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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/10/2012
Hora: de les 20 a les 21.55 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
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió de Comerç i Turisme de dia 11.10.12. Proposta del
regidor de Comerç amb relació a l'Ordenança municipal que regula la venda ambulant
en el terme municipal de Sant Lluís
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a la dissolució del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a l'aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de
Menorca per a la millora de la coordinació i el traspàs d'informació dels diferents
serveis de policia tutor de cada Ajuntament participant
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia amb
relació a la modificació de l'Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de
recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei d'expedició de documents administratius
Novè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de
grua municipal, custòdia i immobilització de vehicles
Desè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les
utilitzacions privatives o l'aprofitament del domini públic local
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Onzè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 18.10.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de Serveis Socials
Dotzè. Proposta de Batlia amb relació a la pròrroga del conveni de col·laboració entre
el Consell Insular i els Ajuntaments per a la prestació del servei insular de seguretat i
salut laboral de l'Administració Local de l'illa de Menorca
Tretzè. Donar compte de la Sentència núm. 347/2012 amb relació al recurs contenciós
administratiu interposat per Gabriel Orfila Pons contra aquest Ajuntament (PA
485/2011)
Catorzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Quinzè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a les actes de les
sessions de dia 17.09.12 (extraordinària) i 27.09.12 (ordinària).
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE COMERÇ I TURISME DE DIA 11.10.12.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMERÇ AMB RELACIÓ A L'ORDENANÇA
MUNICIPAL QUE REGULA LA VENDA AMBULANT EN EL TERME MUNICIPAL DE
SANT LLUÍS
Intervé el batle. Informa que el regidor de Comerç i Turisme presenta una esmena a
l’Ordenança municipal que regula la venda ambulant, amb motiu d’un error de
transcripció. Tot seguit, en lliura una còpia als portaveus dels grups polítics.
A continuació, la secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“El president informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança que
regula la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís; la nova ordenança que es
proposa; l’informe de Secretaria, de dia 04.10.12; així com la proposició del regidor de Comerç,
de dia 04.10.12, amb relació a l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------Continua el president. Informa que la idea d’elaborar aquesta ordenança és que, en comptes
de fer unes bases per cada mercat que s’organitzi, s’ha considerat oportú fer una ordenança
general que clarifiqui totes aquestes qüestions, estipulant per a cada mercat els seus horaris, el
dies, els llocs, etc., així com per donar una mica d’estabilitat a un col·lectiu que normalment ha
estat bastant marginat. Afegeix que amb aquesta nova ordenança també s’ha millorat el text
redactat, adaptant-la a la normativa vigent. --------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que hi ha mercats que s’han muntat dins Sant Lluís, on
més de la meitat de la gent no són autònoms ni tenen activitats, fins i tot hi ha venedors que
són funcionaris, cosa que no vol criticar si està bé o malament, però nota a faltar dins aquesta
ordenança, en el capítol de mercats ocasionals, la possibilitat de fer qualque mercat com els
que es fa en es Freginal, a Maó. Creu que s’hauria de reflectir a qualque lloc un tipus de
mercat com aquest per si ocasionalment es pogués arribar a fer. -----------------------------------------
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El president manifesta que s’havia pensat a fer un mercat d’aquestes característiques a
l’aparcament que hi ha devora l’Hortícola Balear. Afegeix que a l’article 18.1 s’estableix que
l’Ajuntament pot promoure la instal·lació de mercats ocasionals, com per exemple la Fira dels
Estocs, la Fira de Nadal, els Dijous Fosquet i altres que tenguin com a objectiu la dinamització
local. Per tant, creu que un mercat com el que es fa en es Freginal, de Maó, podria tenir
cabuda dins aquest article. ------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa al mercat artesà, manifesta que s’estableix que en
aquest tipus de mercats l’Ajuntament podrà exigir que com a mínim el 60% dels venedors/es
disposi de la Carta d’artesà o bé de la Carta de mestre artesà. Assenyala que a les fires que
promocionen tant el govern com el CIM, solen passar revisió, ja que no pots vendre res que no
sigui producte de fabricació artesana. ---------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ----------La Comissió de Comerç i Turisme, 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: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda ambulant en el terme
municipal de Sant Lluís en els termes que figuren al seu expedient. ------------------------------------Segona. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
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.----------------------------------------------------------------Tercera. L’entrada en vigor de l’Ordenança, a partir de la seva publicació en el BOIB, suposarà
la derogació de l’actual Ordenança que regula la venda ambulant aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26.04.2012 i publicada en el BOIB núm. 66, de
10 de maig de 2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot seguit, la secretària dóna lectura de l’esmena presentada, que diu:
“La Comissió Informativa de Comerç i Turisme tinguda el dia 11.10.2012 va dictaminar la
proposta elaborada amb relació a l’ordenança municipal que regula la venda ambulant en el
terme municipal de Sant Lluís, proposant al Ple la seva aprovació. Amb posterioritat, s’han
observat dos errades materials en el text de l’Ordenança que haurien d’esmenar-se abans de la
seva aprovació. --------------------------------------------------------------------------------------------------------La primera esmena és necessària per fer compatibles els articles 7 i 8 de l’Ordenança, de
manera que ambdós venguin a dir el mateix, és a dir, que ningú podrà ser titular de més d’una
llicència en el mateix mercat (no en el terme municipal). ---------------------------------------------------La segona esmena, que afecta l’article 16, ha de recollir l’horari correcte i tradicional de
celebració del mercat els diumenges a Punta Prima que per error es fixa de 12 a 24 hores quan
ha de dir de 9 a 24 hores. -------------------------------------------------------------------------------------------Per tant, s’eleva al Ple la següent esmena de rectificació/substitució al text de l’Ordenança
municipal que regula la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís: ------------------------- A l’article 8 on diu “Les llicències únicament seran transmissibles, prèvia autorització
municipal, als ascendents a descendents o viceversa, als conjugues, parella estable,
germans, dins del termini de la llicència, sempre que no siguin posseïdors d’una altra
llicència de venda ambulant al mateix municipi” ha de dir “Les llicències únicament
seran transmissibles, prèvia autorització municipal, als ascendents a descendents o
viceversa, als conjugues, parella estable, germans, dins del termini de la llicència,
sempre que no siguin posseïdors d’una altra llicència de venda ambulant al mateix
mercat.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l’article 16 on diu “Els mercats de Punta Prima tindran lloc el dilluns, dimecres i dijous
de 18 a 24 hores i el diumenge de 12 a 24 hores” ha de dir “Els mercats de Punta
Prima tindran lloc els dilluns, dimecres i dijous de 18 a 24 hores i el diumenge de 9 a 24
hores.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Regidor de Comerç i Turisme. ----------------------------------------------------------------------------------Alfredo Benosa Majos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------3
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Intervé el regidor de Comerç i Turisme, senyor Benosa Majos. Manifesta que el motiu
d’haver fet aquesta nova ordenança que regula la venda ambulant ha estat per regular
amb una sola norma tots els tipus de mercats que es fan en el municipi, en comptes
d’anar fent cada any bases per al funcionament de cada un d’ells. Indica que s’ha
mantingut la idea de l’ordenança que es va fer l’any 2004, adaptant-la a la normativa
actual, incorporant-hi la directiva del Parlament Europeu 123/2006, relativa als serveis
de mercat interior, coneguda com a normativa Bolkestein. Així mateix, manifesta que
es dota l’Ajuntament de les eines reguladores de les activitats ambulants que es duen
a terme al municipi, i a la vegada es dóna una certa estabilitat de funcionament al
col·lectiu de venedors ambulants, activitat que dóna feina a un bon nombre de famílies.
Afegeix que també es regulen els pagaments de taxes, que es remeten a l’ordenança
reguladora de preus públics i queda prou oberta per a l’Ajuntament per poder
promoure o crear nous tipus de mercat, tal com recull l’article 18.1 de l’ordenança que
es presenta.
Finalment, el Sr. Benosa Majos manifesta que creu que és una ordenança feta
únicament i estrictament amb criteris per al bon funcionament dels mercats i perquè
tant l’Ajuntament com els ambulants tenguin un marc de relacions de les més
clarificadores possibles. Respecte a les esmenes presentades, manifesta que es
tracta de dos errors de transcripció, un a l’article 8è, ja que allà on diu “municipi” hauria
de dir “mercat”; i l’altre a l’article 16è, ja que allà on diu “de 12 a 24 hores”, hauria de
dir “de 9 a 24 hores”.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Respecte a l’esmena feta a l‘article 8è, manifesta que
s’entén que quan s’hagi de fer una transmissió la gent ha de tenir tots els papers en
regla. El Sr. Benosa Majos manifesta que, efectivament, és així.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón recorda que a la comissió va comentar que notava a
faltar dins aquesta ordenança, en el capítol de mercats ocasionals, la possibilitat de fer
qualque mercat com el que es fa en es Freginal a Maó, però el regidor de Comerç va
comentar que aquest tipus de mercat podria tenir cabuda dins l’article 18.1. Assenyala
que li agradaria que açò es garantís.
El Sr. Benosa Majos manifesta que sí que
queda garantit i que, a més, tenen previst fer després de festes un mercat d’aquestes
característiques, tipus gangària.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena a
l’Ordenança municipal que regula la venda ambulant en el terme municipal de Sant
Lluís, presentada pel regidor del grup popular, Alfredo Benosa Majos.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i
EM-EU (1); acorda aprovar l’esmena presentada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió de Comerç i
Turisme, amb la incorporació de l’esmena aprovada al text de l’ordenança.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i
EM-EU (1); acorda:
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Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda ambulant en el terme
municipal de Sant Lluís en els termes que figuren al seu expedient.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el 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.
Tercer. L’entrada en vigor de l’Ordenança, a partir de la seva publicació en el BOIB,
suposarà la derogació de l’actual Ordenança que regula la venda ambulant aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26.04.2012 i
publicada en el BOIB núm. 66, de 10 de maig de 2012.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’escrit del Consell Insular de
Menorca, RE 4800, de dia 26.09.12, relatiu a la dissolució del Consorci Menorca Reserva de la
Biosfera; l’informe de Secretaria, de dia 15.10.12; així com la proposta de Batlia, de dia
15.10.12, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que a la sessió d’avui ens acompanya el regidor de Medi Ambient, Sr.
Pedro Tudurí Mercadal, per donar una explicació del present assumpte. Tot seguit, li
concedeix la paraula. -------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Consell General de la Reserva, en reunió
extraordinària de dia 5 de setembre de 2012, va adoptar l’acord de dissoldre el Consorci
Menorca Reserva de la Biosfera per diferents circumstàncies. Informa que l’esmentat consorci
no ha tingut, en cap moment, pressupost propi, ni cap tipus d’activitat econòmica, ni cap tipus
d’activitat des de fa més de tretze anys. Així mateix, informa que no ha comptat mai amb
personal propi ni ha adquirit cap bé. A més, en el seu moment es va crear l’Agència Menorca
Reserva de la Biosfera, que depèn directament del Consell Insular de Menorca; que té una
oficina tècnica que està en funcionament i té fons propis de l’esmentat organisme; que estarà
dotada de tècnics, científics i diverses agrupacions agràries, hoteleres, etc. i que ja estan
planificant els treballs a dur a terme durant el pròxims dos anys. Per tot açò, i per tal d’evitar
duplicitats innecessàries, es va acordar la dissolució del Consorci Menorca Reserva de la
Biosfera. Conclou dient que la proposta de dissolució va ser aprovada per unanimitat de tots
els membres del Consell General de la Reserva i que, per açò, es presenta aquesta proposta a
la sessió d’avui, per tal que s’elevi al Ple.------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’acta del Consell General de la Reserva
s’indica que hi va haver dotze vots a favor corresponents als quatre membres del Consell
Insular de Menorca, però llavors quan els anomena només n’anomena tres. Per tant, demana
un aclariment. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el PSM no va assistir-hi.---------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que, per motius personals, no va poder assistir-hi la representant
del PSM a l’esmentat Consell General de la Reserva.-------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---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:-----------------------------------------------------------------------------------------
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Primera. Aprovar inicialment l’expedient de dissolució del Consorci Menorca Reserva de la
Biosfera, tot declarant la no-necessitat d’obrir cap fase de liquidació, tenint en compte la
no-existència de patrimoni ni cap tipus d’activitat econòmica prèvia del consorci. -------------------Segona. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptats
des de l’endemà del dia que es publiqui aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè s’hi puguin presentar les al·legacions i els suggeriments que es considerin oportuns. En
el cas que no se’n presentin, s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins aleshores provisional
i es comunicarà al Consell Insular de Menorca, per tal que ordeni la publicació íntegra de
l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. ---------------------------------------------------------------Tercera. Traslladar aquest acord al Consorci Menorca Reserva de la Biosfera, al Consell
Insular de Menorca i a la resta d’entitats consorciades.” -----------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Consorci de Residus Urbans i Energia
de Menorca neix l’abril de 1994 i la seva creació està relacionada amb la declaració de
Menorca com a Reserva de la Biosfera, en el mes d’octubre de 1993. Els vuit
