Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 27/09/2012
Hora: de les 20 a les 20.40 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 d'Urbanisme de dia 18.09.12.- Proposta del regidor
d'Urbanisme amb relació al Pla Insular de Cooperació 2012
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 20.09.12.- Proposició de Batlia
amb relació a l'aprovació del Compte General del Pressupost de 2011
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 20.09.12.- Donar compte de les
resolucions de Batlia núm. 2012/950 i 2012/1081. Aprovació expedients de modificació
de crèdit núm. 6 i 7
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 20.09.12.- Escrit de Carolina
Marqués Portella. Sol·licitud de modificació del dia de la celebració de les sessions
ordinàries de Ple
Sisè. Proposició de Batlia amb relació a l'aprovació del conveni de col·laboració entre
el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa de Menorca per al
desenvolupament de les respectives competències en matèria de protecció de menors
Setè. Aprovació de les Festes Locals 2013
Vuitè. Donar compte Sentència núm. 308/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Antonio Valdivia
Martín contra aquest Ajuntament en el marc del procediment abreviat 312/2011
Novè. Donar compte Resolució de Batlia núm. 2012/1066.- Delegació de
competències
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs , suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 26.07.12.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l’abstenció del Sr. Olives Salas, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 18.09.12.PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ AL PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ 2012
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta que presenta el regidor d’Urbanisme amb relació a

