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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 27/10/2011
Hora: de les 20 a les 22.10 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:
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
Elena Pons Pons
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Ismael Seguí Sintes
Ordre del dia
Primer.- Aprovació acta sessió anterior
Segon.- Donar compte dimissió regidor del PSOE, Ismael Seguí Sintes
Tercer.- Dictamen Comissió de Cultura i Governació de dia 03.10.11.- Moció que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació al català com a requisit d'accés a
la funció pública
Quart.- Dictamen Comissió d'Economia i Hisenda de dia 13.10.11.- Inventari municipal
de Béns i Drets.- Expedient núm. 8
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Economia i Hisenda de dia 13.10.11.- Moció que
presenta el grup del PSOE amb relació al manteniment del Fons de Cooperació
Municipal
Sisè.- Dictamen Comissió d'Economia i Hisenda de dia 13.10.11.- Modificació
ordenances fiscals per a l'exercici de 2012
Setè.- Dictamen Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.10.11.- Modificació
ordenances fiscals per a l'exercici de 2012
Vuitè.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2011/695.- Renúncia a obra inclosa dins el
Pla Insular de Cooperació 2011 i petició d'aplicació de romanents
Novè.- Moció que presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació a subscriure un
nou conveni amb el CIM respecte a l'orientador laboral
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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió
ordinària de dia 29.09.11.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- DONAR COMPTE DIMISSIÓ REGIDOR DEL PSOE, ISMAEL SEGUÍ
SINTES
La secretària dóna compte de l’escrit presentat per Ismael Seguí Sintes, RE 4983, de
dia 10.10.11, mitjançant el qual presenta la dimissió al càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament.
Intervé el batle. En nom del Partit Popular, dóna les gràcies al regidor Ismael Seguí
per la feina feta durant aquest temps.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que per motius laborals i per diferents
situacions que se li han plantejat, n’Ismael no ha pogut aguantar el ritme municipal,
encara que sigui a l’oposició, i pel fet de no poder complir les seves obligacions com a
regidor, per açò és que ha presentat la dimissió. En nom del PSOE, agraeix la feina
feta fins el dia d’avui i li desitja el millor en aquesta nova etapa.
El Sr. Lora Buzón, en nom del PSM-ELS VERDS i el Sr. Melià Mercadal, en nom
d’EM-EU, manifesten que ha estat un plaer haver fet feina amb ell durant aquest curt
període de temps i li desitgen el millor.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i accepta la dimissió presentada pel
regidor Ismael Seguí Sintes. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta Electoral
Central la sol·licitud d’expedició de la credencial de nomenament de la regidora que
haurà de substituir-lo, Vanesa Florit Blanco.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ DE CULTURA I GOVERNACIÓ DE DIA 03.10.11.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS AMB RELACIÓ AL
CATALÀ COM A REQUISIT D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Pren la paraula el Sr. Lora Buzón i demana si en la Comissió de Cultura i Governació es tindrà
en consideració la moció presentada en el Ple passat que plateja que el català sigui un requisit
d’accés a la funció pública. -----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Olives Salas recorda que en el Ple passat es va dir que la moció es debatria a la
Comissió d’Educació, però que aquest matí se l’ha informat que seria tractada en la de Cultura i
Governació. Creu que el motiu del canvi és perquè la temàtica està vinculada a l’àrea de
Personal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix. Informa que, a causa el Ple es va celebrar dijous passat, l’equip de govern no ha
tingut temps d’analitzar la proposta de moció, cosa necessària per poder determinar si s'hi
dóna suport o no. Diu que tots i cada un d’ells tindran la seva opinió particular, però que ha de
ser debatut i analitzat per arribar a un consens i adoptar una postura conjunta. ---------------------Segueix el Sr. Olives Salas. Demana al Sr. Lora Buzón que expliqui la temàtica de la moció. ---2
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El Sr. Lora Buzón explica que el grup de PSM-VERDS ha presentat la moció perquè el Govern
de les Illes Balears ha obert un període de consultes prèvies a la modificació de la llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
l’objectiu de suprimir el coneixement de la llengua catalana com a requisit d’accés a la funció
pública. Considera que la funció pública és un perfecte exemple d’on clarament s’ha d’estimar
la nostra llengua. A més, recorda que, en cas que s’aprovàs la modificació, seria el primer lloc
on no serà obligatori l’ús d’un idioma oficial i, per aquest motiu, creu que és necessari que el
Govern Balear rectifiqui el projecte de Llei. ---------------------------------------------------------------------Segueix. El Sr. Lora Buzón manifesta que si el Sr. Olives Salas no pot informar de quina és la