municipis de Menorca juntament amb el Consell lnsular s’uneixen per assumir la gestió
de residus i controlar el greu problema que suposa el sistema tradicional d’eliminació
de residus. Així mateix, manifesta que el Ple del Consell Insular de Menorca, en
sessió extraordinària de dia 28 de desembre de 1994, va aprovar definitivament els
Estatuts del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, d'altra banda, l'any 2008 es va crear
l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera, com a organització especialitzada sense
personalitat jurídica del Consell Insular de Menorca. La disposició final segona dels
Estatuts d'aquest ens, aprovats definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca
en la sessió extraordinària del 22 de setembre de 2008, preveu expressament que,
amb la finalitat d'evitar duplicitats innecessàries, el Consell Insular de Menorca, com a
membre integrant del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera i d'acord amb els
Estatuts, dugui a terme les actuacions necessàries per dissoldre el Consorci.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que mitjançant l'acord del Consell de
Govern de 13 d'abril de 2012 es va aprovar la primera fase del Projecte de
reestructuració del sector públic instrumental de les Illes Balears i es va disposar que
correspon a cada conselleria, respecte dels ens del sector públic que tengui adscrits,
l'impuls i la coordinació de l'execució de l'acord. En el punt 12 de l'annex 1 de l'acord
esmentat s’inclou el Consorci Menorca Reserva de la Biosfera entre els ens que s'han
d'extingir. Afegeix que, d'acord amb el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de
les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en la redacció del Decret 23/2011, de 5 d'agost, el Consorci Menorca Reserva de la
Biosfera està adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el 5 de setembre de 2012, el Consell
General de la Reserva del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera, reunit en una
sessió extraordinària, va acordar, per majoria qualificada de les dues terceres parts
dels membres, d'acord amb el que preveuen els articles 24 i 50 dels seus Estatuts,
dissoldre el Consorci Menorca Reserva de la Biosfera i declarar la no-necessitat d'obrir
cap fase de liquidació del Consorci tenint en compte la falta d'activitat econòmica
prèvia i el fet que el Consorci no ha disposat en cap moment de pressupost ni de
personal propis ni ha adquirit cap tipus de bé. Per altra banda, l’Agencia Menorca
Reserva de la Biosfera estarà dotada de tècnics, científics i diverses agrupacions,
(agràries, hoteleres ,etc.). A més, ja s’estan planificant els treballs per als propers dos
anys.
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Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, per tot el que ha exposat i per tal
d’evitar duplicitats innecessàries, es proposa la dissolució de Consorci de Menorca
Reserva de la Biosfera i la seva ratificació en aquest ple.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Per una qüestió de forma, manifesta que el regidor acaba
de dir que l’Àgencia Menorca Reserva de la Biosfera “estarà dotada...”, quan realment
hauria d’haver dit que “està dotada”.
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
EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS
VERDS (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de dissolució del Consorci Menorca Reserva
de la Biosfera, tot declarant la no-necessitat d’obrir cap fase de liquidació, tenint en
compte la no-existència de patrimoni ni cap tipus d’activitat econòmica prèvia del
consorci.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils
comptats des de l’endemà del dia que es publiqui aquest anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, perquè s’hi puguin presentar les al·legacions i els suggeriments que
es considerin oportuns. En el cas que no se’n presentin, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord fins aleshores provisional i es comunicarà al Consell Insular de
Menorca, per tal que ordeni la publicació íntegra de l’acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Tercer. Traslladar aquest acord al Consorci Menorca Reserva de la Biosfera, al
Consell Insular de Menorca i a la resta d’entitats consorciades.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE MENORCA PER A LA
MILLORA DE LA COORDINACIÓ I EL TRASPÀS D'INFORMACIÓ DELS
DIFERENTS SERVEIS DE POLICIA TUTOR DE CADA AJUNTAMENT
PARTICIPANT
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’escrit del Govern de les
Illes Balears, RE 5083, de dia 11.10.12, mitjançant el qual ens remeten l’esborrany de conveni
relatiu a l’assumpte indicat, així com s’ha remès la proposta de Batlia, de dia 15.10.12, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que aquest conveni no té implicacions econòmiques i que té per
objecte unificar els criteris d’actuació i la coordinació en les actuacions de tots els policies tutors
de l’Illa de Menorca, fent ús dels mateixos protocols d’actuació policial en relació amb els
menors d’edat, tant en l’àmbit de la protecció de menors, com el seguiment i la investigació de
fets delictius. Afegeix que es tracta d’un tema important i que, si no recorda malament, a la
darrera comissió informativa de Cultura i Governació es va donar compte de la creació del
policia tutor a Sant Lluís. Demana si hi ha qualque intervenció. -----------------------------------------7
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Pren la paraula el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és evident que la figura pot ser positiva,
cosa que no discuteix; però, tal com va dir a la comissió informativa de Cultura i Governació, en
aquest cas l’Ajuntament assumeix una qüestió que no és de la seva competència. Assenyala
que sempre els ajuntaments es queixen que han d’assumir contínuament diferents qüestions
que no són de la seva competència, però, en canvi, en aquest cas som nosaltres que fem la
passa. Recorda que a la legislatura passada van ser bastant reticents a l’hora de posar a Sant
Lluís un policia tutor, ja que la llei ho recomanava o hi obligava allà on hi havia instituts, que no
era el cas de Sant Lluís. Per açò, creu que fent una passa en aquest sentit —que, insisteix, no
es qüestiona si pot ser o no efectiu— estam assumint una qüestió que no és de la nostra
competència. Per tant, considera que abans de crear el policia tutor s’hauria d’haver analitzat
més a fons aquest assumpte, encara que la inèrcia dels ajuntaments és de fer-ho, però llavors
quan ho tens passa el que passa. --------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquesta figura no existia en aquest Ajuntament,
per la qual cosa no sabem exactament en què consisteix. Voldria saber la justificació de la
necessitat de crear aquesta coordinació. -----------------------------------------------------------------------El batle informa que, tal com s’indica en el conveni, la idea és unificar criteris d’actuació i
coordinació en les actuacions de tots els policies tutors, així com la col·laboració i el traspàs
d’informació puntual entre policies tutors de diferents ajuntaments en casos de menors d’edat
que presentin algun tipus de problemàtica o risc social, per assistència o per infracció comesa
en municipis diferents del de residència. ------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si açò de qualque manera substitueix la feina dels Serveis
Socials. El batle respon que no i que el policia tutor fa feina en coordinació amb els Serveis
Socials, ja que normalment els Serveis Socials són els primers que detecten aquests casos.
Afegeix que tal vegada estaria bé que en un moment donat poguessin mantenir una reunió amb
els dos policies tutors d’aquest ajuntament per explicar-nos una mica tota aquesta qüestió. -----Intervé el Sr. Lora Buzón manifesta que a l’anterior consistori va participar en unes jornades
sobre aquest assumpte i recorda que allà se’ns va aconsellar que, si no teníem instituts en el
municipi, no calia tenir el policia tutor. Per açò, no es va crear aquesta figura, ja que, a més,
teníem els Serveis Socials, que feien aquesta feina. Afegeix que dedicar dos policies com a
policies tutors en un lloc en què no hi ha conflictivitat no passaria res, però en el moment que
hi hagués conflictivitat —que millor que no n’hi hagi— aquests dos policies ens farien falta a
diferents torns. Ara bé, si ho poden compaginar i fer les dues coses, endavant. ---------------------El batle manifesta que els policies tutors ja han tingut bastant feina amb aquesta qüestió, ja que
han tingut uns quants casos una mica complicats, i que està content de la feina que han fet.
Potser sí que és una feina que no ens pertoca, però n’hi ha moltes d’altres que ens estem
carregant i que tal vegada són fins i tot més prescindibles que no aquesta. ---------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que després des del Govern balear retallen policies, no surten
policies de l’Acadèmia, no subvencionen policies turístics i llavors els ajuntaments han d’afegirhi al munt... No obstant açò, assenyala que la feina dels policies tutors és perfecta, però llavors
hi ha l’altre aspecte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que vol deixar clar que aquest conveni no és per a la creació de la figura del
policia tutor, sinó que és per a la coordinació entre ajuntaments. La secretària afegeix que s’ha
de tenir en compte que aquest conveni té una vida limitada, ja que és fins a final d’any i, llavors,
si es vol, es renova.----------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, però, la passa ja s’ha fet, i que, si bé açò no és la
creació del policia tutor, amb l’aprovació d’aquest conveni vas amb la idea de crear
l’esmentada figura. A més, si ja han fet feina, és que ja s’ha creat la figura. Insisteix que no es
qüestiona la feina que puguin fer; però una cosa en què no tenim competència i fem la passa
d’adoptar-la, contradiu precisament allò que estam reivindicant els ajuntaments, i és que ja n’hi
ha prou d’assumir qüestions que no són de la nostra competència... Què ens podríem llevar
que no són tan necessàries? A la millor l’escola infantil... Diu que si no ho hagués fet
l’ajuntament no ho hauria fet ningú, per açò en aquell moment es va fer la passa que van fer. A
més, encara la van ampliar, ja que de les quatre professores de tota la vida van passar a
quinze... Però en aquest cas que ens ocupa, l’anterior equip de govern va ser reticent en
aquest sentit, ja que mentre no sigui obligatori... --------------------------------------------------------------8
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El batle manifesta que el problema de la joventut és molt important i que, si no ho fan els
ajuntaments, no ho farà ningú, açò és el problema. Per açò, creu que més val fer-ho
nosaltres que no que no ho faci ningú. --------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón insisteix que no està en contra d’aquest servei, i que allò que ha posat de
manifest ha estat la qüestió de les competències. Tal vegada els organismes superiors el que
haurien de fer és aportar econòmicament per al servei que està donant aquest Ajuntament, així
de senzill, però açò és el que no passa. ------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que, en realitat, ara estam parlant de la figura del policia tutor,
quan allò que es du avui a aprovació és el conveni de col·laboració, però l’aspecte important
d’aquest assumpte és que s’ha creat aquesta figura en aquest Ajuntament. No sap si era
necessari o no crear-la, però des del primer moment el va preocupar el fet que la Policia Local
assumís aquesta qüestió juvenil i, per açò, a la comissió va interessar-se per veure què
passava amb els Serveis Socials. Sobre l’oferiment del batle de mantenir una reunió amb els
policies tutors, considera que seria interessant. ---------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---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: ----------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de l’illa de Menorca per
millorar la coordinació i el traspàs d’informació dels diferents serveis de policia tutor de cada
ajuntament participant. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Habilitar el batle per signar-lo.” ---------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que es tracta d’un conveni que no té implicacions
econòmiques ni cap cost per a l’Ajuntament i que es tracta d’establir un mecanisme
per tal que els diferents policies tutors de l’illa es puguin intercanviar dades, informació,
etc. i puguin fer feina conjuntament per a una millora del servei que presten els
mateixos policies tutors. Pensa que és un conveni positiu a l’hora de fer feina
conjuntament.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és evident que no es posa en dubte la
feina que pugui fer el policia tutor, però la llei obligava a crear policies tutors allà on hi
havia instituts, que no era el cas de Sant Lluís, per la qual cosa l’anterior equip de
govern va considerar que no s’havia de posar en marxa aquesta figura. A més,
manifesta que els Ajuntaments sempre es queixen que han d’assumir contínuament
diferents qüestions que no són de la seva competència, però en aquest cas és
l’Ajuntament que fa la passa d’assumir-la. Per tant, estaria bé que el Govern balear
dotàs una partida econòmica per ajudar els ajuntaments a implicar-se en aquestes
qüestions, ja que a Sant Lluís hi ha dos policies locals que, a part de la seva feina, fan
la funció de policia tutor. Insisteix que en cap moment el grup PSOE discuteix la figura
del policia tutor, però sí que planteja que no és el moment oportú, i més amb la
situació econòmica que hi ha, d’assumir competències que no són nostres.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS considera que la figura
del policia tutor és important, però resulta que el Govern balear ens retalla de per totes
les bandes, no convoca places, no surten policies de les acadèmies... i els
ajuntaments han d’assumir aquestes feines amb el personal que té. Assenyala que és
una labor important que fan els tutors, però aquells ajuntaments als quals no els
correspon la dita competència, haurien de fer el màxim possible per aconseguir que el
Govern balear no només ens enviàs policies tutors, sinó també dotació econòmica.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la figura del policia tutor l’ha creada
l’actual equip de govern sense que aquesta decisió passàs pel Ple, i ara el que es du
al Ple és la necessitat d’aprovar el conveni de col·laboració entre els diferents
ajuntaments que tenen policies tutors. Respecte a la qüestió si hi havia d’haver o no
policia tutor, manifesta que avui no és el moment de discutir-ho, ja que avui es du a
aprovació el conveni de col·laboració i perquè no tenim la informació necessària per
opinar si era convenient o no crear aquesta figura. Així mateix, recorda que el batle a
la comissió d’Economia va oferir la possibilitat que els policies tutors
—titular i
suplent— poguessin assistir a una reunió amb els grups polítics, cosa que veu bé, ja
que seria una bona oportunitat per conèixer aquesta feina i aquesta necessitat de
comptar amb aquesta figura. Finalment, manifesta que avui es discuteix l’aprovació
del conveni de col·laboració, per la qual cosa, si la figura del policia tutor ja està
creada, la col·laboració entre els diferents ajuntaments de Menorca és positiva.
Anuncia que hi votarà a favor.
El batle manifesta que ha parlat amb el regidor de Governació per exposar-li el seu
compromís respecte que les dues persones nomenades puguin explicar les seves
labors i considera que és en el marc de la comissió de Governació que podria
emmarcar-se aquest assumpte. Afegeix que, si bé està creada la figura del policia