l’assumpte indicat, que diu:------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que el Consell Insular de Menorca va aprovar en data 20 de febrer de 2012, condicionada
a la conformitat de l’aportació del Ministeri de Política Territorial, el Pla Insular de Cooperació
2012 (PIC 2012) així com la seva distribució entre els diferents ajuntaments; ------------------------Atès que en data 8 d’agost el Consell Insular ha iniciat expedient de modificació del Pla Insular
de Cooperació 2012 amb la intenció de redistribuir el finançament de les obres en ell incloses al
considerar perduda l’aportació estatal;---------------------------------------------------------------------------Atès que per l’Ajuntament de Sant Lluís la manca d’aportació estatal suposa la pèrdua de
83.222,55 € que, en la seva major part, han de ser assumits per l’Ajuntament. ----------------------Atès que és convenient renunciar, al manco temporalment, a l’execució d’alguna de les obres
previstes amb l’objecte de reduir al màxim l’impacte negatiu que la manca d’aportació del
Ministeri tindrà per a les arques municipals, i que l’obra “Substitució d’un tram de xarxa de
proveïment d’aigua i clavegueram a la 5ª Avinguda de la urbanització de s’Algar” encara no
s’ha licitat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors, ELEV a la Comissió Informativa d’Urbanisme les següents
propostes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Desistir de l’obra “Substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram a
la 5ª Avinguda de la urbanització de s’Algar”, inicialment inclosa en el Pla Insular de Cooperació
2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Manifestar la voluntat de continuar amb la resta d’obres incloses en el Pla Insular de
Cooperació 2012.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que totes les obres que estaven incloses en el PIC s’han dut a
terme, a excepció d’una que no ha estat ni tan sols adjudicada, que és l’obra de “Substitució
d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram a la 5ª Avinguda de la urbanització de
s’Algar”. Indica que se sap que per a les obres del PIC no tindrem aportació del Ministeri
d’Obres Públiques, com també que l’aportació que farà el CIM estarà un poc per damunt del
que hi havia previst inicialment. Per tant, i per tal que el nou repartiment que faci el CIM vagi a
totes les obres del PIC que han estat adjudicades, s’ha considerat oportú deixar
provisionalment fora de l’esmentat pla el projecte indicat. Afegeix que açò no vol dir que
aquesta obra no s’hagi de fer, i que, quan sigui, es mirarà d’executar aquesta obra d’una altre
forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, si no recorda malament, les obres d’aigua i
clavegueram venien finançades d’un altre fons. En demana informació. La secretària informa
que les obres que feien referència a qüestió d’aigua venien finançades, en part, de la CAIB,
però enguany no hi ha aportació de l’esmentat organisme. -----------------------------------------------El president afegeix que per a les obres del PIC 2012 el Ministeri de Política Territorial aportava
inicialment 83.222,55 euros i el CIM 23.377,45 euros. Ara el Ministeri no efectua cap aportació
i l’objecte del CIM és fer una major aportació que la prevista inicialment, si bé no se sap quina
quantitat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Per altra banda, la Sra. Marqués Portella s’interessa per l’import d’adjudicació de les obres
executades del PIC 2012. Igualment, el Sr. Lora Buzón i el Sr. Melià Mercadal s’interessen per
l’esmentada informació. El president manifesta que se n’informarà. -----------------------------------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen set vots
ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Desistir de l’obra “Substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram
a la 5ª Avinguda de la urbanització de s’Algar”, inicialment inclosa en el Pla Insular de
Cooperació 2012.------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Manifestar la voluntat de continuar amb la resta d’obres incloses en el Pla Insular de
Cooperació 2012.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el PSOE mostra la seva estranyesa pel
fet que es vulgui desistir d’aquesta obra del Pla Insular de Cooperació 2012, encara
que llavors s’argumenti que açò no vol dir que no s’hagi d’executar. Considera que sí
que es podria executar, perquè en el pressupost de 2012 la partida de despesa va tota
al concessionari. Així mateix, manifesta que és una llàstima que finalment el Ministeri
no aporti doblers, ja que durant tots aquests anys hi havia hagut aportació de l’Estat; i
ara que es retiri aquesta aportació, açò és de lamentar. No obstant açò, manifesta
que seria important que aquesta obra s’executàs per seguir amb la línia d’actuació que
s’ha anat fent durant una sèrie d’anys a s’Algar, i més quan es tracta d’obres de
clavegueram, que sabem que a s’Algar segueix havent-hi problemes, sobretot a la part
en què no s’ha actuat. Continua manifestant que el fet de renunciar a aquesta obra del
PIC no sap si és la millor idea, ja que llavors hi sol haver el pla complementari, i aquí
és on podria haver-hi la possibilitat de finançament per a aquesta obra i d’aquesta
manera no tota la partida aniria a càrrec del concessionari. Per tant, considera que
açò es podria analitzar una mica més a fons, si no és que l’equip de govern sàpiga
més informació sobre aquesta qüestió, de manera que si és així ja no valdria açò que
acaba de dir.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, tal com ha dit el senyor Carretero, si es treu
aquesta obra del PIC llavors no hi haurà l’opció de poder entrar dins el pla
complementari; per tant, creu que açò s’hauria d’estudiar. Així mateix, lamenta el fet
que l’Administració central de cada vegada retallin més aquestes ajudes, ja que als
ajuntament petits, com el de Sant Lluís, açò era com un “alegra muchachos” la mar
d’important.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU considera que davant les
retallades del govern central per a aquesta qüestió, així com en d’altres, no ens podem
quedar callats i hauríem de ser reivindicatius, encara que hi podem fer poca cosa per
aconseguir res, però sí que hauríem d’alçar la veu.
Intervé el batle. Manifesta que està totalment d’acord amb les intervencions fetes pels
grups de l’oposició respecte al fet que el Ministeri malauradament hagi sortit d’aquest
pla. Assenyala que en els pressuposts municipals s’havia previst l’aportació del
Ministeri, quan encara els pressuposts de l’Estat no estaven aprovats i no teníem la
confirmació que veritablement aquests doblers hi serien, però finalment ha succeït el
pitjor i els ajuntaments s’han trobat amb unes obres sense finançament de l’Estat.
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Continua el batle. Manifesta que el fet de retirar aquesta obra del PIC és perquè es
tracta d’una primera fase d’una obra que constarà de dues fases, i que la idea és
plantejar una inversió plurianual finançada a través de la partida de finançament
d’inversions extraordinàries corresponent al sisè tram de les tarifes de consum de
proveïment d’aigua potable, i no és perquè no es vulgui fer, sinó que es farà perquè la
considera necessària. A més, considera que si es fa tot d’un cop encara facilitarà més
la seva execució i serà molt millor. Pel que fa al Pla complementari que queda dels
romanents de les adjudicacions de les obres existents, manifesta que tots els
ajuntaments el que han fet ha estat llevar els projectes que no havien executat del PIC
i ajustar-los, i el CIM ens ha comentat que en els casos dels romanents ho repartiria
equitativament en funció de les obres executades. Conclou dient que, en principi, a
l’Ajuntament de Sant Lluís li pertanyen uns 39.000 euros.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Desistir de l’obra “Substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i
clavegueram a la 5ª Avinguda de la urbanització de s’Algar”, inicialment inclosa en el
Pla Insular de Cooperació 2012.
Segon. Manifestar la voluntat de continuar amb la resta d’obres incloses en el Pla
Insular de Cooperació 2012.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 20.09.12.PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2011
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 11.09.12, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de dia 19.07.12, amb relació al Compte
General de 2011; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 19.07.12; ---------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 11.09.12, amb relació a l’exposició pública
de l’esmentat expedient. ---------------------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -------------------PROPOSTES D’ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2011.-------------------------------------------Segona.- Remetre a la Sindicatura de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost
de 2011.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que el dia 19.07.12 la Comissió Especial de Comptes va informar
favorablement sobre el Compte General de 2011 i que durant el període habilitat a l’efecte no
s’hi van presentar al·legacions, per la qual cosa avui es du a aprovació l’esmentat compte.
Afegeix que una vegada que el Ple l’haurà aprovat, es remetrà a la Sindicatura de Comptes. ----
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La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: --------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2011.--------------------------------------------Segona. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost
de 2011.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2011.
Segon. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2011.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 20.09.12.DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE BATLIA NÚM. 2012/950 I 2012/1081.
APROVACIÓ EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 I 7
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2012/950, de dia 27.07.12, que diu:
“Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de dia 26.07.12, en relació a la tramitació i aprovació
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 (per transferències entre partides) al Pressupost
de 2012; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, venc a --R E S O L D R E -------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 (per transferències entre partides)
al Pressupost de 2012, de conformitat amb el següent detall: ---------------------------------------------ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES --------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Pressupostària
Descripció
Import
334.226.99
Cultura – Altres despeses diverses
16.000
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES --------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Pressupostària
Descripció
Import
337.226.05
Joventut – Despeses diverses (concert jove)
16.000