posició de l’equip de govern sobre aquest tema, creu que és millor que se’n parli en el proper
Ple. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la moció presentada pel grup de
PSM-VERDS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió de Cultura i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE,
PSM.VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP,
que suposen set vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
propostes d’acord següents: ----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Considerar que el coneixement del català sigui un requisit per accedir a l’Administració
Autonòmica de les Illes Balears. -----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Instar el Govern de les Illes Balears a retirar l’Avantprojecte de Llei de modificació de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que pretén eliminar el requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració
autonòmica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Instar el Govern de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per establir
el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota
la població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra
societat.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que és la tercera vegada que parlam d’aquesta
moció i que tornarà a incidir amb allò que va exposar en el ple i a la comissió de
Cultura. Assenyala que és una moció molt important, ja que es tracta de la nostra
llengua, la llengua pròpia de les Illes Balears, i considera que si aquesta moció no
s’aprova seria un flac favor a la nostra llengua. Afegeix que si aquesta llei no es
deroga, creu que seria l’únic lloc d’Europa en què no és obligatòria la llengua oficial.
Conclou demanant el suport dels grups de la corporació a la moció presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. En nom d’EM-EU, mostra el seu total acord amb la
proposta presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, així com amb els arguments
adduïts pel seu portaveu.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió de Cultura van quedar
reflectides les postures polítiques de cada grup polític, a excepció de la del PP, i que
serà bo veure què vota el Partit Popular en aquesta moció.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que la dita moció es va dur a la comissió de
Cultura i Governació en el darrer moment i, tal com va dir el seu president, no va
poder parlar-ne amb la resta de l’equip de govern per saber què n’opinaven els seus
companys. Feta aquesta valoració, i tenint en compte que determinats llocs de
treball, en el cas que exigim necessàriament el coneixement del català, pot ser que no
fossin coberts llocs de treballs que es poden considerar essencials; i tenint en compte
també que açò ve referit cap a l’Administració autonòmica i que l’Ajuntament està
englobat més tost dins el caire d’administració local, per açò l’equip de govern
considera més oportú fer una modificació a l’acord que es pretén prendre. Per tant, en
el punt primer de la moció, en lloc de dir “requisit”, que s’hi digui “mèrit preferencial”;
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en el punt segon, en lloc de retirar l’avantprojecte, més tost seria readequar-lo a
aquesta nova situació de mèrit preferencial; i el tercer punt podria quedar redactat tal
com està, en tot cas incloent-hi la possible consideració de les diferències dialectals
que hi pugui haver.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS no accepta
les modificacions plantejades per l’equip de govern, s’estima més que la votin en
contra, ja que la nostra llengua no és un mèrit, és un requisit que fa falta. Afegeix que
el PSM-ELS VERDS considera que es té voluntat d’afermar la nostra llenguda i de fer
feina o no se’n té; i no s’entén que sigui l’única comunitat autònoma en què no sigui
obligatòria la seva llengua oficial. Els mèrits són una altra qüestió. Per altra banda,
manifesta que qualsevol persona que entri a l’administració, avui en dia hi ha prou
mitjans (tant del govern, Consell com ajuntaments) perquè les persones que puguin
accedir a la funció pública ho tenguin la mar de fàcil. Conclou demanant que no es faci
demagògia sobre la llengua, la llengua és allò més important que tenim i si açò ho
perdem, ho perdem tot.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que es diu que no es pot aprovar
aquesta proposta pel fet que hi ha manca de professionals... Si en fos aquest el motiu,
fins i tot podríem fer una excepció en segons quines situacions; però quan parlam
d’eliminar el català com a requisit per entrar a la funció pública, parlam en general, no
de determinades especialitats en què a la millor falten professionals. Així mateix,
manifesta que ja està bé de fer demagògia quan parlam de la llengua, i no sap ara a
què ve introduir les varietats dialectals, és una altra demagògia molt repetida pel Partit
Popular. Clar que s’han de potenciar les varietats dialectals, però allà on toca, no cada
vegada que es pretén marginar la llengua pròpia de les Illes Balears han d’argumentar
que és per fomentar les varietats dialectals. Conclou dient que açò és demagògia i
que el vot d’EM-EU serà favorable a la moció presentada.
