’aplicació
pressupostària d’enguany i als 110.046,08 euros d’exercicis anteriors, suposarà l’amortització
total del préstec destinat a inversions 2012. -------------------------------------------------------------------No havent-hi més intervencions, la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del
representant del PP, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ----------------------------------1
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2013, en la modalitat
de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el
següent detall: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Altes en aplicacions de despeses -----------------------------------------------------------------------------------------------Pressupost de despeses
Aplicació pressupostària
Import
Deute públic - amortització
011.913.08
136.148,55 €
Finançament
Pressupost d’ingressos
Partida
Import
Romanent de tresoreria per a despeses generals
870.00
136.148,55 €

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
a resoldre-les.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, en virtut del romanent líquid de tresoreria, allò que s’ha
fet ha estat incorporar aquests 136.148,55 euros a la partida d’amortització, la qual
cosa suposa una amortització total de 251.142,60 euros. D’aquesta manera es podrà
amortitzar íntegrament el préstec destinat a inversions de 2012.
A les 20.40 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Candelaria Moreno Portella.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2013, en la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria,
d’acord amb el següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Pressupost de despeses
Deute públic - amortització

Aplicació pressupostària
011.913.08

Finançament
Pressupost d’ingressos
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
136.148,55 €
Partida
870.00

Import
136.148,55 €

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
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SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.05.13.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER
ACTIVITATS
DE
CARÀCTER
CULTURAL
(ESCOLA
MUNICIPAL
D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“S’incorpora a la sessió, als efectes informatius, el regidor de Cultura i Governació d’aquest
Ajuntament, senyor Francisco Olives Salas. -------------------------------------------------------------------La secretària informa que s’ha remès l’estudi econòmico-financer, de dia 21.05.13; l’informe de
Secretaria-Intervenció, de dia 21.05.13, així com la proposta de Batlia, de dia 21.05.13, amb
relació a l’assumpte indicat.-----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el regidor de Cultura, senyor Olives Salas. Manifesta que allò que s’ha fet ha estat
readequar les taxes de l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics per tal d’intentar aproximar
la cultura a la gent i que sigui més fàcil captar alumnat. Afegeix que a partir de les dades que
tenim i les perspectives que hi ha fins que s’acabi el curs, s’ha considerat necessari modificar
l’ordenança fiscal. Continua informant de les modificacions efectuades respecte a l’ordenança
actualment vigent:------------------------------------------------------------------------------------------------------- La matrícula de 25 euros per a nous alumnes i les taxes de secretaria de 10 euros per als
antics alumnes, queda amb el concepte: Taxa obligatòria d’inscripció (taxa de Secretaria), que
és de 25 euros per als nous alumnes i de 5 euros per als antics alumnes.------------------------------ Pel que fa a la qüestió de les activitats, l’any passat es va dissenyar per grups, blocs i
assignatures (“packs”), però enguany les “escoles en si” passaran a ser “departaments”, en
concret: Departament d’Arts Plàstiques; Departament d’Expressió Corporal i Departament de
Música. A partir d’aquí, s’ha dissenyat una nova forma per fer les matrícules amb l’objectiu
que la gent es pugui matricular a més activitats i sigui més fàcil. Afegeix que tots els
departaments tenen una sèrie d’activitats i aquestes activitats es cobraran en funció dels dies
que té cada activitat i la durada d’aquesta. Així mateix, es deixa la porta oberta pel fet que, si
durant el curs es considera oportú iniciar una activitat no prevista a l’ordenança, que aquesta
es pugui iniciar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el cas de les classes col·lectives, el nombre mínim d’alumnes per poder formar grup serà
de 5. En cas de formar-se grups de 3 o 4 persones, els preus es veuran una mica incrementats
i que, per poder iniciar-se l’activitat, sempre caldrà el vistiplau dels alumnes. ------------------------ També s’ha tingut en compte que es puguin fer cursets “pilot” o cursets intensius, cosa que
no estava prevista a l’ordenança vigent, i que les condicions serien molt més fàcils perquè no
es cobraria taxa de secretaria.--------------------------------------------------------------------------------------- S’ha introduït la qüestió del préstec d’instruments, en què es fixa un preu de 6 euros
mensuals. Afegeix que s’està elaborant un Reglament d’organització i funcionament de
l’EMEA, i que aquesta qüestió serà una de les coses que figurarà dins aquest reglament. -------- La qüestió dels descomptes i bonificacions també s’ha modificat, i passa dels descomptes
que hi havia del 3% (dos membres o dues activitats), 6% (tres membres o tres activitats) i 9%
(quatre membres o quatre activitats), a 5%, 10% i 15%, respectivament.-----------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria disposar d’una còpia del document
que hi ha aprovat actualment, per tal de poder-lo comparar amb les modificacions que es
proposen. El Sr. Olives Salas lliura una còpia de l’ordenança vigent al senyor Carretero. --------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a l’article 4.2. (Quotes) s’indica que l’import de la taxa
sempre serà el mateix, independentment del mes en el qual l’alumne s’inscrigui; però llavors
s’indica que els alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues primeres
setmanes d’inscripció, estaran exempts de pagar aquesta taxa... Ho entén, però creu que no
queda ben prou explicat.---------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Olives Salas manifesta que la matrícula no es paga en el moment de fer la inscripció,
sinó que en el primer rebut que es gira a l’alumnat es paga la matrícula i la mensualitat. Per
tant, abans de generar el primer rebut ja se sap si l’alumne ha presentat renúncia dintre de les
dues primeres setmanes de l’activitat. En aquest cas, únicament pagaria el 50% de la primera
quota de l’activitat o activitats a les quals s’ha inscrit.--------------------------------------------------------1
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’article 6è, apartat 5, s’estableix la liquidació de
la quota des del moment que es produeix l’alta, i s’hi estipula que de dia 1 a dia 10, 100% de la
quota; de dia 11 a dia 20, 75% de la quota; i de dia 21 a dia 31, 50% de la quota. Creu que no
fa falta establir aquests trams, sinó que simplement, si durant el mes s’havien de fer tal nombre
de classes, llavors que l’alumnat pagàs les que ha fet durant el mes. Igualment, respecte a
l’article 4.2, quan diu que els alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues
primeres setmanes d’inscripció hauran d’abonar el 50% de la primera quota de l’activitat.--------El Sr. Olives Salas manifesta que estudiarà les observacions que s’han fet i que, en tot cas, a la
sessió plenària es presentaria una esmena en aquest sentit.----------------------------------------------No havent-hi més intervencions, la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del
representant del PP, que suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE,
PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:--------------------------------------------------Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats de caràcter cultural
(Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics) i els articles 4, 5 i 6 de la seva ordenança fiscal
reguladora, que queden redactats de la següent manera: -------------------------------------------------“Article 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activitats i quotes tributàries ----------------------------------------------------------------------------------4.1. Activitats ----------------------------------------------------------------------------------------------------------El conjunt d’activitats que es podran oferir de forma col·lectiva o individual són les següents:----1. Departament d’Arts Plàstiques---------------------------------------------------------------------------• Dibuix i Pintura-----------------------------------------------------------------------• Costura--------------------------------------------------------------------------------2. Departament d’Expressió Corporal---------------------------------------------------------------------• Balla amb el teu nadó--------------------------------------------------------------• Dansa en família--------------------------------------------------------------------• Psicodansa---------------------------------------------------------------------------• Dansa clàssica-----------------------------------------------------------------------• Dansa africana-----------------------------------------------------------------------• Dansa oriental------------------------------------------------------------------------• Balls en línia--------------------------------------------------------------------------3. Departament de Música-----------------------------------------------------------------------------------• Música i moviment------------------------------------------------------------------• Llenguatge musical-----------------------------------------------------------------• Cant coral-----------------------------------------------------------------------------• Harmonia aplicada------------------------------------------------------------------• Combos-------------------------------------------------------------------------------• Conjunt instrumental--------------------------------------------------------------• Col·lectiva d’instrument-----------------------------------------------------------• Cant-----------------------------------------------------------------------------------• Instruments harmònics: piano, guitarra clàssica i guitarra
d’acompanyament------------------------------------------------------------------• Instruments melòdics: flauta travessera, clarinet, saxo, instruments
de vent-metall (trombó, trompa, tuba)-----------------------------------------• Violí-------------------------------------------------------------------------------------• Trompeta------------------------------------------------------------------------------• Instruments de percussió: bateria i percussió-------------------------------4. Altres activitats: activitats no previstes als apartats anteriors-----------------------------------En el cas de les classes col·lectives, el nombre mínim d’alumnes per poder formar grup serà
de 5. En cas de formar-se grups de 3 o 4 persones, els preus es veuran incrementats segons el
següent barem:---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Grup de tres persones: increment d’un 20%.-------------------------------• Grup de quatre persones: increment d’un 10%.----------------------------
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En aquests casos especials, per poder iniciar-se l’activitat sempre caldrà el vistiplau dels
alumnes. En cas que aquests grups passin a tenir cinc alumnes pel fet d’haver-hi noves
matrícules, els preus seran els establerts més amunt.-------------------------------------------------------Per a grups de dos o menys alumnes, no s’iniciarà l’activitat.----------------------------------------------4.2. Quotes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A)Taxa obligatòria d’inscripció (taxa de Secretaria):----------------------------------------------------------• Nous alumnes: 25,00 € (es consideraran nous alumnes aquells que
mai s’hagin inscrit a les activitats de l’EMEA o que faci dos cursos
lectius que no assisteixin al centre).--------------------------------------------• Antics alumnes: 5,00 €.------------------------------------------------------------L’import d’aquesta taxa sempre serà el mateix, independentment del mes en el qual l’alumne
s’inscrigui.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues primeres setmanes
d’inscripció, estaran exempts de pagar aquesta taxa, però hauran d’abonar el 50% de la
primera quota de l’activitat o activitats a les quals s’han inscrit.-------------------------------------------B) Les quotes de les diferents matèries queden definides segons els següents barems de
temps:
Preu
Dies setmana

Classes individuals

Durada
Instruments melòdics

Instruments harmònics, percussió i altres

1 dia

30 min.