tutor, no és una figura que s’hi dediqui —per sort, perquè açò vol dir que no tenim
massa problemàtica— al cent per cent de la seva jornada laboral, però és important
tenir creada aquesta figura pel fet que en el moment que apareix un cas poder
disposar d’una persona que pugui gestionar-ho. Finalment, manifesta que és cert que
no són competències municipals, però també és cert que moltes vegades s’han
assumit moltes altres competències de major calat econòmic i que han tingut fins i tot
molta més rellevància dins l’economia de l’Ajuntament. Demana el vot favorable per
a l’aprovació del conveni de col·laboració.
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
EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS
VERDS (1); acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de l’illa de Menorca
per millorar la coordinació i el traspàs d’informació dels diferents serveis de policia
tutor de cada ajuntament participant.
Segon. Habilitar el batle per signar-lo.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal de
l’impost sobre béns immobles; l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 16.10.12, així com la
proposició de Batlia, de dia 15.10.12, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’any passat es va abaixar el tipus impositiu del 0’58% al 0’555%
i que per a aquest any s’ha previst abaixar-lo fins al 0’515%. A afectes pràctics, assenyala que
açò suposa un increment d’un 1% sobre la suma global de la recaptació i que la proposta del
Partit Popular és congelar un any més aquest impost. Demana si hi ha qualque intervenció. ---No havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. -----------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; l’abstenció del representant del PSM-ELS VERDS, que suposa un vot
ponderat; i els vots en contra 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 provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre béns immobles en l’apartat 1 de l’article 2, que queda redactat de la següent manera: ---“Article 2. Tipus de gravamen------------------------------------------------------------------------------------1. El tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fixat en el 0,515%, amb caràcter general.”----------------------------------------Segona. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les referències
que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, per allò
que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.---------------------------------------------------------------------------------Tercera. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitiu sense necessitat de
nou acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que l’impacte de la davallada d’aquest percentatge sobre la
suma global de l’impost agregat en tot el municipi significa un increment més o menys
de l’1% en termes generals. La proposta és congelar d’aquesta manera aquest impost,
abaixant el tipus impositiu fins al 0’515%. Demana el vot favorable, perquè considera
que les pujades que hi va haver acumulades durant aquests anys són suficients en
comparació amb els IBIS i imposts que es paguen en altres municipis, i d’aquesta
manera s’anirà equilibrant la càrrega financera per aquest impost als ciutadans de
Sant Lluís.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que hauria estat important que el batle a
l’inici de la seva intervenció hagués explicat el motiu d’aquesta davallada, ja que
llavors ha demanat el vot favorable de l’oposició, però si no s’explica el motiu
d’aquesta davallada... Manifesta que a la legislació passada —i açò el batle ho sap—
els membres del PSM-ELS VERDS i el PSOE van fer un estudi econòmic sobre la
davallada d’aquest impost i en sis anys arribaven al punt al qual l’actual equip de
govern pràcticament ha arribat en dos anys... Sembla que no s’entén que en les
altres ordenances ajustin l’IPC i en aquest davallin fins a arribar només a un increment
d’un 1%. No acaba d’entendre prou de quina manera fan els nombres. Afegeix que
açò no serien els nombres que faria el PSOE; el seu grup polític sí que davallaria el
tipus impositiu, però no en el percentatge en què l’ha davallat el PP i, sobretot, sí que
hauria tingut en compte tots els altres preus públics, taxes i imposts per fer una
congelació, majoritàriament, per no gravar més a la gent del poble.
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’IBI és un dels imposts més correctes
que hi ha, ja que el qui més té més paga —pagues pel valor que tens—, però el PP
considera més oportú davallar aquest impost fins a arribar només a un increment de
l’1%, però llavors a tots els altres imposts, taxes, preus púbics hi apliquen un barem
bastant molt més important. A més, recorda que a la comissió de Cultura van parlar
dels preus públics de l’Escola d’Ensenyaments Artístics, ja que s’està notant una certa
davallada d’inscripcions, i en una part important és pels preus que va aprovar l’actual
equip de govern.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que, per tot el que ha dit anteriorment, el
grup PSOE hi votarà en contra. Reitera que l’estudi econòmic que va fer l’anterior
equip de govern tenia una projecció de sis anys, però el Partit Popular se l’haurà
menjada en dos anys... És evident que la responsabilitat és de l’actual equip de
govern, ja que ells fan i desfan, pugen i davallen —davallar... no és que hagin
davallat pràcticament res, tot ha estat pujar— i açò el que fa és gravar la gent de
Sant Lluís.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’IBI és un dels imposts més justs i que una
altra qüestió seria la valoració d’aquests imposts. Des que es va baratar la llei del sòl
—que va ser amb el govern del Sr. Aznar— va començar la bombolla immobiliària i
pot ser que tots els preus estiguessin desfasats, però considera que tal vegada l’Estat
hauria d’haver fet una revisió als valors cadastrals diferent de la que ha fet. Creu que
les pujades acumulades va ser arran del que demanava l’Estat, i la versió de l’actual
equip de govern de congelar aquest impost no es correspon a tots els altres imposts
directes o indirectes que aplica l’Ajuntament. Per tant, o ho congelam tot o no ho
congelam... Anuncia que el vot del PSM-ELS VERDS serà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que amb aquesta nova davallada del tipus de
l’IBI l’equip de govern del Partit Popular segueix amb la política que va iniciar l’any
passat, és a dir, per una banda apujar taxes i preus públics i, per altra banda, davallar
l’IBI més del recomanable. Afegeix que l’IBI és un dels imposts més justs, ja que
paga més el que més té i el qui no té propietats no paga res; per tant, és amb aquest
impost allà on es veu si la política fiscal és d’esquerres o de dretes. El Partit Popular
fa una política fiscal injusta, insolidària... Així mateix, manifesta que aquest augment
al llarg dels deu anys, a partir de la revisió del cadastre, que per llei es va aplicant, és
perquè quan es va fer la revisió del cadastre van trobar que els preus estaven
desfasats i que, si bé van tenir la bona voluntat de permetre que l’adaptació als preus
reals fos escalonada, amb la baixada del tipus impositiu que fa el PP es desvirtua
aquesta adaptació als preus reals del cadastre.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és injust que s’apugin taxes i preus
dels serveis, així com també és injust que pretenguin recaptar menys amb aquest
impost, la qual cosa suposarà més problemes econòmics i més poques possibilitats
d’inversions de cara al proper any. Tot açò per afavorir un determinat sector amb el
qual es van comprometre abans de les eleccions i que ara es veuen obligats a
complir. Afegeix que s’estimaria més que l’actual equip de govern digués que
governen per a tot el poble, i no perquè es va comprometre amb un determinat sector
econòmic del municipi. Per tot el que ha exposat, anuncia que EM-EU hi votarà en
contra.
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Intervé novament el batle. Manifesta que, en primer lloc, s’hauria de diferenciar el que
és una taxa i el que és un impost, ja que els grups de l’oposició parlen que
s’augmenten taxes... Les taxes, en principi, han de cobrir el preu del servei, i allò que
està clar és que si tenim unes taxes desfasades per diversos motius s’ha d’intentar
actualitzar-les per després valorar l’increment que necessita cada taxa. Pel que fa a
l’IBI, manifesta que l’any 2007 s’ingressaven 2.145.000 euros i per a l’any 2013 hi ha
previst ingressar, amb les davallades que hi ha hagut, 3.789.000 euros, és a dir,
pràcticament el doble del que s’ingressava en el seu moment. Si no s’hagués tocat
aquesta percentatge amb relació a l’any passat, globalment haurien tingut una càrrega
fiscal cap a la gent de Sant Lluís d’uns 700.000 euros més. Afegeix que, en canvi,
l’increment de taxes que feim amb la resta dels punts de l’ordre del dia, l’ingrés extra
que aconseguirà l’ajuntament serà d’uns 60.000 o 70.000 euros com a màxim... Així
mateix, manifesta que qui paga fems, paga IBI, per la qual cosa la càrrega fiscal que
plantejam rebaixa bastant les pretensions dels qui l’aplicarien d’una altra manera, per
la qual cosa considera que més val que les taxes aflorin el cost del servei i que
aquests preus es vagin congelant en la mesura que sigui possible.
Continua el batle. Manifesta que en una propera revisió cadastral possiblement
variaran els preus actuals, i no sabem si l’any 2016, quan es comenci a plantejar una
nova revisió, els valors davallaran i després tindrem un marge per moure aquest
percentatge d’imputació de la puja amb el tipus impositiu. Afegeix que és un moment
difícil econòmicament i considera que la davallada del tipus impositiu és una mesura
positiu per a tot el poble i no només per a uns ciutadans en concret, ja que si bé hi ha
zones que davallen més que altres, el tipus impositiu és el mateix per a tothom i afecta
igual per a tothom.
Finalment, el batle reitera que el que s’incrementa de taxes és molt menys del que
s’incrementaria per l’IBI tocant una sola dècima d’aquest tipus impositiu. Tot és
valorable, tot és proposable, però creu que l’equilibri al qual s’arriba amb aquesta
proposta és positiu.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el PSOE té clar quina és la política
fiscal del PP —ho vam saber des del primer moment que es van posar a governar— ,
però resulta que el batle amb el seu discurs arriba un moment que es contradiu. És
ver que des del passat mandat hi havia un estudi econòmic que allò que garantia,
independentment del que pensassin políticament, era l’estabilitat econòmica d’aquest
Ajuntament. Assenyala que perquè aquesta estabilitat econòmica es pogués mantenir
hi havia fixat que es podia davallar el tipus impositiu —atesa la pujada del valor
cadastral— , però sempre conservant unes pujades que anaven entorn del 4% anual i
poder així atendre l’augment de despeses. Manifesta que l’IBI és l’impost més
important dels municipals, i el seu ingrés ens permet fer front a totes les competències
que tenim i atendre també moltes activitats que no són competències nostres, però les
feim perquè som l’Administració més propera al ciutadà i perquè tenim clar que, com
a Administració propera, s’han de donar certs serveis que, si no els donàssim, no
arribarien.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el batle ha dit que amb aquesta
rebaixa que fan deixaran de gravar damunt el ciutadà del poble uns 700.000 euros i
que amb les pujades de taxes i preus públics només ingressaran de més uns 70.000
euros... Es demana: Realment val la pena apujar les taxes? Assenyala que només
amb un petit percentatge menys de rebaixa del tipus impositiu de l’IBI no faria falta fer
cap tipus d’increment a cap taxa ni a cap preu públic. A més, manifesta que s’ha de
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tenir en compte que les taxes i preus públics s’apliquen a tothom per igual,
independentment dels seus ingressos o de la seva situació econòmica, no discriminen
a ningú —pot discriminar la taxa de fems, ja que com més cases tens més rebuts de
fems pagues; ara bé, si tu tens una casa i el teu veí té una casa que val quatre
vegades més, pagués el mateix rebut, per tant, tampoc discrimina—. En canvi, l’IBI és
l’únic impost que realment discrimina, ja que es paga pel valor de patrimoni que cada
ciutadà té, però el batle s’estima més abaixar aquests 700.000 euros i seguir apujant
tota la resta de taxes i serveis públics.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que allò que passa amb els serveis
públics és que al final el dèficit és major, perquè la gent deixa de fer les activitats que
feia perquè no ho pot assumir. És a dir, apujam els preus públics per poder arribar al
preu del que costa l’activitat, però al final el dèficit és major... Recorda que en el
passat mandat ella era regidora d’Economia i Hisenda i sap el que diu la llei, s’ha
d’intentar finançar els serveis, però també sap que nosaltres som una Administració
petita i que estam a peu de carrer i, evidentment, açò és impossible si volem que els
nostres ciutadans puguin gaudir de tots els serveis que se’ls estan donant. I en una
situació com la que estam patint en aquests moments —que és una situació que creu
que cap de nosaltres no havia viscut mai—, creu que haurien de tenir molt en compte
la gent que està de la mitjana per avall i no de la mitjana per amunt. Açò es podria fer
congelant —que també tenim potestat de fer-ho— tots els preus públics i taxes, ja que
no passa res si un any no s’apuja l’IPC. Però insisteix que l’actual equip de govern
s’estima més rebaixar al màxim l’IBI i seguir gravant el ciutadà de peu de carrer. El
grup PSOE no hi està gens d’acord, amb aquesta política; ara bé, no estaria d’acord
amb l’IBI, però sí que entendrien i veurien coherent si ho congelessin tot; però en
aquest cas, ni tan sols açò. Considera que s’estan fent molt enfora de la realitat.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que en dos anys el Partit Popular ha
abaixat el tipus impositiu fins a arribar al 0’515%. El mínim és 0’4% i encara queden
uns quants anys d’aplicar la pujada de la revisió del valor cadastral. Per tant, es
demana: Si pensen abaixar a aquest ritme, com ho faran? O és que el compromís
només era per dos o tres anys? Manifesta que li agradaria saber-ho, perquè realment
açò la preocupa, ja que la situació en què deixaran aquest municipi és preocupant.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que ha estat molt bona la intervenció de la Sra.
Marqués i que està totalment d’acord amb allò que ella ha dit. Afegeix que el batle
tenia uns compromisos electorals i aquest n’és un, i per culpa d’aquests compromisos
electorals deixarem d’ingressar uns doblers en concepte d’IBI; però, per altra banda,
s’apugen les taxes i els imposts per cobrir el cost del servei... L’equip de govern fa el
que vol perquè governa, però d’aquí uns anys ens podem veure amb problemes
econòmics, no només a l’Ajuntament, sinó en l’àmbit de carrer, ja que l’IPC ha pujat un
3’4%, però el salari mitjà interprofessional a Espanya ha pujat un 1’5%. A més el
govern del PP l’ha congelat i allò més segur és que també el congeli l’any que ve.
Per tant, si el batle congela aquest impost, però no congela els altres... No ho entén.
Bé, sí que ho entén, és la política del PP.
Intervé el batle. Manifesta que ell, si una cosa té clar, és que intenta ser previsor i que
li agrada mirar molt bé les coses. Sobre si era conscient d’allà on arribaven, manifesta
que té una prospecció feta bastant real i ajustada fins a la propera revisió cadastral;
en aquest sentit, hi arribam perfectament i tenim marge de maniobra. Pel que fa al
comentari sobre que feim un discurs incoherent, manifesta que s’ha mirat el pla de
mesures econòmiques i financeres de l’any 2009/2011 que va elaborar l’anterior equip
de govern i en el qual van aprovar, entre altres coses:
14