Intervé novament el Sr. Olives Salas. Manifesta que en aquest cas es tracta d’una
administració autonòmica i que, des d’un punt de vista local, l’únic que es pot fer és
aconsellar, no haver d’indicar a una administració superior que és el que s’ha de fer.
Respecte a determinats professionals, assenyala que per açò deia de posar-hi “mèrit
preferencial”, i des d’aquí s’hauria de graduar fins a quin punt hauria de ser més
preferencial o no. Conclou dient que açò no és demagògia; vostès diuen de defensar
la llengua pròpia i nosaltres fem la nostra defensa de la nostra llengua pròpia.
Intervé el batle. Manifesta que demagògia és una paraula molt fàcil de dir, però difícil
d’explicar i posar en context. En aquest cas, tothom ha de tenir la llibertat perquè
pugui parlar amb la llengua que vulgui i creu que mai una llengua es pot potenciar
posant imposicions. Afegeix que està totalment d’acord que és una llengua que s’ha
de mantenir, que té una gran riquesa cultural, però el fet que sigui un requisit
obligatori per accedir a l’administració pública de les Illes Balears, açò pot dur a una
sèrie de dificultats per al cobriment de places que són de difícil cobertura. Considera
que per protegir una llengua hem d’anar mes enllà, no imposar i posar traves per
accedir a la funció pública. Conclou dient que l’equip de govern votarà en contra de la
moció presentada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió de Cultura i Governació, i es produeix el següent resultat: cinc vots a favor,
corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i set
vots en contra, corresponents als membres del PP (7). El dictamen queda desestimat.
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QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 13.10.11.INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS.- EXPEDIENT NÚM. 8
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 06.10.11, amb relació a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que s’està actualitzant l’inventari municipal i que en el dia d’avui es
presenten per a aprovació unes quantes fitxes més. --------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que li agradaria que quan es dugui a aprovació un altre
expedient d’aquestes característiques, s’informi del que aproximadament queda pendent per
inventariar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP, PSOE i
PSM-ELS VERDS, que suposen dotze vots ponderats; i l’abstenció del representant d’EM-EU,
que suposa un vot ponderat, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient núm. 8 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a
aquesta corporació, que comprèn: --------------------------------------------------------------------------------- Codi immoble 319 al codi immoble 341, d’acord amb les fitxes individualitzades que
s’adjunten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Codi dret real 57 al codi dret real 62, d’acord amb les fitxes individualitzades que
s’adjunten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies
hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les reclamacions que
estimin oportunes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient
indicat.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (3) i PSM-ELS VERDS (1); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 8 de l’Inventari general de béns i drets corresponent
a aquesta corporació, que comprèn:
-

Codi immoble 319 al codi immoble 341, d’acord amb les fitxes individualitzades
que s’adjunten.

-

Codi dret real 57 al codi dret real 62, d’acord amb les fitxes individualitzades
que s’adjunten.

Segon.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de
15 dies hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les
reclamacions que estimin oportunes
Tercer.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient indicat.