24,00 €

28,00 €

1 dia

45 min.

36,00 €

42,00 €

1 dia

1 h.

48,00 €

56,00 €

Classes col·lectives
1 dia

30 minuts

6,00 €

1 dia

1 h.

16,00 €

1 dia

1 h i 30 minuts

24,00 €

2 dies

1h

26,00 €

2 dies

1 h i 30 minuts

34,00 €
Classes complementàries
16,00 €

Classes complementàries

C) En el cas que l’EMEA organitzi cursets “pilot” (noves activitats de curta durada, per exemple,
un trimestre), els barems a tenir en compte per establir el preu són els mateixos que els
descrits més amunt, amb l’única diferència que, en aquest cas, no es cobrarà taxa de
secretaria ni s’aplicaran descomptes en el total de les quotes.--------------------------------------------D) En el cas d’organització de cursets intensius, aquests podran ser interns o complementaris.
Les quotes a aplicar, en aquests casos, seran les següents:-----------------------------------------------Intensius interns
(mínim 5 alumnes)
Alumnes de l'EMEA
Alumnes de fora de l'EMEA
2 hores
6,00 €
8,00 €
3 hores
8,00 €
10,00 €
4 hores
10,00 €
12,00 €
5 hores
12,00 €
14,00 €
6 hores
14,00 €
16,00 €
Intensius complementaris
(mínim 5 alumnes)
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
6 hores

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

Alumnes de fora de l'EMEA
11,00 €
15,00 €
16,00 €
23,00 €
27,00 €
1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Als cursets intensius no s’aplicaran ni la taxa de secretaria ni els descomptes en el total de les
quotes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Servei de préstec d’instruments: 6 euros mensuals. El procés administratiu el coordinarà la
Secretaria de l’EMEA.-------------------------------------------------------------------------------------------------F) En la temporització de les diferents matèries es tindran en compte els criteris pedagògics del
professorat, l’ocupació de les aules i l’edat de l’alumne. Els criteris a seguir es definiran a l’inici
de cada curs.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descomptes i bonificacions -------------------------------------------------------------------------------------1. Descomptes--------------------------------------------------------------------------------------------------------L’import de la taxa de secretaria no estarà subjecte a descomptes ni a bonificacions.-------------S’apliquen els següents descomptes, acumulatius i individuals, sobre el total de la suma de les
quotes de les activitats a les quals un usuari s'hagi matriculat. -------------------------------------------Descompte per més d'un membre de la mateixa família. ----------------------------------------A partir del segon membre, s'aplica el següent barem: ------------------------------------------- 2 membres: 5% de descompte a cada membre.--------------------------------------------------- 3 membres: 10% de descompte a cada membre-------------------------------------------------- 4 membres: 15% de descompte a cada membre (i així successivament).------------------Descompte per estar matriculat a més d'una activitat:---------------------------------------------- 2 activitats: 5% de descompte a cada membre.---------------------------------------------------- 3 activitats: 10% de descompte a cada membre.-------------------------------------------------- 4 activitats: 15% de descompte a cada membre (i així successivament).------------------Descompte per formar part d'una família nombrosa: 10% (s'ha de justificar mitjançant
una fotocòpia compulsada de la targeta de família nombrosa).Descompte per a jubilats:
10%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descompte per a discapacitats: 10% (s’haurà de justificar aportant una fotocòpia
compulsada de l’informe que indiqui el grau de discapacitat).-----------------------------------Descomptes per a persones en situació d’atur: 10% (s’haurà de justificar mensualment
portant la targeta de l’atur correctament segellada). En cas de no justificar-se,
automàticament s’eliminarà el descompte.-----------------------------------------------------------Si un usuari es doni de baixa d’una activitat, i en cas de que s’hagués beneficiat d’algun tipus
de descompte, aquest serà eliminat al moment d’efectuar el tràmit (si n’hi ha més que no es
veuen afectats per aquesta baixa, no s’eliminaran).----------------------------------------------------------2. Bonificacions------------------------------------------------------------------------------------------------------Els alumnes que formin part de les activitats que l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
organitzi amb entitats externes de caràcter especial (p.ex., la Fundació per a Persones amb
Discapacitat, el Geriàtric de Sant Lluís, el Club de Jubilats, el Centre de Menors, etc) tindran un
40% de bonificació al total de la quota mensual (no a la taxa de Secretaria). En el cas que
sorgeixin noves relacions amb altres entitats a les quals els puguin beneficiar les activitats que
organitza l’EMEA, la bonificació s’haurà d’aprovar per acord de la Junta de Govern Local.
Es podran aplicar bonificacions de fins a un 60% a les persones empadronades al municipi,
previ informe emès pels Serveis Socials. Les bonificacions necessitaran, perquè puguin ser
aprovades, una sol·licitud prèvia dels subjectes passius, a la qual hauran d’adjuntar la
documentació que acrediti la seva circumstància. Des de la Secretaria de l’EMEA s’informarà
d’aquesta possibilitat els usuaris empadronats que tenguin dificultats econòmiques per poder
accedir a les activitat que ofereix. Aquesta bonificació únicament s’aplicarà a les quotes
mensuals –mai a la taxa de Secretaria– i és independent de les que el centre pugui aportar.----Article 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gestió -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La taxa regulada en aquesta ordenança es cobra per mitjà d’un rebut emès per l’Ajuntament.
2. No s'admeten pagaments en efectiu o ingressos a compte, a excepció que es tracti del
pagament de rebuts tornats o de casos especials que puguin sorgir, prèviament consensuats
amb el servei de Secretaria.----------------------------------------------------------------------------------------3. Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i han de ser satisfetes durant la
primera quinzena de cada mes, a excepció del mes d’octubre, en què es cobra a partir del dia
20 i inclourà la primera quota, la taxa de secretaria i l’assegurança d’accidents, en cas que
aquesta se sol·liciti.----------------------------------------------------------------------------------------------------1
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4. Al mes de juny es cobra la meitat de la quota total corresponent, tenint en compte que les
activitats finalitzen el dia 15 de juny o el divendres abans de dia 15.------------------------------------5. Depenent del moment en què es produeixi l'alta a l'Escola Municipal d'Ensenyaments
Artístics, la liquidació de la quota que s’efectua és com segueix (sempre tenint en compte el
moment que l’usuari inicia una activitat):------------------------------------------------------------------------De dia 1 a dia 10: 100% de la quota------------------------------------------------------------------------------De dia 11 a dia 20: 75% de la quota------------------------------------------------------------------------------De dia 21 a dia 31: 50% de la quota------------------------------------------------------------------------------6. Tots els usuaris tenen dret a una classe gratuïta de prova: en cas que se sol·liciti, s’ha de fer
sempre a través de la Secretaria de l’EMEA; la inscripció es formalitzarà a partir del dia següent
de classe. En cas que no es faci la sol·licitud prèvia o no es faci correctament, es comptarà la
inscripció des del dia en què s’hagi anat a provar l’activitat.------------------------------------------------7. Les baixes en la realització d’activitats s’han de notificar a la Secretaria de l’EMEA mitjançant
el model de sol·licitud disponible, que caldrà presentar, com a màxim, abans del dia anterior al
primer dia de classe de l’activitat dins del mes que es vol donar de baixa. En cas de no
respectar ni el termini ni la forma establerta, la baixa no serà efectiva fins al mes següent al
desitjat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. En cas de devolució de rebuts impagats, la Secretaria de l’EMEA notificarà per escrit al titular
del rebut aquesta eventualitat perquè, en un termini de quinze dies, regularitzi la situació. Si no
es fa l’ingrés de la quota corresponent durant aquest termini, el rebut passarà al servei de
Recaptació municipal perquè el tramiti“. -------------------------------------------------------------------------Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el regidor de Cultura, senyor Olives Salas. Manifesta que aquesta ordenança
fiscal és una evolució d’aquests dos darrers cursos efectius i per al proper curs; aquí
hi havia una espècie de quadre de preus públics de l’Escola d’Ensenyaments Artístics;
llavors l’any passat es va crear una primera ordenança fiscal, basant-se en criteris que
es van considerar partint d’un primer estudi de com estava l’EMEA, realitzant una
ordenança tenint en compte que l’alumnat es pogués matricular per assignatures
soltes i, especialment, que tingués facilitat per matricular-se a més d’una assignatura,
per la qual cosa es va crear un sistema de paquets. Fins i tot l’any passat es va llevar
el preu de matricula que hi havia permanent de 40 euros per alumne.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que enguany amb l’evolució que hi ha hagut
s’ha considerat que s’havia de fer un pas més per facilitar l’accés de l’alumnat a
l’escola municipal. El sistema de paquets passa a un sistema que es cobrarà segons
activitats, és a dir, segons dies que un es beneficia de l’activitat, temps d’assistència a
l’activitat i temps en què una persona està matriculada a aquesta activitat. Afegeix que
també s’està elaborant un reglament, que farà que les cinc escoles i cursos solts que
hi ha en aquests moments passin a agrupar-se en tres departaments, per tal
d’aconseguir una millor organització.
Segueix el Sr. Olives Salas. Manifesta que, així mateix, com que a vegades hi ha
demanda d’inici d’activitats, s’ha establert en 5 el nombre mínim d’alumnes per poder
formar grup, però podran formar-se grups de 3 o 4 persones, si bé els preus es veurien
incrementats en un 20% i 10%, respectivament. Afegeix que també s’estableix la
possibilitat d’organitzar cursos pilot —noves activitats de curta durada—, i en aquests
casos no es cobraria la taxa de secretaria, només es cobraria el preu de l’activitat.
Igualment, també figura la possibilitat d’organitzar cursets intensius amb les mateixes
característiques.
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Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que una altra novetat que s’incorpora a
l’ordenança és el servei de préstec d’instruments; la qüestió dels descomptes i
bonificacions també s’ha modificat, i passa dels descomptes que hi havia del 3% (dos
membres o dues activitats), 6% (tres membres o tres activitats) i 9% (quatre membres
o quatre activitats), a 5%, 10% i 15%, respectivament. Açò per facilitar i potenciar
que les famílies es puguin inscriure més fàcilment a l’Escola. Afegeix que, si bé del
primer any pràcticament no hi havia dades, del segon hi ha les que hi ha, i açò que es
presenta avui és un nou pas, una aposta de futur. Conclou dient que en el debat de la
comissió hi va haver una parell de consideracions i que, una vegada estudiades, s’ha
considerat oportú tenir-ne en compte una. Tot seguit presenta una esmena.
La secretària llegeix l’esmena presentada, que diu:
“La Comissió Informativa de dia 23 de maig de 2013 va dictaminar la proposta de la nova
ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultural (Escola Municipal
d’Ensenyaments Artístics) per al curs 2013-2014. Durant el debat de la mateixa, el regidor
Remigio Lora Buzón va fer un comentari sobre la proposta presentada, concretament en el punt
4.2.- Quotes, apartat A, paràgraf tercer, concretament a l’apartat que diu el següent: --------------“Els alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues primeres setmanes
d’inscripció, estaran exempts de pagar aquesta taxa, però hauran d’abonar el 50% de la
primera quota de l’activitat o activitats a les quals s’ha inscrit.” -------------------------------------------Dit comentari va ser sobre que l’ús de l’expressió “estar exempts” podia provocar una confusió
en la comprensió del sentit d’aquest apartat. ------------------------------------------------------------------Revisat el text objecte de dit comentari, l’Equip Coordinador de L’EMEA considera apropiat
modificar dita expressió a fi d’evitar possibles malentesos dels usuaris. -------------------------------A la vista de tot açò, es proposa al Ple la següent esmena de substitució:----------------------------Primera.- Substituir del punt 4.2.- Quotes, apartat A, pàrraf tercer, el text existent pel següent: -“Els alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues primeres setmanes
d’inscripció, no se’ls cobrarà la taxa de Secretaria, però hauran d’abonar el 50% de la primera
quota de l’activitat o activitats a les quals s’han inscrit.”------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en lloc d’una passa més, allò que l’equip
de govern fa és una passa menys... Tornam a modificar l’ordenança, tornam a tocar
els preus, però no som prou valents. Donade la situació actual, una actuació valenta
seria practicar més descompte per als jubilats, per a les persones amb discapacitat i
per a les persones en situació d’atur, i que en lloc d’un 10% s’hauria de plantejar més
descompte, ja que econòmicament aquest ajuntament està bé. Per açò, demanaria
més valentia a l’hora de pensar en aquesta gent que sí que ho està passant malament
i que a la millor sí que farien l’activitat i l’han haguda de deixar. Açò s’ha vist enguany,
ja que amb la pujada de preus que hi va haver l’Escola se n’ha ressentit i ens ho diu
clarament el nombre d’assistents que hi ha hagut. Insisteix que l’equip de govern
hauria de ser més valent en aquesta proposta d’ordenança fiscal.
Intervé el regidor de Cultura, Sr. Olives Salas. Tant si és una passa més o una passa
menys, és una nova passa en la reorganització general de l’EMEA. La situació és la
que és, però és clar que tot el servei que es dóna té un cost i una part del cost l’ha de
pagar l’alumnat. Que es podria haver estirat una mica més o una mica menys? Potser
sí; es veurà l’evolució com va, i si d’aquí a un temps s’ha de tornar a estirar, s’estirarà.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena
presentada pel regidor de Cultura, transcrita anteriorment. Es produeix el següent
resultat: vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i PSM-ESL VERDS
(1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3) i EM-EU (1).
L’esmena és aprovada.
1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb la incorporació de l’esmena aprovada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats de caràcter
cultural (Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics) i els articles 4, 5 i 6 de la seva
ordenança fiscal reguladora, que queden redactats de la següent manera:
“Article 4
Activitats i quotes tributàries
4.1. Activitats
El conjunt d’activitats que es podran oferir de forma col·lectiva o individual són les
següents:
1. Departament d’Arts Plàstiques
-