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

-

-

Revisió d’ordenances. Garantir el compliment d’objectius de finançament propi
de mínims per als serveis municipals de caràcter obligatori, com a mínim
finançar el 70% del cost del servei.
Autofinançament dels serveis. Per aquells serveis fora del catàleg de serveis
municipals caminar progressivament cap a l’autofinançament dels mateixos
aplicant bonificacions i proves de renda que permetin aplicar una progressivitat
respecte a renda en el finançament dels serveis.

Açò ho va aprovar l’anterior equip de govern —PSOE – PSM-ELS VERDS— i ara ells
estan dient tot el contrari, cosa que no entén. És tan incoherent, que fa un any i mig
defensaven aquestes qüestions i ara, que duim a aprovació una sèrie de
regularitzacions d’ordenances i una sèrie de passes encaminades a l’actualització que
van aprovar, ho critiquen... Per açò, considera que els qui són incoherents no és
l’actual equip de govern sinó l’anterior equip de govern.
Per altra banda, i respecte a la valoració dels imposts directes, el batle manifesta que
a l’esmentat pla de mesures econòmiques i financeres es pot veure que l’increment
era més d’un 4%. Per exemple, l’any 2010 per imposts directes hi figurava, a
l’esmentat pla, 4.200.000 euros; l’any 2011, 4.553.000 euros, és a dir, uns 350.000
euros, la qual cosa suposa quasi un 8% més...
Finalment, el batle manifesta que tal vegada l’IBI és un dels imposts més progressius
que hi ha, perquè va en funció del valor de l’habitatge i que, si bé el de fems
directament no ho és, també és ver que tothom que paga IBI paga fems. Per tant, si
puges els fems amb un percentatge per cobrir el servei és el mateix que apujassis l’IBI
per cobrir aquest percentatge. Afegeix que la realitat és que si s’ha de complir allò que
marca la normativa vigent i hem d’anar a cobrir el preu de la taxa, no toca altre remei
que anar per aquest camí. Conclou dient que considera que la revisió que feim avui és
totalment positiva i que en la mesura del possible intentarà complir els compromisos
electorals que van assumir.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles en l’apartat 1 de l’article 2, que queda redactat de la
següent manera:
“Article 2. Tipus de gravamen
2. El tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0,515%, amb caràcter general.”
Segon. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les
referències que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, per allò que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Tercer. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés.
SISÈ. DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12. PROPOSTA DE
BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia
16.10.12, així com la proposició de Batlia, de dia 15.10.12, amb relació a l’assumpte indicat. ---Intervé el batle. Manifesta que es du a aprovació la modificació de l’ordenança de vehicles i que
l’únic que s’ha fet ha estat aplicar-hi l’IPC, la qual cosa suposarà un increment del 3’4%.
Afegeix que, així i tot, l’increment de les quotes previstes en l’article 95.1 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals és de l’1,64, inferior al que permet en l’apartat 4 del mateix
article (que permet un coeficient màxim de 2). Per altra banda, manifesta que també s’ha
actualitzat l’ordenança a la normativa vigent. Demana si hi ha qualque intervenció. ----------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que si s’hagués mantingut la forma en què estava
establerta la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI, no feia falta apujar aquest tipus d’impost.
Afegeix que, encara que la repercussió pugui semblar mínima, contínuament estam apujant
taxes, imposts i preus públics. Anuncia que el PSOE no hi està d’acord. ------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de la Batlia presentada. 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:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica en l’article 4, que queda redactat de la següent manera:
“Article 4. Bases i quota tributària ----------------------------------------------------------------------------L’impost s’exigeix d’acord amb el quadre de tarifes següent (el coeficient aplicat a les quotes
art. 95.1 TRLRHL és 1,64): -----------------------------------------------------------------------------------------A) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
20,70
De 9 a 11,99 cavalls fiscals
55,89
De 12 a 15,99 cavalls fiscals
117,98
De 16 a 19,99 cavalls fiscals
146,96
Des de 20 cavalls fiscals endavant
183,68
B) AUTOBUSOS
De menys de 21 places
136,61
De 21 a 50 places
194,57
De més de 50 places
243,21
C) CAMIONS
de menys de 1000 quilograms de càrrega útil
69,34
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil
136,61
De més de 2999 a 9999 quilograms de càrrega útil
194,57
De més de 9999 quilograms de càrrega útil
243,21
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D) TRACTORS
de menys de 16 cavalls fiscals
28,98
De 16 a 25 cavalls fiscals
45,54
de més de 25 cavalls fiscals
136,61
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSEGATS PER
VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1000 i més de 750 quilograms de càrrega útil
28,98
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil
45,54
De més de 2999 quilograms de càrrega útil
136,61
F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
7,25
Motocicletes de fins a 125 cc
7,25
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
12,41
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
24,85
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
49,64
Motocicletes de més de 1000 cc
99,35
Segona. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les referències
que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, per allò
que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. --------------------------------------------------------------------------------Tercera. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitiu sense necessitat de
nou acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en aquesta ordenança s’inclou aquest coeficient que
ens ve regulat per la llei d’hisendes locals, que és de l’1’64; i que les úniques
modificacions que s’han fet ha estat la d’incrementar les tarifes segons l’IPC (3’4%); i
actualitzar-la a la normativa vigent.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que totes les intervencions valen la pena,
però l’actual equip de govern no accepta res i, a més, la darrera intervenció del batle
ha tergiversat tota la qüestió. Assenyala que les taxes s’ajusten al cost, però no és
obligatori ajustar-les al cost; l’equip de govern té la voluntat de fer-ho i, evidentment,
governen, però no és allò que faria el PSOE. Anuncia que el PSOE hi votarà en
contra.
El Sr. Lora Buzón i el Sr. Melià Mercadal anuncien que també hi votarà en contra,
perquè no estan d’acord amb la pujada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en l’article 4, que queda redactat de la
següent manera:

17

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

“Article 4. Bases i quota tributària
L’impost s’exigeix d’acord amb el quadre de tarifes següent (el coeficient aplicat a les
quotes art. 95.1 TRLRHL és 1,64):
A) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
De 9 a 11,99 cavalls fiscals
De 12 a 15,99 cavalls fiscals
De 16 a 19,99 cavalls fiscals
Des de 20 cavalls fiscals endavant
B) AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) CAMIONS
de menys de 1000 quilograms de càrrega útil
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil
De més de 2999 a 9999 quilograms de càrrega útil
De més de 9999 quilograms de càrrega útil
D) TRACTORS
de menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
de més de 25 cavalls fiscals
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSEGATS PER
VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1000 i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1000 a 2999 quilograms de càrrega útil
De més de 2999 quilograms de càrrega útil
F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes de fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
Motocicletes de més de 1000 cc

20,70
55,89
117,98
146,96
183,68
136,61
194,57
243,21
69,34
136,61
194,57
243,21
28,98
45,54
136,61

28,98
45,54
136,61
7,25
7,25
12,41
24,85
49,64
99,35

Segon. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les
referències que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, per allò que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
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SETÈ. DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12. PROPOSTA DE
BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE
FEMS I RESIDUS SÒLIDS URBANS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans; els
informes de Secretaria-Intervenció, de dia 16.10.12 i 17.10.12, així com la proposició de Batlia,
de dia 17.10.12, amb relació a l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que s’han introduït en aquesta ordenança diverses modificacions, en
concret: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es modifica l’estructura del quadre de tarifes, unificant alguns conceptes. ------------------ Els immobles ubicats en el polígon industrial deixen de tributar per una única quota fixa
per a tots i s’afegeix una quota variable en funció dels m2. -------------------------------------- S’ha introduït el concepte “locals sense ús determinat”, que resol la problemàtica que
es produeix quan un comerç tanca definitivament; així aquests locals passaran a
integrar el nou concepte amb una tarifa més reduïda. --------------------------------------------- S’ha millorat la redacció de l’apartat corresponent a la meritació de la taxa amb la
finalitat de regular diverses qüestions que fins ara plantejaven dubtes al Servei de
Recaptació (meritació de la taxa a l’inici d’una activitat o en cas de cessament definitiu).
Continua el batle. Manifesta que, segons el nou quadre de tarifes que es presenta a aprovació,
el padró per a l’any 2013 seria de 798.640,81 euros; enguany el padró ha estat de
744.709,23, la qual cosa suposa un increment d’uns 54.000 euros més per a l’any que ve.
Afegeix que les modificacions en l’àmbit econòmic pretenen aconseguir, de l’ingrés total per la
taxa, una adequació al cost de la nova contracta i a l’augment sofert per la pujada de l’IVA. Tot
açò suposa una pujada d’aquesta taxa en un 6’7%. Així i tot, es calcula que hi haurà un dèficit
d’uns 40.000 euros. S’ha optat per no fer la pujada total enguany i anar augmentant any rere
any, de manera que està previst aconseguir en tres anys, amb un increment mínim, quadrar el
padró amb el cost efectiu del servei, que és allò que ha de cercar una taxa. -------------------------Finalment, el batle manifesta que la mitjana d’augment global és del 6’7%, però en el cas del
polígon industrial s’augmenta més de recaptació (un 8% més), per tal que sigui una taxa més
justa. Afegeix que, per exemple, fins ara un local de 40 m2 en el polígon industrial pagava
242’50 euros, i un que tenia 5.000 m2 també pagava 242’50 euros, cosa que considera que no
és massa justa. Per tant, els immobles ubicats en el polígon deixen de tributar segons una
única quota fixa per a tots i s’afegeix una quota variable en funció dels m2. --------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la nova adjudicació de la contracta de fems, ja
que si encara no està adjudicada no sabem quin cost tindrà. Llavors, sobre la qüestió dels
preus, manifesta que quan s’afirma que en el polígon s’intenta fer un repartiment més just, no
sap fins a quin punt és un repartiment més just, ja que hi ha naus grosses, de més de 1.000
m2, que pràcticament no generen residus i hauran de pagar molt més que no estan pagant ara.
Afegeix que en el polígon sempre hi ha hagut aquest problema: naus petites que generen molts
de residus i naus grosses que, segons el tipus d’activitat que realitzen, tenen uns residus molt
restringits i emmarcats cap al reciclatge i hauran de cotitzar d’una forma bastant important.
Però insisteix que una qüestió preocupant és que en el dia d’avui encara no tinguem clar quina
serà l’empresa que gestionarà la nova contracta. Afegeix que en el moment que se li digui a
l’empresa que ha de fer l’aportació dels nous vehicles, no s’aportaran d’un dia per l’altre, sinó
que pot ser que passin quatre o cinc mesos, per la qual cosa pagaràs molt més per la nova
contracta quan els vehicles encara no seran els nous. Açò és una situació que es pot produir.
Per tant, tal vegada es podria anar una mica més a la baixa i veure com arranca la nova
contracta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que s’haurà de plantejar a l’empresa que fins que no empri operativament el
100% de la flota s’haurà de fer un prorrateig en funció del que disposin en aquell moment. -----19
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Afegeix que s’ha agafat un preu mig del que oferien les empreses per fer una valoració
d’estimació. Continua manifestant que la idea d’aquest equip de govern era dur l’adjudicació
d’aquesta contracta al ple d’aquest mes, però no sap si serà possible. Afegeix que s’està
analitzat molt profundament l’informe econòmic, la qual cosa suposa molta feina i dedicació, ja
que vol tenir ben clar abans d’adoptar una decisió definitiva que la puntuació i la tramitació es
fan correctament, per tal d’evitar impugnacions. Per tant, anuncia que possiblement es
convocarà una comissió i un ple extraordinari sobre aquesta qüestió. ----------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que arribar al cost total del servei... açò vol dir apujar,
apujar i apujar. Estam en una època de crisi i la gent de cada vegada està més escanyada i no
feim res més que apujar taxes. Tal vegada es podria mirar, des del moment que s’estan fent
nombres de la nova contracta, fins a quin punt interessaria municipalitzar aquest servei.
Afegeix que també s’ha de tenir en compte que una altra cosa que ha fet aquest govern durant
la crisi ha estat, a part de llevar-nos un munt de doblers als ajuntaments amb les noves
polítiques, apujar l’IVA... Almenys creu que l’IVA dels ajuntaments el podrien haver congelat...
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---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:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels serveis de recollida i tractament
de fems i residus sòlids urbans i l’ordenança fiscal que la regula; se suprimeix l’article 8è (amb
el consegüent canvi de numeració dels restants) i la disposició derogatòria, i es modifiquen els
articles 6è i 7è, que queden redactats de la següent manera: ---------------------------------------------“CUOTA TRIBUTARIA -----------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija y en su caso una cuota variable, por unidad de
local, que se determina en función de la naturaleza, destino y zona donde se ubiquen los
inmuebles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa: -----------------------------------------------------------------------