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CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 13.10.11.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ AL MANTENIMENT
DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la moció presentada pel grup del PSOE, relativa a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Títol: Manteniment del Fons de Cooperació Municipal. ---------------------------------------------------Exposició de Motius. --------------------------------------------------------------------------------------------------La llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, afirma que el
municipi constitueix el nivell local bàsic i essencial de l’organització territorial de les Illes
Balears, que permet fer més efectiva la participació de la ciutadania en l’adopció de decisions,
així com gestionar amb menor cost i major efectivitat les competències locals. ----------------------La llei fa referència a la necessitat d’enfortir les institucions municipals. L’article 205 de la
citada llei regula el Fons de cooperació local, que es marca com a objectiu contribuir a
l’equilibri econòmic de les entitats locals de la comunitat, tenint en compte el criteri de
solidaritat. Marca com a import mínim d’aquest fons el 0’7% del total d’ingressos propis de la
comunitat i diu que cap municipi rebrà una participació anual del Fons de cooperació local
inferior a la de l’any anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------El Fons en qüestió és especialment important pels municipis menors, pels que és vital rebre
l’assignació pertinent per a poder fer front a les despeses corrents i efectuar els pagaments
corresponents al proveïdors. ---------------------------------------------------------------------------------------Donat que el Govern de les Illes Balears informà via sms que “...d’acord amb les disponibilitat
pressupostàries, està previst que dins aquest any 2011 es pagui a cada Ajuntament el 25 per
cent de la quantitat que li pertocaria en el repartiment que seria la mateixa que la rebuda l’any
2010. La quantitat restant corresponent al fons de cooperació local de 2011 es tramitarà dins
l’any 2012”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donat que la reducció d’aquest recursos genera un greu problema als ajuntaments i, en
especial, als proveïdors de bens i serveis locals. -------------------------------------------------------------D’altra banda, i atès que d’acord amb el que disposa l’article 168.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals de 2004, el President de l’entitat elevarà el projecte de
pressupost al Plenari de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la seva aprovació,
esmena o devolució. --------------------------------------------------------------------------------------------------El grup municipal socialista de Sant Lluís presenta la següent--------------------------------------------MOCIÓ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Instem al Govern de les Illes Balears a executar l’abonament del 100% del Fons de
cooperació local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any 2011. ----------------------2.- Demanem al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat de quan
s’efectuaran els pagaments (des d’ara fins el 31-12-11). ---------------------------------------------------3.- Instem al Govern de les Illes Balears a que -abans de 15/10/2011- ens informi de les
transferències corrents previstes per a 2012, per poder executar una proposta de pressuposts
municipals coherents pel proper any. ----------------------------------------------------------------------------4.- Sol·licitem que el conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears
comparegui urgentment davant la FELIB per a donar les explicacions pertinents i acordar les
corresponents solucions.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquesta moció es va presentar amb caràcter
d’urgència a la sessió plenària del mes de setembre, però l’equip de govern va considerar que
fos analitzada a la comissió d’avui. Manifesta que el motiu de presentar-la és que el Govern
balear va anunciar que dins l’any 2011 només pagaria als ajuntaments el 25% del Fons de
Cooperació Local, i que la resta, el 75%, l’abonaria dins l’any 2012, cosa amb la qual el PSOE
no està d’acord. Així mateix, manifesta que aquest Fons de Cooperació és mínim, sobretot si
el comparam amb totes les competències que no són municipals i que serien més tost del
Govern balear, però que les fan els ajuntaments, la qual cosa implica més d’un 35% del
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pressupost global d’aquest Ajuntament, i que l’aportació que ens fan és d’un 1% dels ingressos
corrents, la qual cosa és ridícula.
I ara, a més a més, el fet que ens vulguin pagar el 75%
d’aquest Fons dins l’any vinent implicarà que l’Ajuntament hagi de demanar una pòlissa i fer-se
càrrec dels interessos corresponents. Tot açò ho considera absolutament indignant, i per açò
és que s’ha presentant aquesta moció.---------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que el Partit Popular està d’acord amb tots els punts de la moció, a
excepció del primer, perquè en el pressupost de la comunitat autònoma hi havia uns 16
milions d’euros per aquest concepte; i ens van informar que uns 3 milions d’euros ja no hi són
perquè van anar directament a amortització de deute, i que uns 10 milions d’euros estan
bloquejats pel Pla de sanejament que es va presentar en el seu dia. Per tant, només els
queden uns 3 milions d’euros per repartir entre tots els Ajuntaments. Afegeix que la intenció és
que ens ho pagaran, si bé ens han dit que només poden atendre ara el 25% i que la resta