Segon. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualment, dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2012/1081, de dia 14.09.12, que diu:
“Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de dia 12.09.12,, en relació a la tramitació i
aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 (per transferències entre partides) al
Pressupost de 2012; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim
Local, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L C-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 (per transferències entre partides)
al Pressupost de 2012, de conformitat amb el següent detall: ----------------------------------------------
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ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Pressupostària
Descripció
Import
920.626.00
Administració General – Inversió en equips per processos informació
2.000 €
432.625.00
Turisme – Mobilitat
1.720 €
Total despeses
3.720 €
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES--------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Pressupostària
Descripció
Import
432.221.00
Turisme – Subministraments
1.000 €
432.622.00
Turisme – Inversió nova en funcionament servei
720 €
920.222.01
Administració General – Comunicacions postals
2.000 €
Total despeses
3.720 €

Segon. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 s’ha generat amb
motiu del concert líric. Assenyala que altres anys es podien fer modificacions de crèdits per
majors ingressos per aplicar a una despesa directament, però, segons la normativa vigent, açò
ara no es pot fer i s’ha de restar despesa d’un lloc i posar-ho a un altre. Com que el concert
jove que s’havia plantejat finalment no es durà a terme, s’ha donat de baixa aquesta despesa i
s’ha imputat a la partida de despeses diverses de Cultura. Pràcticament és la quantitat rebuda
de patrocinadors del concert líric. ---------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal s’interessa pels ingressos que s’esperaven obtenir del concert jove. El
batle informa que és una quantitat que no s’obtindrà, i n’efectua una explicació.--------------------Pel que fa a l’expedient de modificació de crèdit núm. 7, el batle manifesta que es vol comprar
un nou ordinador per a l’escoleta i, com que la partida d’Administració general anava una mica
justa, s’ha incrementat en 2.000 euros. Llavors, recorda que l’any 2003 el CIM ens va cedir
una cadira amfíbia per a la platja de Punta Prima, però com que aquesta ja està bastant
deteriorada, es va considerar oportú comprar-ne una de nova, ja que es va trobar una oferta
bastant bona. Afegeix que s’ha pogut reduir la partida d’abalisament de platges, la partida de
comunicacions postals, així com es van poder estalviar els ports de dur la caseta que fa les
funcions d’oficina turística de Punta Prima. Per açò, s’ha fet aquest expedient de modificació
de crèdit. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.” ------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 20.09.12.ESCRIT DE CAROLINA MARQUÉS PORTELLA. SOL·LICITUD MODIFICACIÓ DEL
DIA DE LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE PLE
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de l’escrit presentat per Carolina Marqués Portella, RE 4573, de dia