Dibuix i Pintura
Costura

2. Departament d’Expressió Corporal
-

Balla amb el teu nadó
Dansa en família
Psicodansa
Dansa clàssica
Dansa africana
Dansa oriental
Balls en línia

3. Departament de Música
-

Música i moviment
Llenguatge musical
Cant coral
Harmonia aplicada
Combos
Conjunt instrumental
Col·lectiva d’instrument
Cant
Instruments harmònics: piano, guitarra clàssica i guitarra d’acompanyament
Instruments melòdics: flauta travessera, clarinet, saxo, instruments de ventmetall (trombó, trompa, tuba)
Violí
Trompeta
Instruments de percussió: bateria i percussió
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4. Altres activitats: activitats no previstes als apartats anteriors
En el cas de les classes col·lectives, el nombre mínim d’alumnes per poder formar
grup serà de 5. En cas de formar-se grups de 3 o 4 persones, els preus es veuran
incrementats segons el següent barem:
-

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

En aquests casos especials, per poder iniciar-se l’activitat sempre caldrà el vistiplau
dels alumnes. En cas que aquests grups passin a tenir cinc alumnes pel fet d’haver-hi
noves matrícules, els preus seran els establerts més amunt.
Per a grups de dos o menys alumnes, no s’iniciarà l’activitat.
4.2. Quotes
A)Taxa obligatòria d’inscripció (taxa de Secretaria):
-

Nous alumnes: 25,00 € (es consideraran nous alumnes aquells que mai
s’hagin inscrit a les activitats de l’EMEA o que faci dos cursos lectius que no
assisteixin al centre).
Antics alumnes: 5,00 €.

L’import d’aquesta taxa sempre serà el mateix, independentment del mes en el qual
l’alumne s’inscrigui.
Als alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues primeres
setmanes d’inscripció, no se’ls cobrarà la taxa de Secretaria, però hauran d’abonar el
50% de la primera quota de l’activitat o activitats a les quals s’han inscrit
B) Les quotes de les diferents matèries queden definides segons els següents barems
de temps:
Preu
Dies setmana

Durada

Classes individuals
Instruments melòdics

1 dia
1 dia

30 min
45 min

1 dia

1h

Instruments harmònics, percussió i altres

24,00 €
36,00 €

28,00 €
42,00 €

48,00 €

56,00 €

Classes col·lectives
1 dia

30 minuts

6,00 €

1 dia

1h

16,00 €

1 dia

1 h i 30 minuts

24,00 €

2 dies

1h

26,00 €

2 dies

1 h i 30 minuts

34,00 €
Classes complementàries

Classes complementàries

16,00 €
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C) En el cas que l’EMEA organitzi cursets “pilot” (noves activitats de curta durada, per
exemple, un trimestre), els barems a tenir en compte per establir el preu són els
mateixos que els descrits més amunt, amb l’única diferència que, en aquest cas, no es
cobrarà taxa de secretaria ni s’aplicaran descomptes en el total de les quotes.
D) En el cas d’organització de cursets intensius, aquests podran ser interns o
complementaris. Les quotes a aplicar, en aquests casos, seran les següents:
Intensius interns
(mínim 5 alumnes)
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
6 hores

Alumnes de l'EMEA
6,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €

Alumnes de fora de l'EMEA
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €

Intensius complementaris
(mínim 5 alumnes)
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
6 hores

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

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

Als cursets intensius no s’aplicaran ni la taxa de secretaria ni els descomptes en el
total de les quotes.
E) Servei de préstec d’instruments:
coordinarà la Secretaria de l’EMEA.