Código Concepto
01
Vivienda
01-01 Casco urbano
01-02 Costa
01-03 Rústico y diseminados
02

2013

2013

CUOTA

CUOTA

FIJA

VARIABLE

EUROS

EUROS/M2

94,00 €
116,00 €
60,00 €

Discoteca

02-01 Casco urbano

550,00 €

02-02 Costa

425,00 €

03

Cochera y casetas.

03-01 Casco urbano

32,00 €

03-02 Costa

23,00 €

04

Restaurante

04-01 Casco urbano y polígono
04-02 Costa
05

Restaurante Cafetería

06

Bar

06-01 Casco urbano y polígono
06-02 Costa

665,00 €
660,00 €
510,00 €
420,00 €
250,00 €

07

Bar cafetería

470,00 €

08

Hospitales, Residencias Geriátricas y C.D.

17,00 €

09

Hotel Plaza

24,00 €
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10

Hostal Plaza

11

Locales sin un uso determinado

11-01 Casco urbano
11-02 Costa

40,00 €
30,00 €

11-03 Polígono Industrial
12

17,00 €

Comercio, talleres, construcción, almacenes indústriales y similares

100,00 €
130,00 €

12-01

De 150 a 250 m2

0,75 €

12-02

De 251 a 500 m2

0,40 €

12-03

De 501 a 750 m2

0,30 €

12-04

De 751 a 1000 m2

0,20 €

12-05

Mas de 1000 m2

13

Supermercados

0,10 €
250,00 €

13-01

De 150 a 250 m2

2,30 €

13-02

De 251 a 500 m2

1,50 €

13-03

De 501 a 750 m2

1,00 €

13-04

De 751 a 1000 m2

0,70 €

13-05

Mas de 1000 m2

0,40 €

DEVENGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando estén establecidos y en funcionamiento los servicios de recogida y tratamiento
de basuras y residuos sólidos urbanos. -------------------------------------------------------------------------Las cuotas se devengarán el primer día del año natural, y el período impositivo comprenderá el
año natural, salvo en los siguientes supuestos: ---------------------------------------------------------------2.1.
Cuando se inicie la prestación del servicio en el primer semestre, se abonará en
concepto de Tasa la cuota anual íntegra. Si el inicio de la prestación tiene lugar en
el segundo semestre del ejercicio se liquidará la mitad de la cuota anual. ------------2.2.
Si se cesa definitivamente en el uso de la prestación del servicio durante el primer
semestre del ejercicio procederá la devolución de la mitad de la cuota anual. Si el
cese definitivo tiene lugar en el segundo semestre, no procederá la devolución de
cantidad alguna.----------------------------------------------------------------------------------------Las devoluciones se tramitarán previa expresa solicitud de los contribuyentes, y en su caso de
sus sustitutos, adjuntando el recibo original abonado, debiendo acreditar el cese definitivo en el
uso de la prestación del servicio, en la forma siguiente: ----------------------------------------------------a) Si se trata de una actividad económica, mediante la aportación de fotocopia de la Baja
Censal, por cese definitivo en la actividad respecto del Impuesto sobre Actividades
Económicas. La solicitud deberá así mismo contener petición dirigida al Departamento
de Licencias interesando la consecuente anulación de la Licencia de Apertura del
establecimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------Las bajas producidas en las actividades comercial e industrial implicaran l’aplicación de la tarifa
de local sin actividad o sin uso del cuadro correspondiente. -----------------------------------------------Las modificaciones de orden físico (superficie, derribo, etc), jurídico (cambio de titularidad, etc)
o económico (cambio de uso o destino, de clase o categoría, etc) deberán ser comunicadas al
Ayuntamiento y surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente al de la comunicación. ---------------El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado del padrón.” -----------Segona. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les referències
que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, per allò
que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. --------------------------------------------------------------------------------Tercera. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitiu sense necessitat de
nou acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el batle. Manifesta que en aquests cas sí que l’estructura del quadre de tarifes
de l’ordenança s’ha modificat, unificant alguns conceptes i creant-ne alguns de nous, i
que la zona del polígon industrial deixarà de tributar per una única quota fixa per a tots
i s’afegeix una quota variable en funció dels m2. Fins ara hi havia una quota única de
243,20 euros per a tots els locals, indistintament de l’ús i de la superfície que
ocupaven, i allò que es fa ara és un barem d’ús i en funció dels m2 que tenguin els
locals. Afegeix que, per exemple, hi havia un local de 40m2 que pagava igual de fems
que un local que tenia 5.000m2, i van considerar que s’havia de fer una ordenança
més equitativa en aquest sentit. També s’ha introduït el concepte “locals sense ús
determinat”, que resol la problemàtica que es produeix quan un comerç tanca
definitivament; així aquests locals passaran a integrar el nou concepte amb una tarifa
més reduïda; s’ha millorat la redacció de l’apartat corresponent a la meritació de la
taxa amb la finalitat de regular diverses qüestions que fins ara plantejaven dubtes al
Servei de Recaptació; i les tarifes s’han arrodonit. Conclou dient que si bé l’augment
és d’un 6’7%, fent unes prospeccions en funció de la futura nova contracta, encara no
serà suficient per cobrir el cost del servei. Sap que els grups de l’oposició no donaran
suport a la proposta, però entén que les modificacions que s’han fet eren necessàries i
seran bones.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió d’Economia i Hisenda va
fer una intervenció sobre la nova contracta, en el sentit que en el moment que se li
digui a l’empresa que ha de fer l’aportació dels nous vehicles, no s’aportaran d’un dia
per l’altre, sinó que pot ser que passin quatre o cinc mesos, per la qual cosa pagaràs
molt més per la nova contracta, quan els vehicles encara no seran els nous. A més,
recorda que el batle va dir que açò seria una cosa que s’hauria de gestionar o intentar
arribar a un acord. Com que açò no consta reflectit en el certificat de la comissió, en
demana informació.
La secretària manifesta que allò que hi ha reflectit en el certificat és el que consta a
l’acta. En tot cas, li demana que en el moment d’aprovació de l’acta faci aquesta
observació per incorporar-la-hi.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que així ho farà; efectivament, li agradaria que açò
constàs en acta perquè és una qüestió important, ja que podria passar el cas que el
preu que hem de pagar a l’empresa concessionària sigui menys del que recaptam per
aquesta taxa, la qual cosa suposaria infringir la llei.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la comissió d’Hisenda es va referir a la
qüestió de la pujada de l’IVA; creu que els ajuntaments haurien d’estar exempts de
l’IVA o, almenys, ens haurien d’haver-lo congelat. Afegeix que el govern del Partit
Popular apujant l’IVA, en qüestió de tres mesos, l’IPC va créixer i, automàticament, el
salari mitjà interprofessional perd revalorarització davant l’IPC. Per tant, no es pot
regenerar economia ni demanar més a aquells que estan pagant... Insisteix que els
imposts i taxes municipals s’haurien d’haver pogut congelar. A més, manifesta que hi
ha una altra qüestió, i és que modificam la taxa de fems sense saber qui serà el nou
concessionari. Anuncia que el PSM-ELS VERDS votarà en contra.
Intervé el batle. Manifesta que una cosa important que s’ha de tenir en compte és que
l’empresa que surti adjudicatària haurà d’atendre, amb l’estudi de cost, l’amortització
pendent de la nau industrial, que pràcticament són uns 330.000 euros, ja que només
se n’han amortitzat uns 30.000. Assenyala que si durant aquests anys aquesta
quantitat s’hagués pogut anar eixugant, aquesta taxa podria ser molt més baixa.
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Respecte a la qüestió de la nau, el Sr. Carretero Tudurí diu que amb la meitat del que
rebaixa l’IBI, la nau estaria pagada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels serveis de recollida i
tractament de fems i residus sòlids urbans i l’ordenança fiscal que la regula; se
suprimeix l’article 8è (amb el consegüent canvi de numeració dels restants) i la
disposició derogatòria, i es modifiquen els articles 6è i 7è, que queden redactats de la
següent manera:
“CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija y en su caso una cuota variable, por unidad de
local, que se determina en función de la naturaleza, destino y zona donde se ubiquen los
inmuebles.
A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
2013

Código Concepto
01
Vivienda
01-01 Casco urbano
01-02 Costa
01-03 Rústico y diseminados
02

CUOTA

CUOTA

FIJA

VARIABLE

EUROS

EUROS/M2

94,00 €
116,00 €
60,00 €

Discoteca

02-01 Casco urbano

550,00 €

02-02 Costa

425,00 €

03

Cochera y casetas.

03-01 Casco urbano

32,00 €

03-02 Costa

23,00 €

04

2013

Restaurante

04-01 Casco urbano y polígono
04-02 Costa
05

Restaurante Cafetería

06

Bar

06-01 Casco urbano y polígono
06-02 Costa

665,00 €
660,00 €
510,00 €
420,00 €
250,00 €

07

Bar cafetería

08

Hospitales, Residencias Geriátricas y C.D.

17,00 €

09

Hotel Plaza

24,00 €

10

Hostal Plaza

17,00 €

11

Locales sin un uso determinado

11-01 Casco urbano

470,00 €

40,00 €
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11-02 Costa

30,00 €

11-03 Polígono Industrial
12

Comercio, talleres, construcción, almacenes indústriales y similares

100,00 €
130,00 €

12-01

De 150 a 250 m2

0,75 €

12-02

De 251 a 500 m2

0,40 €

12-03

De 501 a 750 m2

0,30 €

12-04

De 751 a 1000 m2

0,20 €

12-05

Mas de 1000 m2

0,10 €

13

Supermercados

250,00 €

13-01

De 150 a 250 m2

2,30 €

13-02

De 251 a 500 m2

1,50 €

13-03

De 501 a 750 m2

1,00 €

13-04

De 751 a 1000 m2

0,70 €

13-05

Mas de 1000 m2

0,40 €

DEVENGO
Artículo 7
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando estén establecidos y en funcionamiento los servicios de recogida y tratamiento
de basuras y residuos sólidos urbanos.
Las cuotas se devengarán el primer día del año natural, y el período impositivo comprenderá el
año natural, salvo en los siguientes supuestos:
2.3.
2.4.

Cuando se inicie la prestación del servicio en el primer semestre, se abonará en
concepto de Tasa la cuota anual íntegra. Si el inicio de la prestación tiene lugar en
el segundo semestre del ejercicio se liquidará la mitad de la cuota anual.
Si se cesa definitivamente en el uso de la prestación del servicio durante el primer
semestre del ejercicio procederá la devolución de la mitad de la cuota anual. Si el
cese definitivo tiene lugar en el segundo semestre, no procederá la devolución de
cantidad alguna.