12.09.12, en el qual sol·licita la modificació del dia de tenir les sessions ordinàries de Ple. ------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, per motius personals, ha presentat aquesta
sol·licitud i que es tractaria de passar al darrer divendres de cada mes les sessions ordinàries
del Ple, en comptes de ser el darrer dijous de cada mes, com estava aprovat fins ara. ------------La Comissió d’Economia i Hisenda, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------------------------------------------------------------- Determinar que a partir del mes d’octubre de 2012 les sessions ordinàries del Ple es
faran el darrer divendres de cada mes, a les 20 hores.” ------------------------------------------
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Dóna les gràcies al seu grup municipal, a l’equip de
govern i als altres dos grups que estan a l’oposició per facilitar, atès el seu trasllat fora
de Menorca, poder seguir com a regidora d’aquest Ajuntament, canviant el dia de tenir
les sessions ordinàries de ple.
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 unanimitat, acorda:
-

Determinar que a partir del mes d’octubre de 2012 les sessions ordinàries del
Ple es faran el darrer divendres de cada mes, a les 20 hores.

SISÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE L'ILLA DE MENORCA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES
RESPECTIVES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE MENORS
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 dotze vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (1) i una abstenció, corresponent al
membre d’EM-EU (1), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 24.09.12, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“L’any 2010 el Govern de les Illes Balears va presentar un protocol marc interdisciplinari
d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir la
coordinació interinstitucional en la intervenció en casos de maltractament infantil. S’ha de tenir
en compte però que per les característiques i la idiosincràsia de l’illa, tant els Ajuntaments com
el Consell parteixen d’una realitat de fet, sobre la base de la qual han vingut desenvolupant les
respectives competències que assumeixen, que no coincideix exactament amb la diferenciació
de tasques que preveu el Protocol marc; la divergència fonamental es deu a l’existència de
tècnics especialitzats al Consell Insular que són els que s’encarreguen d’assumir, per raó
precisament d’aquesta especialització, les tasques de valoració de casos i d’intervenció en
assumptes en què s’ha declarat els menors en situació de desprotecció. S’ha plantejat per tant
la voluntat d’assentar les bases per coordinar i articular les competències en la matèria, tractant
de respectar el sistema que fins ara s’utilitzava però tenint en compte aquells aspectes prevists
en el Protocol marc que poden ser d’utilitat per a un millor desenvolupament de les
competències. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot açò, venc en elevar al Ple la següent -------------------------------------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
Ajuntaments per al desenvolupament de les respectives competències en matèria de protecció
de menors. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Autoritzar el Batle per a la seva signatura.” ----------------------------------------------------------
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Intervé el batle. Informa que el CIM ens ha comunicat l’existència d’un error de forma,
en concret, en el pacte tercer, apartat 1er, ja que allà on diu: “El Consell Insular de

Menorca assumeix totes aquelles competències que enumera l’article 18 de la Llei balear
17/2206.”, hauria de dir: “El Consell Insular de Menorca assumeix totes aquelles
competències que enumera l’article 15 de la Llei balear 17/2206.”.
Per altra banda,

manifesta que aquest conveni reflecteix les relacions que tindrem entre el CIM i els
ajuntaments en matèria de menors i, bàsicament, reflecteix el que s’ha anat fent fins
ara i estableix els mecanismes de relació entre les diferents persones competents de
l’Ajuntament amb les persones que duen els temes de menors en el CIM, respecte a
aquests tipus de casos.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments per al desenvolupament de les respectives competències en matèria de
protecció de menors.
Segon. Autoritzar el batle a signar-lo.
SETÈ. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2013
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
Seguidament, la secretària dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears, RE 4737, de dia 24.09.12, en el qual es
detalla la relació de festes laborals per a l’any 2013, que és com segueix:
-