6 euros mensuals. El procés administratiu el

F) En la temporització de les diferents matèries es tindran en compte els criteris
pedagògics del professorat, l’ocupació de les aules i l’edat de l’alumne. Els criteris a
seguir es definiran a l’inici de cada curs.
Article 5
Descomptes i bonificacions
1. Descomptes
L’import de la taxa de secretaria no estarà subjecte a descomptes ni a bonificacions.
S’apliquen els següents descomptes, acumulatius i individuals, sobre el total de la
suma de les quotes de les activitats a les quals un usuari s'hagi matriculat.
Descompte
per
més
d'un
membre
de
la
A partir del segon membre, s'aplica el següent barem:

mateixa

família.
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- 2 membres: 5% de descompte a cada membre.
- 3 membres: 10% de descompte a cada membre.
- 4 membres: 15% de descompte a cada membre (i així successivament).
Descompte per estar matriculat a més d'una activitat:
- 2 activitats: 5% de descompte a cada membre.
- 3 activitats: 10% de descompte a cada membre.
- 4 activitats: 15% de descompte a cada membre (i així successivament).
Descompte per formar part d'una família nombrosa: 10% (s'ha de justificar
mitjançant una fotocòpia compulsada de la targeta de família nombrosa).
Descompte per a jubilats: 10%
Descompte per a discapacitats: 10% (s’haurà de justificar aportant una
fotocòpia compulsada de l’informe que indiqui el grau de discapacitat).
Descomptes per a persones en situació d’atur: 10% (s’haurà de justificar
mensualment portant la targeta de l’atur correctament segellada). En cas de no
justificar-se, automàticament s’eliminarà el descompte.
Si un usuari es dona de baixa d’una activitat, i en cas que s’hagués beneficiat d’algun
tipus de descompte, aquest serà eliminat al moment d’efectuar el tràmit (si n’hi ha més
que no es veuen afectats per aquesta baixa, no s’eliminaran).
2. Bonificacions
Els alumnes que formin part de les activitats que l'Escola Municipal d'Ensenyaments
Artístics organitzi amb entitats externes de caràcter especial (p.ex., la Fundació per a
Persones amb Discapacitat, el Geriàtric de Sant Lluís, el Club de Jubilats, el Centre de
Menors, etc) tindran un 40% de bonificació al total de la quota mensual (no a la taxa de
Secretaria). En el cas que sorgeixin noves relacions amb altres entitats a les quals els
puguin beneficiar les activitats que organitza l’EMEA, la bonificació s’haurà d’aprovar
per acord de la Junta de Govern Local.
Es podran aplicar bonificacions de fins a un 60% a les persones empadronades al
municipi, previ informe emès pels Serveis Socials. Les bonificacions necessitaran,
perquè puguin ser aprovades, una sol·licitud prèvia dels subjectes passius, a la qual
hauran d’adjuntar la documentació que acrediti la seva circumstància. Des de la
Secretaria de l’EMEA s’informarà d’aquesta possibilitat els usuaris empadronats que
tenguin dificultats econòmiques per poder accedir a les activitat que ofereix. Aquesta
bonificació únicament s’aplicarà a les quotes mensuals –mai a la taxa de Secretaria– i
és independent de les que el centre pugui aportar.
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Article 6
Gestió
1. La taxa regulada en aquesta ordenança es cobra per mitjà d’un rebut emès per
l’Ajuntament.
2. No s'admeten pagaments en efectiu o ingressos a compte, a excepció que es tracti
del pagament de rebuts tornats o de casos especials que puguin sorgir, prèviament
consensuats amb el servei de Secretaria.
3. Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i han de ser satisfetes
durant la primera quinzena de cada mes, a excepció del mes d’octubre, en què es
cobra a partir del dia 20 i inclourà la primera quota, la taxa de secretaria i
l’assegurança d’accidents, en cas que aquesta se sol·liciti.
4. Al mes de juny es cobra la meitat de la quota total corresponent, tenint en compte
que les activitats finalitzen el dia 15 de juny o el divendres abans de dia 15.
5. Depenent del moment en què es produeixi l'alta a l'Escola Municipal
d'Ensenyaments Artístics, la liquidació de la quota que s’efectua és com segueix
(sempre tenint en compte el moment que l’usuari inicia una activitat):
1.
2.
3.

De dia 1 a dia 10: 100% de la quota
De dia 11 a dia 20: 75% de la quota
De dia 21 a dia 31: 50% de la quota

6. Tots els usuaris tenen dret a una classe gratuïta de prova: en cas que se sol·liciti,
s’ha de fer sempre a través de la Secretaria de l’EMEA; la inscripció es formalitzarà a
partir del dia següent de classe. En cas que no es faci la sol·licitud prèvia o no es faci
correctament, es comptarà la inscripció des del dia en què s’hagi anat a provar
l’activitat.
7. Les baixes en la realització d’activitats s’han de notificar a la Secretaria de l’EMEA
mitjançant el model de sol·licitud disponible, que caldrà presentar, com a màxim,
abans del dia anterior al primer dia de classe de l’activitat dins del mes que es vol
donar de baixa. En cas de no respectar ni el termini ni la forma establerta, la baixa no
serà efectiva fins al mes següent al desitjat.
8. En cas de devolució de rebuts impagats, la Secretaria de l’EMEA notificarà per
escrit al titular del rebut aquesta eventualitat perquè, en un termini de quinze dies,
regularitzi la situació. Si no es fa l’ingrés de la quota corresponent durant aquest
termini, el rebut passarà al servei de Recaptació municipal perquè el tramiti“.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
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SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.05.13.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès l’informe de Secretaria, de dia 21.05.13; el nou annex de
l’ordenança relatiu al quatre d’infraccions i sancions, així com la proposta del regidor de
Governació, de dia 21.05.13, amb relació a l’assumpte indicat. ------------------------------------------Intervé el regidor de Governació, senyor Olives Salas. En primer lloc, manifesta de l’existència
d’un error en el preàmbul de la proposició presentada, en el sentit que allà on diu: “Durant
aquest temps s’han detectat diverses errades al quadre de sancions. Per altra banda,
considerem necessari rebaixar determinats imports de les multes que considerem del tot
desproporcionat amb la infracció comesa.”, hauria de dir: “Durant aquest temps s’han detectat
diverses errades en el text de l’ordenança i al quadre de sancions i, per tant, s’està preparant
un nou text. Per altra banda, considerem necessari ara modificar o rebaixar determinats imports
de les multes que considerem del tot desproporcionat amb la infracció comesa.”--------------------Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que s’està revisant el conjunt de l’ordenança de trànsit
i que s’està preparant un nou text, però, no obstant açò, en aquests moments s’ha considerat
necessari ajustar el quatre de sancions, modificant algunes a l’alça i altres a la baixa. Tot
seguit, informa de les modificacions efectuades respecte a l’ordenança actualment vigent: ------Conductors, vianants i animals----------------------------------------------------------------------------------- Girar amb un vehicle per entrar en una altra via sense concedir prioritat de pas als animals
que la creuen. Passa de 90 a 100 euros.------------------------------------------------------------------------Conducció de vehicles en un tram d’incorporació-------------------------------------------------------- No facilitar, en la mesura que es pugui, la incorporació a la circulació d’altres vehicles. Passa
de 90 a 100 euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------ No facilitar, en la mesura que es pugui, la incorporació a la circulació d’un vehicle de transport
col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada. Passa de 90 a 100 euros.--------------------Normes generals d’aturades i estacionaments------------------------------------------------------------- Aturar o estacionar el vehicle i absentar-se’n sense prendre les mesures reglamentàries que
evitin que es posi en moviment. Passa de 90 a 100 euros.-------------------------------------------------- Estacionar en un lloc limitat i controlat per O.R.A., sense prendre tiquet. Passa de 60 a 30
euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estacionar en un lloc limitat i controlat per O.R.A., i haver ultrapassat el temps establert en el
tiquet en un període inferior a 30 minuts. Passa de 30 a 20.------------------------------------------------ Estacionar en un lloc limitat i controlat per O.R.A., i haver ultrapassat el temps establert en el
tiquet en un període superior a 30 minuts (inferior a 60 minuts). Passa de 40 a 30 euros----------- Estacionar en un lloc limitat i controlat per O.R.A., i haver ultrapassat el temps establert en el
tiquet en un període superior a 60 minuts. Passa de 50 a 40 euros.-------------------------------------- Estacionar en un lloc limitat i controlat per O.R.A., i haver ultrapassat el temps màxim establert
(zona blava - 2 hores i 30 minuts). Passa de 40 a 50 euros.------------------------------------------------ No col·locar en un indret visible del davantal del vehicle el tiquet o distintiu O.R.A. Passa de
30 a 20 euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohibicions d’aturades i estacionaments------------------------------------------------------------------- Estacionar en via pública els remolcs separats del vehicle a motor. Passa de 90 a 100 euros
- Estacionament de vehicles, remolcs i semiremolcs que duguin instal·lats suports amb
publicitat a la via pública, qualsevol que sigui l’activitat comercial o industrial que s’anunciï, si
no és amb autorització municipal exceptuant-ne els rètols d’identificació de les empreses a les
quals pertanyen els vehicles. Passa de 90 a 100 euros.------------------------------------------------------ Utilització de la via pública per a la promoció, venda o lloguer de vehicles, sia nous o usats,
tant per empreses com per particulars, tenint-los estacionats, havent-hi incorporat qualsevol
mena d’anunci o rètol que així ho indiqui, llevat que disposin de la corresponent autorització
municipal. Passa de 90 a 100 euros.------------------------------------------------------------------------------1
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- Estacionament a la via pública de caravanes, rulots, autocaravanes i altres vehicles assimilats
per a càmping, nòmades, o firaires, quan se’n faci un ús altre que el mer desplaçament i
transport de persones, mercaderies o coses. Passa de 90 a 100 euros.--------------------------------- Parada de vehicles que vessin a la via pública combustibles, lubricants, olis i d’altres líquids o
matèries que puguin embrutar-la i puguin produir perill. Passa de 90 a 100 euros.------------------- Estacionar en una zona d’estacionament de durada limitada, sense indicar l’hora de
començament. Passa de 100 a 30 euros.------------------------------------------------------------------------ Estacionar en una zona d’estacionament de durada limitada, per un temps superior a
l’autoritzat. Passa de 100 a 20 euros.----------------------------------------------------------------------------- Aturar-se devora contenidors de fems o de peltret (runa) i en general quan es pertorbi el
funcionament d’algun servei públic. Passa de 90 a 100 euros.--------------------------------------------- Aturar-se en les mitjanes, separadors, illots o altres elements de canalització del trànsit. Passa
de 90 a 100 euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ús obligatori d’enllumenat----------------------------------------------------------------------------------------- Circular una bicicleta sense dur encès l’enllumenat reglamentari. Passa de 90 a 100 euros.---- Circular amb una bicicleta sense elements reflectors degudament homologats. Passa de 90 a
100 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dur el conductor d’una bicicleta cap peça de vestir reflectora per una via interurbana.
Passa de 90 a 100 euros.--------------------------------------------------------------------------------------------Portes--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Circular duent obertes les portes del vehicle. Passa de 90 a 100 euros.------------------------------ Obrir les portes abans que el vehicle estigui completament immobilitzat. Passa de 90 a 100
euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obrir les portes o baixar del vehicle sense haver-se encertit prèviament que fer-ho no implica
perill o nosa per a altres usuaris. Passa de 90 a 100 euros.-----------------------------------------------Aturada de motor----------------------------------------------------------------------------------------------------- No aturar el motor del vehicle en estar detingut dins un lloc tancat. Passa de 90 a 100 euros.
- No aturar el motor del vehicle en carregar de combustible. Passa de 90 a 100 euros.-----------Prohibicions a normes generals--------------------------------------------------------------------------------- Circular pel nucli urbà amb cicle entre la posta i la sortida del sol sense enllumenat. Passa de
60 a 90 euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Circular per la vorera amb cicle una persona de més de 7 anys a una velocitat superior al pas
dels vianants i/o causant-los molèsties. Passa de 60 a 90 euros.----------------------------------------Finalment, el Sr. Olives Salas justifica els motius pels quals s’han augmentat o disminuït els
imports de les sancions indicades anteriorment. Informa que els casos de l’anomenada zona
blava, una volta que no hi ha cap dispositiu que pugui determinar el moment exacta que han
aparcat o han deixat d’aparcar els vehicles, i atès que es tracta d’una zona d’aparcament
gratuït, s’ha considerat oportú que s’havien de davallar les sancions, ja que totes elles eren
molt altes. Els altres casos, llevat d’alguns que hi ha havia una mica de contradicció, la majoria
s’han modificat per qüestions de seguretat.--------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, encara que el regidor hagi informat de les
modificacions que s’han efectuat, li agradaria disposar d’una còpia de l’ordenança que hi ha
aprovada actualment, per tal de poder-la comparar amb les modificacions que es proposen. El
batle manifesta que demà matí es posarà una còpia dins la bústia a tots els membres de la
comissió.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el regidor de Governació ha posat de manifest
l’existència d’un error en el preàmbul de la proposició, per la qual cosa entén que s’hauria de
rectificar, ja que quan en el nou text ell diu “...considerem necessari ara modificar o rebaixar
determinats imports...”, hauria de quedar clar que no només rebaixen sancions, sinó que també
n’hi ha que augmenten. El Sr. Olives Salas manifesta que no té cap inconvenient en lloc de
posar modificar, augmentar.-----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que al seu entendre el redactat d’aquest segon
paràgraf està pensat per rebaixar sancions, ja que diu modificar o rebaixar determinats
imports... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la secretària manifesta que totes aquestes intervencions relatives al preàmbul de la
proposició quedaran constància a l’acta, ja que les propostes d’acord són l’aprovació inicial de
la modificació de l’ordenança i sotmetre’l a exposició pública.--------------------------------------------1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que hi ha sancions que no són possibles, com
ara quan parla de passos a nivell, per la qual cosa aquestes sancions deuen venir de lleis
superiors. El Sr. Olives Salas manifesta que, òbviament, és així i que per açò es vol fer una
ordenança aplicada a la particularitat de Sant Lluís.---------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que si les infraccions venen determinades per altres lleis o
normatives, suposa que no seu ser possible introduir-ne de noves. Diu açò perquè
darrerament nota que hi ha vehicles que de cada vegada son més grossos i en els llocs on està
prohibit que hi aparquin camions, hi aparquen aquests turismes que semblen més a camions
que turismes. Açò passa a diferents carrers del nucli urbà. No sap si és possible diferenciar
quins cotxes poden aparcar a determinats carrers.-----------------------------------------------------------No havent-hi més intervencions, la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del
representant del PP, que suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE,
PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:-------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de trànsit en el seu annex
I-Quadre d’infraccions i sancions, en els termes que figuren al seu expedient.-----------------------Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies
en què el veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” -----------------------------------------------