Las devoluciones se tramitarán previa expresa solicitud de los contribuyentes, y en su caso de
sus sustitutos, adjuntando el recibo original abonado, debiendo acreditar el cese definitivo en el
uso de la prestación del servicio, en la forma siguiente:
b) Si se trata de una actividad económica, mediante la aportación de fotocopia de la Baja
Censal, por cese definitivo en la actividad respecto del Impuesto sobre Actividades
Económicas. La solicitud deberá así mismo contener petición dirigida al Departamento
de Licencias interesando la consecuente anulación de la Licencia de Apertura del
establecimiento.
Las bajas producidas en las actividades comercial e industrial implicaran l’aplicación de la tarifa
de local sin actividad o sin uso del cuadro correspondiente.
Las modificaciones de orden físico (superficie, derribo, etc), jurídico (cambio de titularidad, etc)
o económico (cambio de uso o destino, de clase o categoría, etc) deberán ser comunicadas al
Ayuntamiento y surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente al de la comunicación.
El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado del padrón.”
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Segon. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les
referències que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, per allò que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
VUITÈ. DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12. PROPOSTA DE
BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’expedició de documents administratius;
l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 16.10.12, així com la proposició de Batlia, de dia
15.10.12, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que actualment l’ordenança establia, entre d’altres conceptes, el
pagament de 5 euros per certificacions i duplicats sobre dades o documents de més de cinc
anys emesos per aquest ajuntament. Ara, atesa la petició feta per l’àrea de Recaptació, s’ha
dividit aquest concepte en dos: un, que serà per certificacions sobre dades o documents
emesos dins els darrers cinc anys, que costarà 5 euros; i un altre, que serà per duplicats de
documents emesos per aquest ajuntament dins els darrers cinc anys, que costarà 1 euro.
Igualment, també s’ha fet amb el mateix sistema per als certificats i duplicats de dades o
documents emesos per aquest ajuntament de més de cinc anys, que en aquests casos s’ha
establert una quota de 10 euros pels certificats i de 5 euros pels duplicats. Per altra banda,
manifesta que s’ha incorporat un nou concepte: cartells d’obra, amb una quota de 3 euros. Pel
que fa als certificats de residència, manifesta que s’ha limitat la taxa als que s’expedeixin
mitjançant caixer automàtic, és a dir, a les persones que vénguin a l’ajuntament a treure un
certificat de residència no se’ls cobrarà. Finalment, el cost per l’elaboració d’informes tècnics
d’accidents per la Policia Local, que costava 60’70 euros, s’ha arrodonit a 60 euros. Demana si
hi ha qualque intervenció. -------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que aquestes taxes no s’apugen, per la qual cosa voldria saber
per què a les altres se’ls apuja l’IPC. El batle manifesta que açò són serveis que presta
directament l’ajuntament. --------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---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: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per la prestació del servei
d’expedició de documents administratius i l’ordenança fiscal que la regula en l’article 7è, que
queda redactat de la següent manera:---------------------------------------------------------------------------Article 7. TARIFES ---------------------------------------------------------------------------------------------------La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura de la manera següent: ------------------------
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DESCRIPCIÓ

- Informes urbanístics motivats per la petició de certificats d’habitabilitat, per habitatge o
unitat habitable informada i locals (s’entendrà com a unitat habitable a l’efecte d’aquesta
taxa un apartament en blocs d’apartaments, 4 places hoteleres en hotels)
- Informes tècnics urbanístics i sobre edificació per l’emissió dels quals sigui necessària la
intervenció de tècnics de grau mitjà o superior.
- Informes o certificacions dels serveis urbanístics que no precisin informe tècnic (adreça de
l’edifici, inexistència d’expedient urbanístic, etc.)
- Certificacions sobre dades o documents emesos en els darrers cinc anys
- Duplicats de documents emesos per aquest Ajuntament en els darrers cinc anys.
- Certificacions sobre dades o documents de més de 5 anys
- Duplicats de documents emesos per aquest Ajuntament de més de cinc anys.
- Certificats sobre immobles situats al terme municipal
- Cartells d’obra
- Certificats de residència obtinguts a través de màquines expenedores
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (primera pàgina)
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (pag. 2 a 10)
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (a partir pag. 11)
- Fe pública de relacions veïnals
- Cost CD, DVD quan s’entregui informació en aquest format
- Tramitació de registre de parelles de fet
- Certificació serveis urbanístics que no precisin informe
- Certificat de sonometria que impliqui desplaçament tècnic municipal
- Elaboració d’informes tècnics d’accidents per la Policia Local i quan sigui pertinent, a
petició dels interessats, companyies d’assegurances, procuradors o qualsevol d’aquests,
directament o a traves d’autoritat judicial que hagi de conèixer el cas

TAXA PER
EXPEDICIÓ
DOCUMENTS
60,00€
45,00€
10,00€
5,00€
1,00€
10,00€
5,00€
3,50€
3,00€
1,00€
1,00€
0,50€
0,30€
30,00€
1,50€
20,00€
20,00€
50,00€
60,00€

Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en aquest cas les taxes no varien, sinó que es creen
nous conceptes. Informa que el pagament per certificats i duplicats sobre dades o
documents de més de cinc anys emesos per aquest ajuntament s’ha dividit en dos: un,
que serà per certificacions sobre dades o documents emesos dins els darrers cinc
anys, que costarà 5 euros; i l’altre, que serà per duplicats de documents emesos per
aquest ajuntament dins els darrers cinc anys, que costarà 1 euro. Igualment, també
s’ha fet amb el mateix sistema per als certificats i duplicats de dades o documents
emesos per aquest ajuntament de més de cinc anys, que per a aquests casos s’ha
establert una quota de 10 euros pels certificats i de 5 euros pels duplicats. Per altra
banda, manifesta que s’ha incorporat un nou concepte: cartells d’obra, amb una quota
de 3 euros. Pel que fa als certificats de residència, manifesta que s’ha limitat la taxa
als que s’expedeixin mitjançant caixer automàtic, és a dir, que a les persones que
vénguin a l’ajuntament a treure un certificat de residència no se’ls cobrarà res.
Finalment, el cost per l’elaboració d’informes tècnics d’accidents que fa la Policia
Local, que costava 60’70 euros, s’ha arrodonit a 60 euros.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
dues abstencions, corresponents als membres del PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1);
i quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4); acorda:
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per la prestació del servei
d’expedició de documents administratius i l’ordenança fiscal que la regula en l’article
7è, que queda redactat de la següent manera:
Article 7. TARIFES
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura de la manera següent:
DESCRIPCIÓ

- Informes urbanístics motivats per la petició de certificats d’habitabilitat, per habitatge o unitat habitable
informada i locals (s’entendrà com a unitat habitable a l’efecte d’aquesta taxa un apartament en blocs
d’apartaments, 4 places hoteleres en hotels)
- Informes tècnics urbanístics i sobre edificació per l’emissió dels quals sigui necessària la intervenció de
tècnics de grau mitjà o superior.
- Informes o certificacions dels serveis urbanístics que no precisin informe tècnic (adreça de l’edifici,
innexistència d’expedient urbanístic, etc)
- Certificacions sobre dades o documents emesos en els darrers cinc anys
- Duplicats de documents emesos per aquest Ajuntament en els darrers cinc anys.
- Certificacions sobre dades o documents de més de 5 anys
- Duplicats de documents emesos per aquest Ajuntament de més de cinc anys.
- Certificats sobre immobles situats al terme municipal
- Cartells d’obra
- Certificats de residència obtinguts a través de màquines expenedores
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (primera pàgina)
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (pag. 2 a 10)
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (a partir pag. 11)
- Fe pública de relacions veïnals
- Cost CD, DVD quan s’entregui informació en aquest format
- Tramitació de registre de parelles de fet
- Certificació serveis urbanístics que no precisin informe
- Certificat de sonometria que impliqui desplaçament tècnic municipal
- Elaboració d’informes tècnics d’accidents per la Policia Local i quan sigui pertinent, a petició dels
interessats, companyies d’assegurances, procuradors o qualsevol d’aquests, directament o a traves
d’autoritat judicial que hagi de conèixer el cas

TAXA PER
EXPEDICIÓ
DOCUMENTS
60,00€
45,00€
10,00€
5,00€
1,00€
10,00€
5,00€
3,50€
3,00€
1,00€
1,00€
0,50€
0,30€
30,00€
1,50€
20,00€
20,00€
50,00€
60,00€

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.
NOVÈ. DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12. PROPOSTA DE
BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA MUNICIPAL, CUSTÒDIA I
IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de grua municipal, custòdia i immobilització de vehicles;
l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 16.10.12, així com la proposició de Batlia, de dia
15.10.12, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’esmentada ordenança regula el preu del gual permanent, quan
considera que seria més lògic que ho regulàs l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per usos
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privatius o d’aprofitament especial del domini públic local. Per tant, s’ha suprimit d’aquesta
ordenança l’esmentat concepte i s’ha incorporat a l’ordenança que s’aprovarà en el punt
següent de l’ordre del dia. Demana si hi ha qualque intervenció. -----------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---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: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pel servei de grua municipal,
custòdia i immobilització de vehicles i l’ordenança fiscal que la regula en l’article 6è, i s’elimina
el punt a:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“a) Servei permanent de grua als titulars de placa de gual permanent: 37,73 euros/any” ----------Segona. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les referències
que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, per allò
que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.---------------------------------------------------------------------------------Tercera. Exposar al públic l’acord anterior junt 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 batle. Manifesta que únicament aquesta ordenança s’adapta a l’ordenament
vigent i s’elimina el concepte a de l’article 6è, relatiu al servei permanent de grua als
titulars de plaça de gual permanent, i es trasllada a l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per les utilitzacions privatives o l’aprofitament del domini públic local.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pel servei de grua municipal,
custòdia i immobilització de vehicles i l’ordenança fiscal que la regula en l’article 6è, i
s’elimina el punt a:
“a) Servei permanent de grua als titulars de placa de gual permanent: 37,73 euros/any”
Segon. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les
referències que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, per allò que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Exposar al públic l’acord anterior junt 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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DESÈ. DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12. PROPOSTA DE
BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LES UTILITZACIONS PRIVATIVES O
L'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal

reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic
local; l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 16.10.12, així com la proposició de Batlia, de
dia 15.10.12, amb relació a l’assumpte indicat.----------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en aquesta ordenança s’inclou els guals; que la taxa s’ha
incrementat, passant de 37,73 euros a 40,50 euros, així com s’estableix un preu de la placa del
gual de 10 euros. Afegeix que abans hi havia el concepte: “Entrada vehicles vorera”, i que ara
aquest concepte s’ha eliminat i queda limitat únicament als guals. Igualment, assenyala que
s’ha aprofitat aquesta modificació de l’ordenança per incorporar un nou concepte, el de
càrrega i descàrrega. -------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per aquest nou concepte de càrrega i descàrrega. El batle posa com a exemple una activitat de lloguer de cotxes, que ens demana un espai per
dotació de vehicles. Si l’informe policial és favorable, amb les limitacions que estableix la llei
vigent, es podrà concedir amb aquesta taxa. Assenyala que un altre exemple podria ser la
farmàcia, que en el carrer d’Allemand té un càrrega i descàrrega exclusiu per a aquest servei
seu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que no s’han d’equivocar els conceptes, ja que una cosa és
que l’Ajuntament pinti voluntàriament càrregues i descàrregues a la zona comercial del poble, i
una altra és que te demanin un càrrega i descàrrega exclusiu. A més, creu que el càrrega i
descàrrega de la farmàcia no és exclusiu per a ells, ja que hi pot anar una empresa
constructora que faci obres a un habitatge d’allà devora i pot emprar-lo. Sobre l’exemple que
ha posat el batle de l’activitat dels cotxes de lloguer, manifesta que ja sabem com funciona
aquesta activitat i açò és un poc perillós... ----------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que si aquest nou concepte s’introdueix per la qüestió
dels cotxes de lloguer, no entén per què es posa el concepte de càrrega i descàrrega. El batle
manifesta que és perquè se’ls pinta una zona de groc per poder ocupar aquella zona. El Sr.
Melià manifesta que, doncs, és per ocupació temporal, però no per càrrega i descàrrega. El
batle manifesta que tal vegada el concepte no és l’adequat. Per altra banda, el Sr. Melià
demana si el temps de càrrega i descàrrega està limitat. El batle manifesta que tots els
càrregues i descàrregues tenen una limitació horària i que, per açò, s’ha establert el valor €/m2
x any, aplicant un factor corrector del 0’5.-----------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---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: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels usos privatius o per
l’aprofitament especial del domini públic local i l’ordenança fiscal que la regula en l’apartat 4 de
l’article 5.A i en la taula de coeficients correctors per a càlcul de tarifes prevista a l’apartat 8 de
l’article 5.A, que queden redactats de la següent manera: -------------------------------------------------Article 5. Quota tributària -----------------------------------------------------------------------------------------A) Ocupació del domini públic ordinari ----------------------------------------------------------------------5.4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4.1. Entrada de vehicles amb caràcter permanent (guals) a través de voreres 40,50 € ----------Preu de la placa del gual: 10,00 € ------------------------------------------------------------------------5.4.2. Amb relació al preu del càrrega i descàrrega s’aplicarà el valor €/m2 x any aplicant un
factor corrector de 0,5 (vegeu taula inferior).--------------------------------------------------------------------5.8. Taula de coeficients correctors per al càlcul de tarifes-------------------------------------------------29
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Mòdul

Ocupació

Ocupació

Via

fix

Estiu

<= 1

>1

secundària

x unitat

mes

mes

Restaurants, bars, etc.: taules i cadires Valor € x m2 x any

0,5

Comerços: expositors

Valor € x m2 x any

0,5

Màquines expenedores

Valor € x m2 x any

1 m2

Mercat de carrer nucli urbà

Valor € x m2 x any

10 m2

Activitats ambulants vàries

Valor € x m2 x any

10 m2

Firaires <=75 m2

Valor € x m2 x any

Activitat

0,75
0,75

0,75
0,75
5
1,25

0,75

1

0,75

8

0,75

Firaires > 75 m2

Valor € x m2 x any

Mercat carrer festes patronals i costa

Valor € x m2 x any

Firaires festes patronals <= 100 m2

Valor € x m2 x any

Firaires festes patronals > 100 m2

Valor € x m2 x any

4

Festes patronals: taules i cadires

Valor € x m2 x any

10

Contenidors, reserves aparc.