1 de gener, Cap d’Any, dimarts.
1 de març, Dia de les Illes Balears, divendres.
28 de març, Dijous Sant, dijous.
29 de març, Divendres Sant, divendres.
1 d’abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
1 de maig, Festa del Treball, dimecres.
15 d’agost, Assumpció de Maria, dijous.
12 d’octubre, Festa Nacional, dissabte.
1 de novembre, Tots Sants, divendres.
6 de desembre, Dia de la Constitució, divendres.
25 de desembre, Nadal, dimecres.
26 de desembre, Segona festa de Nadal, dijous.
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Intervé el batle dient que l’Ajuntament s’ha de pronunciar sobre les dues festes locals
per a l’any que ve. Assenyala que a la Junta de Portaveus es va comentar que fossin
dia 17 de gener (Sant Antoni) i 20 de maig (Cinquagesma). Demana si hi ha qualque
altra alternativa.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís
per a l’any 2013 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 20 de maig (Cinquagesma).
VUITÈ. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 308/2012 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ANTONIO VALDIVIA MARTÍN
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT EN EL MARC DEL PROCEDIMENT ABREVIAT
312/2011
La secretària dóna compte de la Sentència núm. 308, de dia 31.07.12, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca amb relació al recurs
contenciós administratiu interposat per Antonio Valdivia Martín, en el marc del
procediment abreviat 312/2011. La sentència desestima el recurs interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local de data 05.04.2011, que desestimava les
al·legacions efectuades per l’interessat contra la resolució de recaptació de data
14.03.2011, per la qual se li notificava l’existència d’un deute per import total de
3.705,08 euros. El recurs presentat denunciava la manca de notificació dels tributs i la
manca de motivació de l’acord. La Sentència, que és ferma, el desestima i confirma
l’acord municipal.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2012/1066.DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
La secretària dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2012/1066, de dia 13.09.12,
que diu:
“Atenent a l’absència del Sr. Batle des del dia 14 de setembre de 2012, a partir de les 18
hores, fins el dia 16 de setembre, a les 14 hores; atenent que, igualment, el 1º tinent de batle
durant els esmentats dies es troba fora del municipi; i atenent a la normativa vigent sobre
absències del Sr. Batle en el terme municipal; i en virtut de les atribucions que me confereix la
vigent Llei de Règim Local, venc a --------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E -------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Delegar en la 2ª Tinent de Batle d’aquest Ajuntament, Carmen Reynés Calvache, la
totalitat de les funcions que com a Batle me corresponen, sortint efecte l’esmentada delegació
des del dia 14 de setembre de 2012, a partir de les 18 hores, fins la meva reincorporació com a
Batle prevista pel dia 16 de setembre, a les 14 hores.-------------------------------------------------------Segon. Que la present Resolució se’n doni coneixement al Ple de l’Ajuntament a la primera
sessió que es celebri.-------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Publicar en el BOIB la present resolució.” -------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí.
Junta de Govern Local de dia 03.08.12
-

Punt 8è. Manifesta que el batle dóna compte de dos informes emesos pel Servei
de Salvament de Platges (Mar Save) amb relació a uns incidents produïts a la
urbanització de Binissafúller, zona de ses Olles, i a la platja de Punta Prima.
Voldria una còpia d’aquests informes.

Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana una còpia dels següents escrits amb registre
d’entrada: 3371, 3459, 3223, 3085, 3365, 3336, 3500, 3476, 3716, 3669, 3640, 3779,
3993, 3985, 3979, 3925, 3923, 3911, 4062, 4039, 4019, 4173, 4170, 4162, 4184, 4129,
4124, 4287 i 4266.
Igualment, demana una còpia dels següents escrits amb registre de sortida: 3819,
3821, 3823, 3874, 3771 i 3774.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que té pendent de contestació l’escrit que va
presentar en aquest Ajuntament el dia 21.08.12, RE 4249.
ONZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que voldria saber qui fa de director a l’Escola
Municipal d’Ensenyaments Artístics, ja que sap que la persona que feia de director,
Bartolomé Olives, ha demanat una excedència. El Sr. Olives Salas informa que,
efectivament, Bartolomé Olives Villalonga va demanar una excedència i ha estat
substituït per n’Iris Taltavull Huarte.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que li agradaria saber de quina forma
s’ha fet la substitució, per concurs o per contractació directa. El Sr. Olives Salas
informa que ha estat per contractació externa.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que va veure per la premsa que el CIM pensava
gastar-se un doblers per a la il·luminació del recinte talaiòtic de Binissafullet. Tal
vegada van adreçar-se a l’Ajuntament davant aquest projecte, però creu que abans de
fer la il·luminació feia més falta un lloc per aparcar-hi, cosa que creu que es podria
haver estudiat. Afegeix que es podria haver fet una oferta a les propietats confrontants
i improvisar un zona d’aparcament per poder visitar aquest recinte, ja que allò que
és difícil és l’accés, perquè els cotxes aparquen a la vorera i qualque dia passarà una
desgràcia. La il·luminació hauria de ser la cosa darrera. Conclou dient que a vegades
va bé demanar a l’oposició què en pensen, de les coses, ja que ell podria haver-li dit
açò a l’equip de govern o a la consellera del CIM, la Sra. Baillo.
El Sr. Pons Pons manifesta que es pot tenir en consideració, si bé s’ha de tenir en
compte l’àmbit de l’àrea de protecció de carreteres, la qual cosa dificultaria
l’esmentada execució. No obstant açò, considera correcta que a la vegada que es
pugui fer la il·luminació de la taula es pogués considerar la possibilitat de fer un
aparcament com toca.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que té entès que aquest any l’Ajuntament no
pagarà als seus treballadors la paga extra de desembre. És així? El batle respon que
sí. El Sr. Melià demana si es té quantificat quan s’estalviarà aquest Ajuntament per
aquest concepte. El batle respon que no, perquè hi ha casos que els treballadors
cobren una extra més petita, però llavors cada mes van cobrant dins la nòmina una
part proporcional d’aquesta paga, i s’ha de veure com aplicar-ho. Així mateix,
assenyala que l’Ajuntament està obligat a fer un pla de pensions als treballadors pels
imports de les esmentades pagues, per la qual cosa els treballadors no perden la paga
extra. Afegeix que s’està en converses amb els representants dels treballadors per
veure de quina manera s’aplica i quin criteri s’agafa.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la següent pregunta que volia fer era
saber on anaven destinats aquests doblers i, segons ha dit el batle, el govern central
obliga a fer un pla de pensions per als treballadors. Assenyala que li sembla
preocupant que es facin aquests tipus de polítiques, per una banda llevar paga als
treballadors i, per altra banda, destinar-les a allò que els interessa als bancs o a les
companyies asseguradores, que són els plans de pensions. Si realment és així, és
lamentable.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Demana si els càrrecs polítics d’aquest ajuntament
amb dedicació exclusiva renunciaran a la paga de desembre. El batle manifesta que
és una qüestió que té pendent de parlar-ne, però que, personalment, considera que
s’ha d’aplicar allò mateix que s’aplica als treballadors i que, per tant, hi renunciarà.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, els càrrecs polítics la poden cobrar. El
batle respon que sí, que si volen la poden cobrar. El Sr. Melià manifesta que açò és
trist. El batle manifesta que possiblement i que, de fet, sortien unes declaracions per
premsa respecte al sondeig que havien fet als pobles de Menorca i sembla que només
n’hi ha un que hagi dit el contrari.
El Sr. Meià Mercadal s’interessa pel que farà la resta de càrrecs polítics d’aquest
Ajuntament.
Tot seguit, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, personalment, renunciarà a la paga
de Nadal, sense dedicar-la a un pla de pensions. El Sr. Olives Salas anuncia que, per
coherència, també renunciarà a l’esmentada paga sense que vagi destinada a cap lloc,
simplement que quedi com a romanent de l’Ajuntament. A més, vol deixar constància
que la seva dedicació és parcial. Finalment, el Sr. Pons Pons comparteix l’opinió dels