Intervé el regidor de Governació, Sr. Olives Salas. Manifesta que l’Ordenança de
trànsit actual està aprovada des del mes de juny de 2011; que s’han detectat una sèrie
d’errades al text de l’ordenança; i que s’està preparant un nou text. No obstant açò, en
aquests moments s’ha considerat oportú, en el quadre de sancions, modificar la sanció
d’uns quants articles, augmentant o rebaixant els imports segons el cas, a causa que
es consideraven desproporcionats amb la infracció comesa. Informa que els casos de
l’anomenada zona blava, una volta que no hi ha cap dispositiu que pugui determinar el
moment exacte que han aparcat o han deixat d’aparcar els vehicles, i atès que es
tracta d’una zona d’aparcament gratuït, s’ha considerat oportú que s’havien de
davallar les sancions, ja que totes elles eren molt altes —100 euros—. Els altres
casos, llevat d’alguns en què hi ha havia una mica de contradicció, la majoria s’han
modificat per qüestions de seguretat.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana que el present punt quedi damunt la taula perquè
ha trobat diferents contradiccions, fins i tot, algunes que van en contra de la Llei
general de trànsit. Considera que s’ha anat massa ràpid per fer aquesta nova
ordenança i, sense anar més enfora, en el preàmbul s’indica: “Quan amb motiu d’una
infracció l’infractor no acrediti la seva residència habitual en el territori espanyol, l’agent
denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, si no se’n diposita l’import o es
garanteix que es paga per qualsevol mitjà admès en dret, s’haurà d’immobilitzar el vehicle.”.

En aquest cas s’està alterant la llei general, ja que aquesta diu que no es pot
immobilitzar cap vehicle per una multa, perquè tota sanció té un procediment
administratiu i, en cas de ser estranger, la qüestió administrativa s’acaba a
l’ambaixada o en el consulat. Així ho diu l’articulat de la Llei 47.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que una altra contradicció que ha trobat és
sobre les caravanes. No es pot limitar municipalment, com ho fa aquesta norma,
perquè una caravana es regeix en el codi de l’Estat com un turisme i, com un turisme,
ha de tenir les mateixes sancions igual que un vehicle normal i corrent. Altra qüestió és
que l’Ajuntament destini zones per a aquests vehicles, però no pot prohibir-ne
l’estacionament. Per altra banda, manifesta que també hi ha confusions respecte a la
qüestió de la immobilització dels vehicles.
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Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que s’hauria d’anar més a poc a poc; que se
n’hauria de parlar una mica més, sobre aquesta ordenança; que la qüestió de les
bicicletes s’hauria de perfilar; que hi ha sancions que estan bé, però n’hi ha d’altres de
desmesurades; i que hi ha multes que serien impagables perquè administrativament
les guanyaria qualsevol persona que fos a un advocat que en sabés una mica...
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el regidor de Governació ha dit que les
sancions per estacionar en zona blava actualment es sancionaven en 100 euros i que
ara es rebaixa, però a l’acta de la comissió consta que el fet d’estacionar en lloc limitat
i controlat per O.R.A., sense prendre tiquet, passa de 60 a 30. Per tant, demana: Que
són 60 o 100, amb què se sanciona actualment?
El batle manifesta que, si no està equivocat, aquest és un concepte nou que s’inclou
dins l’ordenança, per la qual cosa no té comparatiu.
Intervé novament el Sr. Olives Salas. Respecte al comentari del Sr. Melià, manifesta
que hi havia determinades coses que anaven al màxim i coses que hi anaven una
mica menys, i allò que s’ha fet ha estat rebaixar-ho tot perquè les sancions eren molt
elevades. Respecte a la intervenció del Sr. Lora, manifesta que el text de l’ordenança
no s’ha modificat gens, l’únic que s’ha modificat han estat una sèrie de sancions que
figuren en el quadre de sancions. A més, ha dit que s’estava elaborant un nou text
d’ordenança, el qual serà analitzat en el seu moment.
El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha sancions que no es poden posar per llei. Per
exemple, dins l’ordenança s’indica que no es pot anunciar la venda d’un vehicle. Açò
no es pot sancionar ni l’ajuntament no ho pot regular, perquè la Llei de comerç
estableix:
“Un vehículo es una propiedad privada, la cual puede ser únicamente limitada por Ley,
no es venta ambulante porque ello exige que puede ser cataloga como actividad. No
siéndolo un hecho puntual de un particular”

Per tant, manifesta que no podem sancionar perquè un senyor hagi de vendre el seu
vehicle particular. A més, l’esmentada llei segueix dient:
“La Ley define la ordenación de comercio minorista estatal y vigente. Se deja clara que
la venta de un vehículo por un particular no se considera comercio. Tampoco es un uso
anormal del viario público...”

Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que al seu entendre, s’hauria d’analitzar més
en profunditat aquesta ordenança.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ell ha exposat un dubte, però
segons les contestacions del batle i del regidor de Governació, encara ho entén
menys... Manifesta que el batle ha dit que és un concepte nou, però, en canvi, ja tenia
una quantitat establerta, perquè passa de 60 a 30 euros. Però resulta que llavors el
regidor de Governació diu que les sancions de la zona blava eren de 100 euros... No
ho entén.
El Sr. Olives Salas manifesta que únicament vol deixar constància que allò que es
modifica són algunes quantitats del quadre de sancions.
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Intervé el batle. Manifesta que som conscients que hi ha una normativa d’àmbit estatal
que segurament trastocarà l’articulat d’aquesta ordenança i que estaven esperant a
principis d’any per si sortia aquesta normativa per elaborar la nova ordenança
municipal de trànsit. La intenció de fer en el dia d’avui unes modificacions és per
ajustar les sancions lleus, que són les que nosaltres podem tocar. Afegeix que segur
que hi ha conceptes que són erronis, però insisteix que no s’ha tocat l’articulat de
l’ordenança, sinó que únicament s’han modificat algunes quantitats del quadre de
sancions. Considera que la modificació de l’ordenança de trànsit que es du en el dia
d’avui podria tramitar-se i que durant el període d’al·legacions es presentin, si és el
cas, les esmenes i consideracions que es considerin oportunes. No obstant açò, vol
deixar clar que aquesta ordenança té una data de caducitat molt curta.
El Sr. Lora Buzón anuncia que presentarà esmenes en el sentit que ha exposat
anteriorment.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de trànsit en el
seu annex I-Quadre d’infraccions i sancions, en els termes que figuren a l’expedient.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden
examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que
no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.05.13.
PROPOSTA DE BATLIA PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES I ARBRAT VIARI DE LES
URBANITZACIONS DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“S’incorpora a la sessió, a efectes informatius, el regidor de Medi Ambient d’aquest Ajuntament,
senyor Tudurí Mercadal.----------------------------------------------------------------------------------------------Es dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l’assumpte indicat, que diu:----------------------“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2013 va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i criteris varis d’adjudicació per la
gestió del servei de neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les
urbanitzacions de Sant Lluís, així com els plecs de clàusules administratives i tècniques; --------Atès que, finalitzat el termini de presentació d’ofertes van ser quatre les empreses
interessades; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que, oberta la documentació administrativa (sobre A), van ser declarats admesos els
quatre contractistes; --------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Atès que la Mesa de Contractació en data 11 d’abril procedí a l’obertura del sobre B-1
(proposta tècnica relativa als criteris no avaluables mitjançant formules) dels licitadors
admesos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la Mesa, reunida el dos de maig va assumir l’informe tècnic emès i assignà la
puntuació corresponent a cada licitador, procedint després a l’obertura del sobre núm. B-2
“proposta econòmica (criteris avaluables mitjançant formules);--------------------------------------------Atès que, emès el corresponent informe, la Mesa va efectuar en data 9 de maig proposta
d’adjudicació del contracte en favor de Eulen, S.A. en virtut del següent resultat:--------------------A) Proposta tècnica (sobre B-1criteris no avaluables mitjançant fórmules)-----------------------------Projecte d’explotació i gestió dels serveis: fins a 40 punts

Fomento
de
Construcciones y
Contratas, S.A.
Gabriel Pons e
Hijos, S.L.
Eulen, S.A.
UTE
Antonio
Gomila, S.A- Isla
Centinela, S.L.U.

Correcte
dimensionami
ent i logística
del projecte
(fins a 10
punts)

Organigram
a
de
personal i
tasques
assignades
(fins 8 p.)

Relació de
material,
mitjans,
instal·lacion
s (fins 8 p.)

Qualitat de pla
presentació
tècnica, claredat
i coherència (fins
6 p.)

Aportació
plànols,
dades...
(fins 2 p.)

10

8

8

4

1

Justificació
tècnica
i
econòmica
dels treballs i
equips
proposats (fins
3 p)
1,5

9,5

8

8

4

0

10
9

7,33
8

8
8

5
3

0
0,25

Programa pel Total
manteniment
i
reposició
material
mòbil (fins 3
p.)
1,5

34

0,5

0

30

0,5
0,5

2,5
1,5

33,33
30,25

B) Proposta econòmica (Sobre B-2 criteris avaluables mitjançant fórmules)
Oferta
econòmica
(fins 25 p)
Fomento
de
Construcciones
y
Contratas, S.A.
Gabriel
Pons
e
Hijos, S.L.
Eulen, S.A.
UTE
Antonio
Gomila, S.A- Isla
Centinela, S.L.U.

25

Supressió o Millora en la Millora
Neteja
zones Millores
que
impliquin Total
limitació
qualitat (fins atenció
verdes
per canvis
en
presentació
revisió
3 p.)
usuari(1 punt) damunt de les zones verdes... (fins 6 p.)
preus (fins
previstes (fins a
5 p.)
20 p)
0,59
1
1
20
6
53,59

25

5

0

1

20

6

57

25
25

2,94
5

3
2

1
0

20
20

5,99
6

57,93
58

La puntuació total després de sumar els sobre B1 i B2 queda de la següent manera:--------------C) Total (A + B) --------------------------------------------------------------------------------------------------------SOBRE B-1
Eulen, S.A.
UTE
Antonio
Gomila, S.A- Isla
Centinela, S.L.U.
Fomento
de
Construcciones
y
Contratas, S.A.
Gabriel
Pons
e
Hijos, S.L.

33,33
30,25

SOBRE B-2
57,93
58

Total
91,26
88,25

34

53,59

87,59

30

57

87

Atès que en data 13 de maig el President de la Mesa va acordar requerir al licitador que va
presentar l’oferta més avantatjosa per tal que, dins el termini de 10 dies hàbils, presentés la
documentació exigida, i que aquesta s’ha presentat en termini;-------------------------------------------Examinat el procediment, elev a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent ---------------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Adjudicar a Eulen, S.A. amb CIF A-28517308, el contracte de gestió del servei de
neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís,
per procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, per un import anual de cent setanta-nou
mil vuit-cents quatre euros amb seixanta-cinc cèntims (179.804,65€) més IVA segons el
següent desglossament per servei:---------------------------------------------------------------------------------
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Servei de neteja viària i neteja zones verdes: cent vint-i-cinc mil vuit-cents seixanta-tres
euros amb vint-i-sis cèntims (125.863,26€) més 12.586,32€ d’IVA al 10%. Total IVA
inclòs: 138.449,58€------------------------------------------------------------------------------------------ Servei de manteniment zones verdes i arbrat: cinquanta-tres mil nou-cents quaranta-un
euros amb trenta-nou cèntims (53.941,39€) més 11.327,69€ d’IVA al 21%. Total IVA
inclòs: 65.269,08€-------------------------------------------------------------------------------------------Amb un termini d’execució de sis (6) anys, a comptar des del següent al de la formalització del
mateix, podent-se prorrogar fins a quatre anys més per períodes de dos anys cada pròrroga; tot
d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques i l’oferta i millores presentades per
l’empresa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Requerir l’adjudicatari per tal que procedeixi a la signatura del contracte en el termini
de 15 dies hàbils, comptats des del següent a aquell en que rebi la notificació de l’adjudicació.
Tercer.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.” --------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que aquest dimarts l’empresa que va obtenir la màxima puntuació,
Eulen, SA, va presentar la documentació que se li va requerir i que, per açò, el present punt es
dur com a urgència en el dia d’avui.-------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, senyor Tudurí Mercadal. Manifesta que el
procediment que s’ha dut a terme és per a l’adjudicació de la gestió del servei de neteja viària i
manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís; que una vegada
emesos tots els informes, l’empresa que ha obtingut més puntuació ha estat Eulen, SA; que
l’esmentada empresa ha presentat tota la documentació; i que només falta que el Ple adjudiqui
el contracte de gestió del servei.-----------------------------------------------------------------------------------No havent-hi més intervencions, la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del
representant del PP, que suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE,
PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:--------------------------------------------------Primer. Adjudicar a Eulen, S.A. amb CIF A-28517308, el contracte de gestió del servei de
neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís,
per procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, per un import anual de cent setanta-nou
mil vuit-cents quatre euros amb seixanta-cinc cèntims (179.804,65€) més IVA segons el
següent desglossament per servei:--------------------------------------------------------------------------------- Servei de neteja viària i neteja zones verdes: cent vint-i-cinc mil vuit-cents seixanta-tres
euros amb vint-i-sis cèntims (125.863,26€) més 12.586,32€ d’IVA al 10%. Total IVA
inclòs: 138.449,58€ ----------------------------------------------------------------------------------------- Servei de manteniment zones verdes i arbrat: cinquanta-tres mil nou-cents quaranta-un
euros amb trenta-nou cèntims (53.941,39€) més 11.327,69€ d’IVA al 21%. Total IVA
inclòs: 65.269,08€ ------------------------------------------------------------------------------------------Amb un termini d’execució de sis (6) anys, a comptar des del següent al de la formalització del
mateix, podent-se prorrogar fins a quatre anys més per períodes de dos anys cada pròrroga; tot
d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques i l’oferta i millores presentades per
l’empresa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que procedeixi a la signatura del contracte en el termini
de 15 dies hàbils, comptats des del següent a aquell en que rebi la notificació de l’adjudicació.
Tercer. Publicar aquest acord en el perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.” ---------------------------------------------