vindrà dins l’any 2012. Així mateix, manifesta que està totalment d’acord a demanar al Govern
balear que ens faci arribar un calendari detallat de quan s’efectuaran els pagaments, així com
també està d’acord a instar l’esmentat organisme que ens informi de les transferències corrents
previstes per a 2012, i de sol·licitar que el conseller d’Administracions Públiques comparegui
davant la FELIB per a donar les explicacions pertinents. Afegeix que es tracta d’una situació
complicada, i que l’equip de govern donarà suport a la moció presentada, sempre que no es
demani l’abonament del 100%, perquè açò ara és impossible.--------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el grup del PSM-ELS VERDS ha presentant a altres
ajuntaments una moció similar, en la qual també es demanava un calendari detallat de
pagaments respecte al deute que el Consell Insular té amb els Ajuntaments. Així mateix,
assenyala que està d’acord amb la moció presentada pel grup del PSOE, i que entén el batle,
però, si aquests diners no vénen, a qualcú deixarem de pagar, i si la situació ja és caòtica a
moltes petites empreses que fan feina per als ajuntaments, llavors encara ho serà més. Així
mateix, considera que no passa res exigint allò que marca la llei, és a dir, el 100%; ara bé, si
tan sols n’arriba el 80%, almenys nosaltres ho haurem exigit. I tal vegada el que hauria de fer el
Govern balear és deixar de fer altres inversions i d’aquesta manera no es veurien afectats els
ajuntaments. Conclou dient que està totalment d’acord amb la moció presentada. És més,
encara hi afegiria la qüestió del deute del Consell Insular.--------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord amb la moció presentada,
incloent el primer punt, ja que s’ha de demanar l’abonament del 100%, i és que si acceptam
que ens donin només el 25%... llavors tal vegada encara ni hi arribarà. Així mateix, considera
que els ajuntaments no han de ser qui han de pagar les conseqüències pel fet que no hi hagi
doblers; entén que la situació és complicada per a tothom, però l’ajuntament ha de defensar
allò que és seu. No es pot admetre que, per exemple, perquè governi el meu partit en el
Govern balear, jo ja no defensi els interessos del meu ajuntament... Independentment de qui
governi en el Govern balear, tots els partits polítics de Sant Lluís hauríem de defensar els
interessos de Sant Lluís.---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, per ella, és primordial el primer punt
de la moció, i reitera que allò que ens paguen del Fons de Cooperació és l’1% del nostre
pressupost, la qual cosa és ridícula, i que ara, a més a més, ens vulguin ajornar el pagament
d’aquest 75%, açò ho considera vergonyós. Afegeix que nosaltres ja els feim de banc en un
munt de pagaments i a més suportam els interessos. I la primera vegada que el Govern balear
planteja que ells assumiran els interessos és amb el conveni signat sobre la reforma del
poliesportiu, i aquest conveni no es pot desfer, llevat que l’Ajuntament digui que està d’acord a
desfer-lo; si no és així, podem denunciar-ho i es pot dur l’assumpte als tribunals, ja que aquest
conveni està signat. Així mateix, manifesta que allò que hem de tenir clar és que nosaltres
representam el poble de Sant Lluís per damunt de tot, i el fet que no demanem el 100% del
Fons de Cooperació dins l’any 2011, que és el que ens pertoca per llei, creu que es baixar-nos
els calçons, i no ho podem comportar, no podem permetre que ens toquin els ingressos
corrents. I insisteix que el primer punt de la moció és primordial.-----------------------------------------El batle manifesta que sap que és impossible que ens ho paguin tot dins l’any 2011, i per açò hi
ha les discrepàncies respecte al primer punt de la moció. Amb la resta de punts, com ha dit
abans, hi està totalment d’acord. Assenyala que podem demanar el que sigui, però val més
demanar coses que sabem que es poden complir, i açò no és anar en contra dels interessos de
Sant Lluís. Per tant, proposa que del primer punt de la moció se n’elimini la frase: “sempre
dins l’any 2011”, perquè sap que és impossible, i que quedi redactat tal com segueix: “Instar el
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Govern de les Illes Balears a executar l’abonament del 100% del Fons de Cooperació Local als
ajuntaments de les Illes Balears.”.---------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que no pot acceptar-ho, i sap que és una qüestió de
voluntat. Es tracta d’uns ingressos corrents, i allò que hauríem de fer és anar tots a l’una i
demanar el que li pertoca al municipi de Sant Lluís; i si ara el Govern balear vol canviar la llei i
en vol fer una altra, hi tenen tot el dret i poder per fer-ho, però de moment tenim aquesta llei i
nosaltres tenim un pressupost fet per a aquest any en què aquests ingressos hi són molt
importants, i no podem acceptar que de cop i volta ens diguin que no ens ho pagaran enguany.
Afegeix que el fet de demanar al Govern balear que ens paguin el 100% dins aquest any és la
cosa mínima que podem fer, i creu que en aquestes qüestions no hi ha d’haver color polític.
Que no ens faran cas? Almenys ho haurem demanat. ---------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que es reafirma en la seva primera intervenció i que donarà suport
a la moció presentada, ja que es tracta d’uns doblers que ens pertanyen per llei i considera que
tothom hauria de fer pinya en aquest sentit.--------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que, igualment, està totalment d’acord amb tot allò que han dit
la senyora Marqués i el senyor Lora, per la qual cosa EM-EU també donarà suport a la moció.