Valor € x m2 x any

Bastides, tanques...
Tancament de vies públiques
Càrrega i descàrrega

Valor € x m2 x any

10 m2

0,75

0,5

6

10 m2

0,75
1,25

1

Valor € x m2 x any

2,5

1,5

Valor € x m2 x any

1,25

1

6 m2

0,75

0,5

Segona. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les referències
que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, per allò
que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. --------------------------------------------------------------------------------Tercera. 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 batle. Manifesta que a l‘ordenança en vigor el concepte de gual venia regulat
en quant a entrada de vehicles de vorera fixant un mínim de 6 m2 pel valor del sòl per
any, la qual cosa hauria suposat aplicar uns 300 euros anuals per gual. Açò s’ha
eliminat i s’ha inclòs un preu per gual de 40’50 euros i s’ha creat una taxa de 10 euros
en concepte de placa del gual. Per altra banda, manifesta que s’ha creat un nou
concepte, el de càrrega i descàrrega. Assenyala que a la comissió va posar com
exemple l’activitat de lloguer de cotxes, cosa que no va endevinar massa bé, perquè
no seria el cas. I assenyala que s’ha creat aquest concepte per tenir en compte
aquelles peticions que es puguin acceptar amb els oportuns informes tècnics i
policials.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels usos privatius o per
l’aprofitament especial del domini públic local i l’ordenança fiscal que la regula en
l’apartat 4 de l’article 5.A i en la taula de coeficients correctors per a càlcul de tarifes
prevista a l’apartat 8 de l’article 5.A, que queden redactats de la següent manera:
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Article 5. Quota tributària
A) Ocupació del domini públic ordinari
5.4.
5.4.1. Entrada de vehicles amb caràcter permanent (guals) a través de voreres 40,50 €
Preu de la placa del gual: 10,00 €
5.4.2. Amb relació al preu del càrrega i descàrrega s’aplicarà el valor €/m2 x any
aplicant un factor corrector de 0,5 (vegeu taula inferior).
5.8. Taula de coeficients correctors per al càlcul de tarifes
Mòdul

Estiu

Activitat

Ocupació

Ocupació

Via
secundària

fix

<= 1

>1

x unitat

mes

mes

Restaurants, bars, etc.: taules i cadires Valor € x m2 x any

0,5
0,5

0,75

Comerços: expositors

Valor € x m2 x any

Màquines expenedores

Valor € x m2 x any

1 m2

Mercat de carrer nucli urbà

Valor € x m2 x any

10 m2

Activitats ambulants vàries

Valor € x m2 x any

10 m2

Firaires <=75 m2

Valor € x m2 x any

1,25

0,75

Firaires > 75 m2

Valor € x m2 x any

1

0,75

8

0,75

10 m2

0,75

0,75

0,5

0,75
0,75
5

Mercat carrer festes patronals i costa

Valor € x m2 x any

Firaires festes patronals <= 100 m2

Valor € x m2 x any

Firaires festes patronals > 100 m2

Valor € x m2 x any

4

Festes patronals: taules i cadires

Valor € x m2 x any

10

6

10 m2

0,75

Contenidors, reserves aparc.

Valor € x m2 x any

1,25

1

Bastides, tanques...

Valor € x m2 x any

2,5

1,5

Tancament de vies públiques

Valor € x m2 x any

1,25

1

Càrrega i descàrrega

Valor € x m2 x any

6 m2

0,75

0,5

Segon. Modificar en el text de l’ordenança, d’acord amb la normativa vigent, les
referències que es fan a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, per allò que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. 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.
ONZÈ. DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 18.10.12. PROPOSTA DE
BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials; l’informe de Secretaria-Intervenció,
de dia 16.10.12, així com la proposició de Batlia, de dia 15.10.12, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batlle. Manifesta que aquesta ordenança únicament ha sofert una modificació, en
concret, amb relació a la tarifa corresponent als menjars a domicili, on s’ha incorporat que la
quota a satisfer pel servei de menjars a domicili també serà equivalent al cost efectiu del servei.
Afegeix que açò ha estat una petició feta pels Serveis Socials. -------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---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:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per la prestació de serveis socials i
l’ordenança reguladora en l’article 4t, que queda redactat tal com segueix:--------------------------“Article 4. Quota tributària ----------------------------------------------------------------------------------------1. Amb caràcter general la quota a satisfer pel servei d’ajuda a domicili i pel servei de menjars a
domicili serà equivalent al cost efectiu del servei. ------------------------------------------------------------No obstant açò, la tarifa definitiva a satisfer es fixa per aplicació del següent barem: --------------RENDA DISPONIBLE
Servei d’ajut a domicili
(% s/ cost del servei)
Inferior al SMI en menys d’un 75%
0%
Superior al 75% SMI o igual
15%
Entre el SMI i un 20% superior
30%
Entre un 20% i un 35% superior al SMI
50%
Entre un 35% i 50% superior al SMI
70%
Entre un 50% i 75% superior al SMI
85%
Superior a un 75% del SMI
100%
Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en aquesta ordenança s’inclou el concepte del servei de
menjars a domicili, i es disposa d’aquesta manera perquè moltes vegades el cost del
servei pot variar i podria donar casos que s’establís una tarifa fixa, que llavors es
pogués negociar i que fos un preu més assequible del que paguessin els mateixos
usuaris. En aquest sentit s’hauran de fer certificacions trimestrals de la despesa que hi
ha hagut, fer el repartiment equitatiu tenint en compte els usuaris i emprar el sistema
de renda disponible d’acord amb aquests trams per imputar el servei. Afegeix que
arran de les converses mantingudes amb els Serveis Socials en cap cas els usuaris
pagaran més del que pagaven i considera que aquest sistema facilitarà la gestió
administrativa del cobrament d’aquest servei.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Anuncia que el grup PSOE s’abstindrà. No obstant açò,
manifesta que volia deixar constància de la seva queixa per no haver-se-li notificat
aquesta qüestió en la comissió informativa corresponent.
Intervé el Sr. Lora Buzón. S’interessa pel preu del menjar. La Sra. Moreno Portella
informa que fins ara el servei de menjador social era de 4’50 euros per usuari i el
servei fora de menjador social de 5’50 euros. Ara es faran barems damunt renda.
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El Sr. Lora Buzón anuncia que el PSM-ELS VERDS s’abstindrà i vol recordar que el
salari mitjà interprofessional, a hores d’ara, és de 641 euros, per la qual cosa demana
que l’Ajuntament conjuntament amb els serveis socials facin labor, perquè vénen
temps durs.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que és l’única ordenança en què no
s’especifica quin és el cost del servei. Li agradaria saber de quins factors depèn, el
cost del servei. Per exemple, el fet que hi hagi baixes o que hi hagi més poca gent que
demani el servei, si açò implica que el cost haurà de ser major per als usuaris que
quedin. Li agradaria saber aquests tipus de criteris.
El batle manifesta que se li passarà una relació detallada del cost total del servei i que,
en principi, es té establert un preu unitari, no hi ha uns costos fixos, no hi ha un mínim,
sinó que es té tancat un preu per usuari.
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);
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (1); i
un vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per la prestació de serveis
socials i l’ordenança reguladora en l’article 4t, que queda redactat tal com segueix:
“Article 4. Quota tributària
1. Amb caràcter general la quota a satisfer pel servei d’ajuda a domicili i pel servei de
menjars a domicili serà equivalent al cost efectiu del servei.
No obstant açò, la tarifa definitiva a satisfer es fixa per aplicació del següent barem:
RENDA DISPONIBLE
Inferior al SMI en menys d’un 75%
Superior al 75% SMI o igual
Entre el SMI i un 20% superior
Entre un 20% i un 35% superior al SMI
Entre un 35% i 50% superior al SMI
Entre un 50% i 75% superior al SMI
Superior a un 75% del SMI