seus companys i que també renunciarà a la paga de Nadal i que no la dedicarà a un
fons de pensions.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, agraeix al regidor d’Urbanitzacions la
rapidesa amb què van anar a fer net Binissafúller Platja, ja que feia bastants setmanes
que no s’hi davallava perquè hi havia fems de molta estona.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria saber qui fa net el camí
Vell de Biniancolla, ja que les zones de descans estan fetes un desastre, i no diguin
que l’herència que els vam deixar era de brutícia, perquè no ho era. És vergonyós,
perquè hi passa molta gent, dins aquest camí, i el que es troben no és la imatge que
Sant Lluís hauria de donar.
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Finalment, el Sr. Carretero Tudurí, pel que fa a la qüestió de la paga extra de Nadal,
manifesta que dir que els treballadors no perden la paga extra... Està claríssim que els
treballadors perden aquesta paga. A més, demana: S’ha demanat als treballadors que
els doblers de la seva paga extra vagin a un pla de pensions? La veritat, tot açò que
fa el Partit Popular en el govern central és de jutjat de guàrdia, amb totes les
herències que vulguin dir, però les mesures que han anat aplicant de cada vegada han
fet enredar més la troca. Considera que és un error llevar la paga extra, ja que
precisament quan la gent fa un extra és durant les festes de Nadal, que és quan hi ha
la major despesa. Conclou dient que dir que no es perd la paga, açò no, senyor batle,
la paga es perd, i està segur que si es demanàs als treballadors si volen un pla de
pensions, aquests dirien que no, ja que si en volguessin un, cadascú es faria el seu.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que té pendent de contestació dues
preguntes que va fer a la sessió plenària del mes de juliol: Una quan va demanar en
què s’ha utilitzat la partida de millora que va oferir l’empresa respecte a l’obra de la
nova escola; i, l’altra, va demanar una còpia de l’informe sobre la qüestió de l’emissari
submarí de l’EDAR.
El batle manifesta que en el torn d’intervencions el portaveu de l’equip de govern
contestarà a la pregunta que va fer sobre la nova escola. Respecte a l’informe sobre
la qüestió de l’emissari submarí de l’EDAR, manifesta que no se li ha remès l’informe
perquè encara no s’ha fet.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que quan l’any 2010 es va retallar el sou
als funcionaris (una mitjana del 5%) es va fer amb la condició que aquests doblers
s’utilitzassin per amortitzar deute de les administracions. Voldria saber si l’any 2011
també es va fer així i si açò segueix en vigor.
El batle manifesta que segueix igual, es va crear una partida a la qual s’imputen les
quantitats retingudes, per tal que quan sigui ferma la decisió es pugui amortitzar
directament.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 26.07.12, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
A LA SRA. MARQUÉS PORTELLA
1. Respecte a la pregunta formulada sobre en què s’ha utilitzat la partida de millora que va
oferir l’empresa per a les obres del nou col·legi públic, li comunic que l’Ajuntament va sol·licitar
a la Conselleria 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.
A dia d’avui, la Conselleria encara no ens ha fet arribar els informes de la direcció facultativa.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
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AL SR. JUAN CUBAS PONS
1. Adjunt li remet informe de Secretaria sobre l’acord de la Junta de Govern Local de data
22.06.12, pel qual s’aprovà l’acord bilateral entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Ajuntament
de Sant Lluís per reforçar temporalment la plantilla de la Policia Local de l’Ajuntament des
Migjorn Gran amb motiu de les seves festes patronals.
El batle
Cristóbal Coll Alcina

Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, respecte al camí Vell de Biniancolla,
FCCSA té aquest camí inclòs dins la seva llista per fer-lo net, i que la neteja de
camins era un servei que va oferir com a millora aquesta empresa quan es va treure el
concurs. Es tracta d’un servei que al llarg dels anys s’ha vist que no dóna abast i que
no es fa bé i que, per açò, es va treure un concurs de manteniment de camins
municipals, el qual començarà el proper mes d’octubre i la intenció és que tots els
camins estiguin en molt més bones condicions de les que es troben fins ara.
Intervé el batle. Manifesta que a la darrera Junta de Portaveus es va fer una petita
anàlisi dels dies en què es faran les properes sessions plenàries, sobretot respecte al
mes de desembre, que és quan hi ha més festes i quan es té previst presentar el
pressupost de 2013. En principi, al mes d’octubre la sessió ordinària seria dia 26; la
del mes de novembre, el dia 30; i la del mes de desembre seria el dia 20.

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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