Afegeix que és trist, i no s’aguanta, l’argument de dir: com que és impossible, per tant, no ho
demanarem. Allò que es demana a la moció és una cosa que ens pertany per llei, una cosa
justa, que l’hem de menester i que és nostra. Així mateix, manifesta que si el batle d’entrada
diu que no ho hem de demanar perquè és impossible que ens ho donin, malament anam.
S’han de defensar els interessos de Sant Lluís. Que ho demanam i llavors no ens ho
accepten? Idò, mala sort, però almanco ho haurem demanat. Però d’entrada renunciar a
demanar-ho, ho considera deplorable. ---------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup del
PSOE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PSOE, PSMELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP,
que suposen set vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------Primer. Instar el Govern de les Illes Balears a executar l’abonament del 100% del Fons de
Cooperació Local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any 2011. ---------------------Segon. Demanar al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat de quan
s’efectuaran els pagaments (des d’ara fins al 31-12-11). ---------------------------------------------------Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears que -abans de 15/10/2011- ens informi de les
transferències corrents previstes per a 2012, per poder executar una proposta de pressuposts
municipals coherents per a l’any que ve. ------------------------------------------------------------------------Quart.- Sol·licitar que el conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears
comparegui urgentment davant la FELIB per a donar les explicacions pertinents i acordar les
corresponents solucions.”---------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE va presentar aquesta
moció en el ple passat; llavors es va dur a la comissió d’Hisenda, però allà l’equip de
govern tampoc es va definir. Assenyala que darrerament s’està dient molta cosa,
sobretot el nou govern de les Illes Balears, el qual tira pilotes fora donant la culpa a
l’anterior govern balear, que els han deixat sense doblers... Però diu que hi ha una
cosa molt clara, açò no és un problema de l’Ajuntament de Sant Lluís; si el Govern
balear té problemes econòmics, que s’espavili, com fan tots, com fan totes les famílies
i com fa tothom. En aquest cas, la nostra obligació com a membres d’aquest consistori
és cobrar aquests doblers que per llei ens pertoquen, una llei que va aprovar el Partit
Popular. Per açò, quan se sent aquesta demagògia de com ho va deixar el govern
anterior, recorda que en el Ple passat ell es va referir a com ho va deixar el senyor
Matas quan va governar...
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’Ajuntament de Sant Lluís no s’ha de
posar com avalador del Govern balear perquè aquest ajuntament ha estat pagano del
Govern balear en molts de casos, i posa com a exemple una multa que ens va imposar
Hisenda del Govern balear per una qüestió municipal per no haver liquidat el cànon de
sanejament, i ens van fer pagar la quantitat principal, una multa i els interessos de
demora, açò va ser el Govern balear. Afegeix que ara el batle vulgui posar-se al lloc
del Sr. Bauzà, no ho entén, ja que el seu lloc és la Batlia de l’Ajuntament de Sant Lluís,
i el que ha de fer és defensar els interessos d’aquest Ajuntament.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que quan es demana instar el govern de
les Illes Balears a executar l’abonament del 100% del Fons de cooperació local no sap
quin problema els genera a l’equip de govern per no donar-ni suport. Conclou dient
que si la voluntat de l’equip de govern és de no donar-hi suport, poca cosa més hi ha
a dir.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la moció
presentada pel grup del PSOE, i que si en el tercer punt de l’ordre del dia ens hem
passat per damunt la Llei 3/2007, de normalització lingüística, ara ens passarem per
damunt la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, aprovada pel
Partit Popular. Tot seguit, llegeix l’article 205 de l’esmentada llei, en concret:
“Article 205.
Fons de cooperació local.
1. El Fons de cooperació local té com objectiu contribuir a l’equilibri econòmic de les
entitats locals de les Illes Balears i a la realització interna del principi de solidaritat,
així com col·laborar en la consecució dels principis de suficiència financera i
autonomia de les entitats locals.