Servei d’ajut a domicili
(% s/ cost del servei)
0%
15%
30%
50%
70%
85%
100%

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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DOTZÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS PER
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L'ILLA DE MENORCA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i quatre abstencions,
corresponents als membres del PSOE (4), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 18 d’octubre de
2012, amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Atès que la vigència del Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments per a la prestació del servei insular de seguretat i salut laboral de l’administració
local de l’illa de Menorca finalitza el pròxim 31 de desembre. ---------------------------------------------Atès que la clàusula 14 del conveni assenyala que es podrà prorrogar, amb caràcter previ a la
seva finalització però requerirà acord exprés al respecte; --------------------------------------------------Atès que el Comitè de Seguretat i Salut municipal va donar el vist-i-plau a la pròrroga i que es
preveu que el repartiment del cost continuï com fins ara (50% Consell i 50% a repartir entre els
ajuntaments en funció del nombre de treballadors), estan subjectes a la variació de l’IPC. -------I ateses les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent proposta: ------------------------------Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments per a la prestació del servei insular de seguretat i salut laboral de
l’administració local de l’illa de Menorca; la pròrroga tindrà una duració de tres anys, finalitzant
el 31 de desembre de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Facultar al batle per signar l’esmentada pròrroga.” ------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que el conveni en qüestió acaba a final d’any, que és un
conveni que valora positivament i que entén que s’ha de mantenir. I el motiu de la
urgència és que, en principi, s’havia pensat fer una pròrroga d’un any, en el qual cas
no faria necessària l’aprovació del Ple; però finalment hi va haver un acord entre els
diferents municipis perquè la pròrroga fos per tres anys. Per açò és que s’ha duit ara a
l’aprovació del Ple.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS
VERDS (1); acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments per a la prestació del Servei insular de seguretat i salut
laboral de l’Administració local de l’illa de Menorca; la pròrroga tindrà una duració de
tres anys, que finalitza el 31 de desembre de 2015.
Segon. Facultar al batle per signar l’esmentada pròrroga.
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TRETZÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 347/2012 AMB RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER GABRIEL ORFILA
PONS CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA 485/2011)
La secretària dóna compte de la Sentència núm. 347/2012 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca amb relació al recurs contenciós
administratiu interposat per Gabriel Orfila Pons contra aquest Ajuntament. La
sentència desestima el recurs interposat contra, per una banda, la Resolució de Batlia
núm. 2008/673, de 25 de novembre, que imposava a l’interessat una sanció en matèria
de disciplina urbanística per import de 10.985 euros per la construcció sense llicència
d’un hivernacle, i per l’altra banda, contra l’acord de la Junta de Govern Local de dia
08.07.2011, que desestimava el recurs presentat per l’interessat contra la providència
de constrenyiment i posterior embargament practicat sobre els béns d’aquell. En el
primer cas es desestima el recurs per extemporani; i en el segon, per considerar
l’acord de la Junta de Govern Local com a ajustat a dret. Contra la sentència es pot
interposar recurs d’apel·lació.
El Ple en resta assabentat.
CATORZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
QUINZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en el Ple del mes de setembre, quan el
portaveu d’EM-EU va interessar-se sobre la paga extra de Nadal dels treballadors, el
batle va dir que estàvem obligats per l’Estat a fer un pla de pensions. L’únic que
demana és que aquests plans de pensions no es facin a través d’una banca normal i
corrent, sinó que es facin a través d’una banca ètica.
El batle manifesta que encara no tenim gaire instruccions en aquest sentit, però tenim
indicis que possiblement es donarà a triar als treballadors entre diverses possibilitats. I
açò és el que s’està sentint, que el mateix treballador serà qui podrà triar segons el
seu propi criteri.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es va concedir una llicència d’obres per
condicionar la parcel·la anomenada es Corral des Pou, a s’Ullastrar. Li agradaria que
es verificàs la propietat d’aquest terreny.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a l’escrit presentat per Fernando
Serrano, RE 5147, relatiu a una sanció respecte a l’expedient de disciplina Urbanística
21-du/2011. Manifesta que a l’esmentat escrit s’indica que el regidor d’urbanisme va
donar-li una autorització verbal per continuar les obres. És més, aquest senyor dins
l’escrit hi fa unes expressions molt fortes. Voldria saber si el regidor d’Urbanisme
pensa demandar aquest senyor.
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Intervé el regidor d’Urbanisme, el Sr. Pons Pons. Pel que fa a les obres autoritzades
en el Corral des Pou de s’Ullastrar, manifesta que s’està duent a terme el procediment
d’immatriculació, pel fet que es sobreentén que és un terreny municipal. Les obres
estan autoritzades en aquest sentit. No obstant açò, li remetrà tota la informació que
té sobre aquest assumpte. Respecte a l’escrit presentat pel Sr. Serrano, RE 5147,
manifesta que pot imaginar-se allò que va pensar en el seu moment quan va veure
aquest escrit... Afegeix que té previst parlar amb aquest senyor; i que l’escrit està
inadequadament expressat, ja que aquest senyor coneixia perfectament la seva mare
personalment, hi havia bones relacions, però l’escrit està fora de context i de to així
com està escrit. Per altra banda, manifesta que aquest senyor va venir a sol·licitar si
podria iniciar les obres, atès que tenia la tramitació en marxa però encara no havia
passat per Junta de Govern; i el regidor d’Urbanisme va dir-li que no podria començar
les obres sense autorització i que havia d’esperar a tenir la corresponent llicència
municipal. A més, va ser aquest mateix regidor que va instar l’inspector d’obres a obrir
l’expedient de disciplina urbanística.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la factura presentada per Hortícola
Balear, RE 5305, en concepte de poda de wasintonia i recollida, que puja a 1.243,28
euros. Voldria saber on es va realitzar aquesta poda. El batle informa que es tracta de
les palmeres de l’avinguda de sa Pau. El Sr. Carretero manifesta que aquesta feina,
normalment, la feia la brigada d’obres i ara, pel que es veu, es va donar a una
empresa. El batle manifesta que la feina aquesta no l’havia feta mai la brigada d’obres,
ja que es va fer la neteja de tot el tronc complet. El Sr. Carretero manifesta que té
constància que hi ha treballadors a la brigada que la saben fer, aquesta feina.
Tot seguit, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que la brigada d’obres allò que sí que ha
fet ha estat podar palmeres —eliminar les fulles—, però allò que no s’havia fet mai a
l’avinguda és repelar el tronc de les palmeres, i el motiu de contractar una empresa
especialitzada per fer aquesta feina és perquè tenen els mitjans necessaris per escalar
la palmera i fer adequadament la feina.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que no ha demanat l’explicació tècnica de com fan la
feina, ja que açò ell ja ho sap, sinó que ha demanat el perquè d’aquesta factura... A
més, insisteix que hi ha treballadors de la brigada d’obres que saben fer aquesta feina.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a l’escrit del CIM, RE 5166, en el qual
demana la cessió i els drets d’explotació dels espais on s’ubiquen les marquesines del
transport públic regular de viatgers en autobús. Voldria saber què hi ha, d’açò.
El batle informa que a una reunió de batles el conseller de Projectes va informar dels
contactes que havia mantingut amb empreses de publicitat per fer un pla de renovació
de marquesines. En el cas de Sant Lluís, quasi totes estan en bon estat i allò que es
plantejava era que les noves que s’instal·lassin fossin a través d’una concessió a una
empresa que hi pogués instal·lar publicitat. Afegeix que és una qüestió que han
d’acabar de perfilar amb el CIM.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa pel decret de Batlia núm. 2012/1156, pel
qual s’aprova un pagament al CCE Sant Lluís per valor de 1.000 euros en concepte de
Gran Gala Lírica 2012. Com que dins el decret hi apareixen altres quantitats, voldria
tenir-ne una explicació. Així mateix, voldria saber que passarà amb l’aportació
d’AENA, que finalment ha retirat la seva aportació.
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El batle informa que es va fer un conveni amb el Centre Cultural i Esportiu per un
import global previst de patrocinadors que, entre d’altres, incloïa el patrocini d’AENA.
Per motius de liquiditat, abans del concert es va fer un avançament al CCE, i la resta
en espera de l’oportuna justificació de la despesa amb motiu de la gestió d’aquest
concert. S’han mantingut converses amb AENA, però finalment no serà possible
rebre l’aportació de l’esmentada empresa.
El Sr. Carretero Tudurí demana qui va ser el responsable perquè el logo d’AENA no
sortís com ells havien dit. El batle manifesta que AENA demanava que hi hagués el
seu propi logo, així com el de la fundació, i es va fer com s’havia fet sempre, posar
només el logo d’AENA. Ells s’agafen per aquí per retirar la subvenció, i els qui van
editar el programa van considerar que no acabava de lligar prou aquests dos logos
junts i van deixar només el d’AENA.
El Sr. Carretero Tudurí voldria saber per què no es va incorporar en el programa de
mà el logo tal com AENA ho va demanar. El batle manifesta que açò va ser un error.
El Sr. Carretero demana qui n’és el responsable. El batle manifesta que el responsable
d’aquesta error sempre és el batle, que és el darrer que ho ha de revisar.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ha vist que a l’advocat urbanístic ja no
se’l va a cercar a l’aeroport. Va i ve amb taxi i llavors l’ajuntament li paga la despesa.
Voldria saber per quin motiu ara es fa així, ja que normalment hi anava el notificador a
cercar-lo i llavors la policia o qualcu de nosaltres —membres de l’equip de govern— el
dúiem a l’aeroport. Si bé no són quantitats molt grosses, estam parlant d’uns 60 euros
mensuals.
El batle manifesta que l’acord que tenia l’anterior equip de govern —acord que no està
reflectit en el contracte de prestació de serveis— era que se l’anàs a cercar i se’l
dugués a l’aeroport. Assenyala que quan va entrar el nou equip de govern i vam
conèixer aquesta persona, ell ens va fer saber així com ho feien i nosaltres vam
considerar que era millor que es desplaçàs amb taxi, ja que moltes vegades el
notificador hi havia d’anar a propòsit i el temps que perd el notificador, el cotxe, la
benzina... és més àgil pagar el taxi i més còmode per a tots. Afegeix que possiblement
s’haurà de renegociar el cas de l’assessor urbanístic.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a l’escrit presentat per Estanislao
Carrión Gómez de Tejada, RE 4400, el qual sembla que havia d’organitzar un
esdeveniment a la platja de Punta Prima, llavors a la platja de Binibèquer... Se li havia
dit que sí que ho podia fer, aquesta persona havia contractar tota una sèrie de
serveis... i dos dies abans de l’esdeveniment se li diu que no es podrà fer. Com que
aquesta persona demana una còpia de l’expedient administratiu iniciat, voldria saber si
se li ha enviat.
El batle manifesta que l’expedient administratiu no se li pot remetre, sinó que se li pot
deixar consultar, i creu que ell ja hi ha accedit. Afegeix que era una idea que, com a
batle, ho veia positiu, però que es va organitzar en deu dies... L’escrit diu una cosa,
però la realitat és que hi havia molts de serrells pendents i era un gran risc a assumir,
quan no hi havia cap compromís d’aquest ajuntament fins que no hi hagués l’oportú
permís d’activitat del Consell Insular. Per açò, malauradament es va decidir no fer-ho.
El Sr. Carretero manifesta que, doncs, fins ara no se li ha lliurat cap documentació ni
ha demanat cap responsabilitat civil. El batle manifesta que no i que, en tot cas, la
documentació se li deixarà consultar tota.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que ja ha arribat la resolució del CIM sobre
el repartiment del PIC de 2012, i es pot veure que a l’Ajuntament de Sant Lluís li
corresponen 39.000 euros. Assenyala que en el pressupost municipal hi havia previst
107.000 euros d’aportacions d’altres administracions, per la qual cosa han quedat
68.000 euros sense finançament. Voldria saber com ho pensen resoldre. El batle
manifesta que s’hauran de fer les oportunes modificacions de crèdit, si bé encara no
ho tenen acabat de perfilar.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el mes juliol va demanar en què
s’havia utilitzat la partida de millora que va oferir l’empresa respecte de les obres de la
nova escola. En el ple del mes de setembre el regidor d’Urbanisme va contestar-li que
s’havien demanat dos informes de la direcció facultativa: un on indicassin que s’han
esmenat les deficiències d’obra seguint les seves instruccions; i un altre informe
justificatiu de com s’ha gastat la partida de millores al projecte oferida per l’empresa.
Voldria saber si s’han rebut aquests informes.
El Sr. Pons Pons manifesta que encara no els tenim i que, just arribin, se li’n remetrà
una còpia. De totes maneres, manifesta que està previst reiterar les peticions, per tal
que en els facin arribar al més prest possible.
La Sra. Marqués Portella manifesta que és estrany que arran del seguiment de les
obres de l’escola que fa l’ajuntament no sàpiga en què s’han utilitzat aquests doblers
destinats a millores que hi havia, ja que creu que d’açò en deu quedar constància a les
visites d’obra.
El Sr. Pons Pons manifesta que una de les coses que s’ha canviat era la connexió del
clavegueram, que estava prevista a tres llocs i que va proposar que es connectàs
només a la part sud-est del col·legi per a un millor funcionament; també es va fer un
fals sostre... Però insisteix que li agradaria disposar d’aquest informe tècnic que
reflecteixi totes les millores realitzades.
Continua la Sra. Marqués Portella. Recorda que el Consell Escolar Municipal havia fet
una sèrie de peticions de millores a l’escola i li agradaria saber si aquestes s’han atès,
cosa que li agradaria que també se li contestàs.
La Sra. Reynes Calvache manifesta que la majoria d’aspectes ja s’havien resolt quan
nosaltres vam arribar en aquest Ajuntament, i que una de les coses que quedava
pendent era el tema de les piques, en el qual cas han aconseguit posar-ne dues dalt i
dues baix.
La Sra. Marqués Portella manifesta que li agradaria que la informassin per escrit de les
peticions que s’han atès i de les que no s’han atès.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, tenint en compte les intervencions
que s’han escoltat avui vespre, li suggereix al batle que sortís més pel carrer, perquè
veu que ell no té consciència de quina és la situació que s’està vivint en el dia d’avui.
A part del discurs que el batle ha fet, li ho ha acabat de demostrar quan ell ha posat
d’exemple les mesures que l’anterior equip de govern tenien previstes en el pla
econòmico-financer. Manifesta que era un pla econòmic que es va aprovar l’any 2008,
en una situació totalment diferent de la que vivim avui; un pla econòmic que l’any 2009
ja s’havia superat i, per tant, ja no teníem per què seguir-lo, però així i tot el vam
seguir, però era un pla que només durava fins a l’any 2011, no el 2012. Per tant,
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parlar del passat, amb unes situacions absolutament diferents a les d’avui, quan és
una cosa que ja no tindria cap validesa, i amb la situació que estam vivim, que
s’agreuja i que encara s’agreujarà més... Creu que hauríem de ser una mica més
sensibles. Per açò, ha demanat al batle que surti al carrer perquè el podrà ajudar a ser
una mica més sensible amb tota la gent que viu aquí defora.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que li agradaria saber el motiu pel qual no es va
fer la comissió informativa de Sanitat i Serveis Socials que hi havia previst de fer
aquest mes. La Sra. Moreno Portella informa que és perquè hi havia d’assistir un
convidat i que, per motius personals, no va poder acudir-hi i no es va convocar, si bé
es cercarà una altra data i es convocarà. El Sr. Cubas Pons manifesta que les
comissions informatives de caràcter ordinari tenen una periodicitat determinada, la
qual és aprovada pel Ple, i no creu que un convidat pugui afectar la convocatòria d’una
comissió. Per tant, si un convidat no pot assistir-hi, creu que la comissió es podria
haver convocat igual.
La Sra. Moreno Portella manifesta que, per convocar una
comissió en què no hi havia de ser la persona que havia de parlar sobre un tema en
concret, es va considerar oportú no convocar-la i insisteix que la comissió es
convocarà pròximament. El Sr. Cubas Pons manifesta que només hi havia un tema per
tractar... Creu que amb la situació que tenim avui en dia hi hauria d’haver més coses
per parlar de Serveis Socials. La Sra. Moreno manifesta que en el seu moment sortirà
tot el que hi ha, tot el que es du i tot el que es fa des dels Serveis Socials. A més,
recorda que el Sr. Cubas va ser regidor en aquest ajuntament i sap que, de problemes
i assumptes, n’hi ha cada dia. El Sr. Cubas Pons manifesta que, efectivament és així,
però a ell no se l’informa, ja que des del mes de juny no s’ha fet cap comissió
informativa de Sanitat i Serveis Socials. La Sra. Moreno insisteix que es convocarà.
El Sr. Cubas Pons li recorda que la periodicitat de les comissions informatives les
dictamina el Ple, no el regidor de torn. La Sra. Moreno Portella manifesta que ho tindrà
en compte.
Per altra banda, el Sr. Cubas Pons manifesta que li agradaria saber la situació del
Club Esport Sant Lluís, ja que ell fa divuit mesos n’era el vicepresident; no sap si
encara ho és, perquè no se l’ha convocat a cap reunió de llavors ençà, i d’aquí a dues
setmanes s’ha de votar la dissolució de la secció del triatló de Sant Lluís i voldria saber
cap a on anirà el seu vot. La Sra. Reynés Calvache respon que se li contestarà per
escrit.

Sense més assumptes a tractar, 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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