Intervé el regidor de Medi Ambient, Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que la proposta
que es presenta és el final del procés de molta feina després de redactar uns plecs de
clàusules; de la presentació de les ofertes per part des licitadors; de l’obertura dels
sobres; i de la valoració feta per tots els tècnics municipals. Només falta fer, doncs,
l’adjudicació a l’empresa que va obtenir més puntuació, EULEN, SA. Conclou dient
que aquest equip de govern espera que aquesta empresa doni un bon servei i millori la
neteja de totes les urbanitzacions del nostre municipi.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Adjudicar a Eulen, S.A. amb CIF A-28517308, el contracte de gestió del servei
de neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de
Sant Lluís, per procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, per un import anual
de cent setanta-nou mil vuit-cents quatre euros amb seixanta-cinc cèntims
(179.804,65€) més IVA, segons el següent desglossament per servei:
-

Servei de neteja viària i neteja zones verdes: cent vint-i-cinc mil vuit-cents
seixanta-tres euros amb vint-i-sis cèntims (125.863,26€) més 12.586,32€ d’IVA
al 10%. Total IVA inclòs: 138.449,58€

-

Servei de manteniment zones verdes i arbrat: cinquanta-tres mil nou-cents
quaranta-un euros amb trenta-nou cèntims (53.941,39€) més 11.327,69€ d’IVA
al 21%. Total IVA inclòs: 65.269,08€

Amb un termini d’execució de sis (6) anys, a comptar des del següent al de la
formalització del mateix, podent-se prorrogar fins a quatre anys més per períodes de
dos anys cada pròrroga; tot d’acord amb el plec de clàusules administratives i
tècniques i l’oferta i millores presentades per l’empresa.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que procedeixi a la signatura del contracte en el
termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a aquell en que rebi la notificació
de l’adjudicació.
Tercer. Publicar aquest acord en el perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.
NOVÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT AL PLE DEL CONSELL DE SERVEIS
SOCIALS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1) i tres abstencions,
corresponents als membres del PSOE (3), incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 28.05.13, que
diu:
“El 2012 el Consell Insular va aprovar el Reglament del Consell de Serveis Socials de
Menorca, on es regulen les funcions, la composició i el règim de funcionament d’aquest òrgan
que té per finalitat promoure i facilitar la participació social en matèria de serveis socials a l’illa,
tal i com estableix la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. -------------1
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El Reglament estableix que el Ple és l’òrgan superior de decisió del Consell de Serveis Socials
de Menorca, i en el seu article 15 indica que formarà part del Ple, entre d’altres, un
representant de cada Ajuntament de Menorca en matèria de serveis socials. Correspon per
tant ara nomenar el representant de l’Ajuntament de Sant Lluís en aquell òrgan col·legiat. -------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar al Ple la següent----------------------------PROPOSTA D’ACORD-----------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Designar els següents regidors com a representant i suplent d’aquest Ajuntament en el
Ple del Consell de Serveis Socials de Menorca. --------------------------------------------------------------Titular: Candelaria Moreno Portella. ------------------------------------------------------------------------------Suplent: Alfredo Benosa Majos ------------------------------------------------------------------------------------Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca.” --------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Designar els següents regidors com a representant i suplent d’aquest
Ajuntament en el Ple del Consell de Serveis Socials de Menorca.
Titular: Candelaria Moreno Portella
Suplent: Alfredo Benosa Majos
Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca.
DESÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'ADHESIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INTEROPERABILITAT TELEMÀTICA ENTRE
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES
BALEARS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1) i tres abstencions,
corresponents als membres del PSOE (3), incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 28.05.13, que
diu:
“La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, sobre la
interoperabilitat dels sistemes d’informació, disposa que les administracions públiques han
d’utilitzar les tecnologies de la informació en les seves relacions amb les altres administracions i
amb els ciutadans, i que han d’aplicar mesures informàtiques, tecnològiques, organtizatives i de
seguretat, que garanteixin un nivell adequat d’interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa
i evitin discriminació als ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica. La pròpia Llei, en el
seu article 44, estableix que les administracions públiques poden subscriure convenis de
col·laboració amb l’objecte d’articular mesures i instruments de col·laboració per a la
implantació coordinada i normalitzada d’una xarxa d’espais comuns o finestretes úniques. ------1
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En aquesta línia, la Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i l’Ajuntament de Palma van
subscriure un conveni on es fixa el marc de col·laboració per fer efectius serveis
d’interoperabilitat entre els seus sistemes d’informació. El text del conveni permet l’adhesió
d’altres administracions.----------------------------------------------------------------------------------------------Considerant convenient, tant per donar compliment a la Llei com per facilitar l’accés del
ciutadans a l’administració municipal, l’adhesió al conveni, ELEV al Ple la següent proposta:----Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a. Conveni de col·laboració en matèria
d’interoperabilitat telemàtica entre les Administracions Públiques de l’àmbit territorial de les
Illes Balears, anomenant al Sr. Batle com a interlocutor únic de l’entitat davant la comissió de
seguiment del Conveni. ----------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Notificar l’acord anterior a la Conselleria d’Administracions Públiques.” ----------------------