2. El Fons de cooperació local està constituït per les aportacions pressupostàries de
lliure disposició de la comunitat autònoma de les Illes Balears destinades als
municipis i a les entitats locals menors. L’import d’aquest fons ha de ser com a
mínim del 0,7% del total dels ingressos propis de la comunitat autònoma. A
aquesta assignació s’arribarà gradualment en un període màxim de tres anys de la
següent forma: el 75% l’any 2007, el 87,5% l’any 2008 i el cent per cent l’any 2009.
3. La gestió del Fons de cooperació local s’ha de repartir anualment entre els
municipis i els altres ens locals, de conformitat amb el règim jurídic i els criteris de
distribució i funcionament que s’estableixen reglamentàriament, prèvia consulta
amb la representació de les entitats locals de les Illes Balears. Cap municipi no
rebrà una participació anual del Fons de cooperació local que sigui inferior a la
rebuda per dit municipi l’any anterior.
4. Les aportacions econòmiques als municipis i als altres ens locals que es facin a
càrrec d’aquest fons no tenen caràcter finalista i, per tant, correspon a cada ens
local determinar la finalitat concreta a què s’aplica.
5. ......”

Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que el retard en la transferència dels recursos
als Ajuntaments no farà més que perjudicar els pagaments als proveïdors i posar més
dificultats a la prestació dels serveis municipals més bàsics, ja de si agreujats pel fet
que tant el CIM com el govern tenen importants deutes pendents amb els
ajuntaments. Conclou dient que són doblers que ens pertanyen i és de justícia que,
almenys, aquest ajuntament demani el 100%; que llavors ens donen el 20%, el 30% o
el 40%, ja en parlarem, però el que no hem de fer és renunciar a demanar el que ens
pertoca per llei. Per tot açò, el PSM-ELS VERDS donarà suport a aquesta moció.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el PP es va abstenir a la comissió i
assenyala que EM-EU encara té esperances que l’esmentat grup hi voti a favor, i així li
ho demana. Afegeix que seria molt flac que un ajuntament com el de Sant Lluís no
defensàs els seus propis interessos i posàs els interessos del seu partit per damunt
dels interessos municipals. És evident que s’ha demanar el que ens toca, i llavors el
govern, sota la seva responsabilitat, ja decidirà el que ha de fer; però el que ens toca a
nosaltres és exigir que se’ns aboni el 100% del Fons de cooperació local. Conclou
dient que li agradaria que aquesta moció s’aprovàs, perquè és de sentit comú que tots
defensem els interessos del nostre municipi.
Intervé el batle. Manifesta que aquesta moció s’aprovarà per unanimitat, ja que el
Partit Popular hi votarà a favor, i no hi votarà a favor perquè estigui entre l’espasa i la
paret, sinó perquè creu que és positiu. Afegeix que tant de bo en el passat mandat,
quan el PP presentava mocions que anaven encaminades cap a aquest tipus,
haguessin tingut el suport de l’equip de govern d’aquell moment. Continua manifestant
que pensa que és una obligació per part de l’Ajuntament fer aquesta petició, és el que
ens toca, si bé sabem la situació que s’han trobat, ja que dels 16 milions d’euros
pressupostats, 3 milions d’euros van anar directament a amortització de deute; uns 10
milions d’euros estan bloquejats pel Pla de sanejament que es va presentar en el seu
dia; i la resta, uns 3 milions d’euros, per repartir entre tots els ajuntaments. Així
mateix, manifesta que la FELIB ens ha comunicat, extraoficialment, que el Govern
balear s’ha compromès no a pagar el 25%, sinó el 50% dins aquest any, si bé
nosaltres demanarem, tal com diu la moció, que ens abonin el 100%. Afegeix que
també sabem que es mantindrà aquesta partida per a l’any 2012.