Intervé el batle. Manifesta que es tracta d’un conveni que no té efectes econòmics;
que és un conveni que ja tenen signats els consells insulars amb el Govern balear i
que la resta d’ajuntaments de l’illa s’hi adheriran; i que serà positiu per a Sant Lluís. Es
tracta d’establir els mecanismes adients per crear una plataforma perquè els
ajuntaments i les altres entitats puguin consultar mútuament les bases de dades, cosa
que facilitarà la gestió del ciutadà.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Conveni de col·laboració en
matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit
territorial de les Illes Balears, i nomenar el batle interlocutor únic de l’entitat davant la
comissió de seguiment del Conveni.
Segon. Notificar l’acord anterior a la Conselleria d’Administracions Públiques.
A les 21.10 hores s’incorpora a la sessió la regidora del PSOE Carolina Marqués
Portella.
ONZÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 83/2013 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA SAU CONTRA
AQUEST AJUNTAMENT (PA 419/2012)
La secretària informa que Vodafone España SAU va interposar un recurs contenciós
administratiu contra el Decret de Batlia núm. 2012/997, de 17 d’agost, pel qual es
desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret de Batlia núm.
2012/491, de 27 d’abril, pel qual s’imposava a Vodafone España SAU una sanció de
1.818,12 euros per haver comès una infracció urbanística consistent en l’execució
d’una caseta d’obra d’uns 11,25m2 aprox. sense la prèvia llicència d’obra a l’avinguda
de sa Pau, 45. Posteriorment, Vodafone España, SAU va desistir del recurs; ara, el
Jutjat ha acordat tenir per desistit el recurrent, i declara la terminació del procediment
així com la fermesa de la resolució. A data d’avui, Vodafone España, SAU ja ha
satisfet a l’Ajuntament la sanció imposada en l’expedient de disciplina.
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El Ple en resta assabentat.
DOTZÈ. DONAR COMPTE DE L’ACTE NÚM. 168/13 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ORFILA SL CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 124/2004)
La secretària informa que la sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de
Palma, de data 31.10.2005, confirmada per la del TSJIB de data 27.06.2006, va
acordar estimar parcialment el recurs interposat per Orfila SL contra la denegació
presumpta de l’Ajuntament de la sol·licitud presentada en el 2004 sobre el compliment
de les obligacions del conveni subscrit per ambdues entitats el 13 d’agost de 1997, i va
anul·lar la resolució impugnada per no ser ajustada a dret. Continua informant que
Orfila SL va instar llavors l’execució forçosa de la sentència fixant la indemnització en
12.630.036 euros més interessos. L’acte del qual ara es dóna compte fixa la
indemnització que ha d’abonar l’Ajuntament a l’entitat Orfila SL en 6.553.979,56 euros,
que han de meritar els interessos corresponents. Contra l’acte es pot interposar recurs
d’apel·lació.
Intervé el batle. Manifesta que el passat dimecres es va interposar el recurs
d’apel·lació, si bé es cert que hi ha hagut negociacions amb l’esmentada entitat que
han suposat dur a terme una modificació puntual a la norma transitòria i que està
pendent de formalitzar l’oportú conveni, per tal d’evitar que l’Ajuntament i els ciutadans
de Sant Lluís hagin de fer front a aquesta quantia. Afegeix que a part que caminem
en el sentit d’arribar a un acord a través d’un conveni, entén que no s’ha de deixar de
perdre la via per recórrer fins al darrer moment per tal que la indemnització sigui la
mínima possible.
El Sr. Carretero Tudurí demana si el Consell Insular de Menorca té coneixement
d’aquesta sentència, ja que l’esmentat organisme, a través del PTI, va ser qui va
classificar els terrenys en menys aprofitament del que hi havia inicialment.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que açò és un cúmul de diverses lleis, ja que no
només va ser el PTI, sinó que la norma cautelar territorial ja va fer un bon vestit a
aquesta parcel·la. Li sembla molt bé que l’Ajuntament hagi apel·lat, com també que
s’hagi negociat amb la propietat; però si llavors es signa un conveni per 30 unitats
d’habitatge i resulta que l’Ajuntament guanya l’apel·lació, què feim? Tot pot passar.
Per altra banda, manifesta que no sabem quan entrarà en vigor la norma transitòria, ni
quan serà possible. Demana: Açò és té en compte?
El batle manifesta que suposa que el Consell Insular de Menorca no deu ser
coneixedor d’aquesta sentència, perquè el demandat va ser l’Ajuntament pel fet de no
fer res en relació amb el conveni que es va signar amb aquesta societat en el seu dia.
Si bé és cert que el CIM va ser qui va modificar i el qui va fer el PTI, els jutjats
demanden l’Ajuntament per la inoperativitat d’una sèrie d’anys i una falta de
compromisos. Pel que fa al comentari del Sr. Lora respecte a què passaria si feim un
conveni i al final resulta que recorrem i guanyam... Per guanyar hem de treure nous
arguments durant l’apel·lació i que, si bé s’han intentat treure nous arguments durant
les darreres setmanes, és complicat i difícil. També podria passar que en lloc de sis
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milions d’euros que estableix la sentència, el Tribunal decideixi que són els dotze
milions d’euros que reclama la propietat... Per açò, en aquest sentit creu que més val
anar a peu segur, intentar tancar les coses, ja que quan veus aquestes quantitats
significa que l’Ajuntament hauria de fer un pla de pagaments a bastants d’anys i que
tal vegada hauríem d’estar molt de temps sense fer cap inversió en el municipi.
El Ple en resta assabentat.
TRETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 03.05.13
Manifesta que en el punt 13è la Junta de Govern acorda l’adhesió de l’Ajuntament de
Sant Lluís a la candidatura de Cees Nooteboom al Premi Príncep d’Astúries de les
Lletres de 2013. Considera que hauria estat molt elegant per part del batle que
s’hagués dut aquest expedient al Ple i que hi hagués hagut un acord de Ple, ja que així
com s’ha fet el qui acorda l’adhesió no és l’Ajuntament de Sant Lluís sinó que és la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Lluís. En aquest cas, l’equip de
govern no ha pensat en la resta de consistori, que també representa aquest poble.
Anuncia que el grup PSOE, juntament amb els grups del PSM-ELS VERDS i EM-EU,
sempre que ells hi vénguin d’acord, presentaran un escrit d’adhesió a aquest
reconeixement d’aquest gran escriptor que, a més, és veí de Sant Lluís.
El batle manifesta que acabava el període per adherir-s’hi i, per açò, es va prendre
aquesta determinació. Van valorar poder-ho dur al Ple, però com que ja acaba el
període d’adhesió, malauradament van haver de prendre aquesta decisió. Demana
disculpes perquè possiblement ho hauria d’haver comunicat als portaveus dels grups
de l’oposició.
Intervé el Sr. Lora Buzón, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 19.04.13
-

Punt 7è.- Expedient per a la contractació dels Serveis d’assessorament jurídic
municipal mitjançant procediment negociat. Aprovació i plec de clàusules.
Voldria una còpia del plec de clàusules i saber els motius pels quals el punt va
ser retirat de l’ordre del dia.

-

Punt 9è.- Petició d’ampliació d’interès general del Club Hípic per a càmping al
camí antic de Biniancolla. Emissió d’informe. Voldria una còpia de l’informe i
saber els motius pels quals el punt va ser retirat de l’ordre del dia.

-

Punt 12è.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per al reforç de les plantilles policials per
circumstàncies especials o per causes extraordinàries. Voldria una còpia
d’aquest conveni.
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CATORZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que hi ha hagut diverses famílies que tenen fillets
petits que li han demanat si és possible obrir un altre portell al parc de la Garrigueta, a
prop de la font que hi ha, perquè troben que l’accés i la sortida és molt limitada.
Demana que sigui estudiat aquest prec.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquests dies s’està fent una actuació a
una zona propera de la rotonda de sa Pau i volia saber si aquesta actuació forma part
del projecte de remodelació de la rotonda.
El batle manifesta que forma part d’una actuació global; que és una modificació que
se’n fa; i que, com que enguany es celebren els 25 anys de la construcció de la
rotonda, s’ha considerat oportú fer un homenatge a la figura que la va impulsar i que
en va ser el constructor. Per açò, vam considerar que era una bona oportunitat per fer
un embelliment d’aquella zona.
El Sr. Melià Mercadal demana si aquesta actuació figurava en el projecte inicial. El
batle respon que no. El Sr. Melià manifesta que, doncs, l’escultura que s’ha instal·lat
és en reconeixement d’una persona. El batle respon que sí, però que encara hi falta
un element a posar-hi.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a l’escrit dirigit a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, RS 2701, de dia 29.05.13, mitjançant el qual es
remet una denúncia emesa per la Policia Local de Sant Lluís per infracció de l’article
18.1 de l’Ordenança de tinença d’animals de companyia. Voldria una còpia de la
denúncia de la Policia.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en data 27.05.13, RE 2523, Plus
Consultores de Seguros, SL remet a l’Ajuntament una pòlissa d’assegurança per
import de 1.390,96 euros. Voldria saber de quina pòlissa es tracta.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió d’Urbanitzacions se li va
lliurar un paper amb cosa escrita, sense registre d’entrada. Voldria saber el nombre
de registre d’entrada de la contestació que fa Fomento de Construccions y Contratas,
SA a un requeriment que li havia fet el batle.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’àrea de la costa segueix havent-hi
problemes amb la recepció del canal d’IB3. Fins i tot, hi ha gent ha hagut de pagar
tècnics perquè li tornin girar l’antena cap a Palma. Voldria saber què se’n sap,
d’aquesta qüestió.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí es dirigeix al senyor Benosa Majos dient-li: El
menorquí estàndard diu: “El qui té la cua de palla se l’encén”; i el Sr. Benosa en el
Ple passat se la va ben encendre.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que diumenge es celebrarà a Punta Prima el “I
Triatló Olímpic de Sant Lluís”, i convida tots els membres del consistori a assistir-hi.
Per altra banda, el Sr. Cubas Pons demana una còpia de la memòria de l’activitat del
torneig de futbol que es va celebrar durant la setmana santa, organitzat per Biosport.
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Intervé el Sr. Benosa Majos. Manifesta que el Sr. Carretero Tudurí ha tingut una
fixació amb ell des del principi i que ell —el Sr. Benosa— no té res en contra
personalment de ningú. Per altra banda, manifesta que el Sr. Carretero ha trobat
estrany que ell —el Sr. Benosa— estigui aquí, però vol dir-li que el Sr. Patxi
López va pactar amb el PP per tal que en el País Basc no governassin els
nacionalistes, i que si bé el qui parla ho va fer abans de les eleccions, el Sr. Patxi
López ho va fer quan ja s’havia votat, cosa que va conculcar el vot que havia tingut el
PSOE. Afegeix que va sortir-ne un acudit (i el deixa damunt la taula).
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 26.04.13, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1.- Adjunt li remet còpia de l’escrit presentat per la Sra. Martin Duarte, RE 1771.
El batle
Cristóbal Coll Alcina
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1.- Sobre la factura presentada per l’empresa Triatges Menorca, SL, RE 900, li comunic que
aquests materials han estat recollits pel servei de recollida d’estris, domiciliaris o en la via
pública, i han estat emmagatzemats fins que s’ha realitzat un transport a planta autoritzada, ja
que són residus catalogats com a perillosos.
2.- Pel que fa a la recepció de canals de televisió TDT, li comunic que el Govern de les Illes
Balears té una pàgina web on s’informa de quins canals de televisió emet cada centre emissor.
La pàgina és mantinguda per la Direcció General d’Innovació (Conselleria de Vicepresidència
Econòmica-Govern). L’adreça és: http://www.caib.es/cenemifront/
El regidor de Medi Ambient
Pedro Tudurí Mercadal

Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal es dirigeix al Sr. Carretero demanant-li quina zona
és on no es veu TV3 i cap on estan orientades les antenes. Afegeix que també s’ha
de tenir en compte que el govern no té obligació d’emetre tots els canals.
El Sr.
Carretero Tudurí diu que és a Cala Torret, que tenien orientades les antenes cap a
Binibèquer, però que ara les han orientat cap a Palma. El Sr. Tudurí Mercadal
manifesta que el centre emissor de la torre de sa Vigia emet aquests canals —IB3 i
TV3—; que s’ha de tenir en compte que sempre hi ha hagut problemes amb aquest
emissor; que ara es va concedir llicència a l’empresa perquè muntés una torre per
guanyar alçada i evitar aquests problemes; i que les obres estan començades, la qual
cosa espera que solucioni els problemes de cobertura existents.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.30 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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