Finalment, el batle recorda al senyor Carretero que el senyor Matas va deixar un deute
d’uns 1.700 milions d’euros, però ara el deute és de 4.500 milions d’euros... Els
nombres són clars, el senyor Carretero pot dir el que vulgui, però s’ha demostrat que
els quatre anys de gestió del passat equip de govern en el Govern balear no ha estat
gens bo per als interessos dels balears. Conclou anunciant que el PP donarà suport a
la moció presentada.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, agraeix al Partit Popular el fet
que doni suport a la moció presentada pel grup PSOE i afegeix que tant de bo l’actitud
del Partit Popular en l’anterior mandat hagués estat aquesta. Per altra banda,
manifesta que sembla que el batle té molt clar quins són els deutes del Govern balear i
li diu que ell no hauria d’estar aquí, ell hauria de dur els comptes d’aquestes illes... Per
altra banda, assenyala que el tema del senyor Matas és bastant penós, i no se
n’hauria de torna a parlar, ja que va ser una legislatura que la millor cosa seria
passar-ne pàgina, ja que els qui van quedar molt mal ferits van ser els polítics en
general. Afegeix que ja no és només el tema econòmic, sinó que hi ha coses molt
clares, i la cosa molt clara és el pot de colacao sembrat entre les cols amb 200.000
euros, i açò no és que s’hagi de demostrar, sinó que es va gravar i va sortir per
televisió. Per tant, li diu al batle que no vengui amb històries i comtes xinus, açò és
real. Conclou agraint novament l’actitud del PP donant suport a aquesta moció, i
insisteix que tan de bo en la legislatura passada aquesta actitud de col·laboració
l’haguessin demostrada des de la banda de l’oposició en què estaven.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Instar el Govern de les Illes Balears a executar l’abonament del 100% del
Fons de Cooperació Local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any
2011.
Segon. Demanar al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat de
quan s’efectuaran els pagaments (des d’ara fins al 31-12-11).
Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears que -abans de 15/10/2011- ens informi
de les transferències corrents previstes per a 2012, per poder executar una proposta
de pressuposts municipals coherents per a l’any que ve.
Quart.- Sol·licitar que el conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes
Balears comparegui urgentment davant la FELIB per a donar les explicacions
pertinents i acordar les corresponents solucions.

SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 13.10.11.MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2012
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 06.10.11, amb relació a
l’aprovació provisional d’una modificació a l’Ordenança fiscal que regula l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica.---------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que en el dia d’avui es presenta a la comissió 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%. Així mateix, informa que hi ha altres ordenances que es pretenen
modificar, com ara l’ordenança de fems i l’ordenança d’IBI, si bé aquestes encara estan en
estudi, per la qual cosa anuncia que probablement la setmana que ve es farà una comissió
extraordinària. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants 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’article 4t de l’Ordenança fiscal que regula
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que queda redactat tal com segueix:------------------“Artículo 4º Bases y cuota tributaria.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
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A) TURISMOS
De menos de ocho caballos fiscales
20,09
De 9 hasta 11,99 caballos fiscales
54,49
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
114,85
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
142,96
De 20 caballos fiscales en adelante
178,81
B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas
132,97
De 21 a 50 plazas
189,42
De más de 50 plazas
236,69
C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg de carga útil
67,47
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
132,97
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil
189,42
De más de 9.999 kg de carga útil
236,69
D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales
28,22
De 16 a 25 caballos fiscales
44,39
De más de 25 caballos fiscales
132,97
E) REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil
28,22
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
44,39
De más de 2.999 kg de carga útil
132,97
F) VEHICULOS
Ciclomotores
7,11
Motocicletas hasta 125 cc
7,11
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc
12,21
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc
24,31
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc
48,31
Motocicletas de más de 1000 cc
96,61
Segona. L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de gener de
2012, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada modificació.------Tercera. Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes. -------------------------------------Quarta. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, tal com es va informar a la comissió, s’han actualitzat
els preus segons l’increment de l’IPC, acumulat des de la darrera modificació, de
setembre de 2010 a setembre de 2011, la qual cosa suposa un increment d’un 3%.
Alhora s’han mantingut l’estructura dels diferents conceptes.
Intervé la Sra. Marqués Portella anunciant que el PSOE hi votarà a favor perquè entén
que la pujada de l’IPC és imprescindible en aquests moments.
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 dels membres assistents, acorda:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4t de l’Ordenança fiscal que
regula l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que queda redactat tal com
segueix:
“Artículo 4º Bases y cuota tributaria.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
A) TURISMOS
De menos de ocho caballos fiscales
De 9 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil
De más de 9.999 kg de carga útil
D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
E) REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
De más de 2.999 kg de carga útil
F) VEHICULOS
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc
Motocicletas de más de 1000 cc

20,09
54,49
114,85
142,96
178,81
132,97
189,42
236,69
67,47
132,97
189,42
236,69
28,22
44,39
132,97

28,22
44,39
132,97
7,11
7,11
12,21
24,31
48,31
96,61

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de
gener de 2012, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada
modificació.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de
l’aprovació provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els
interessats puguin examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord fins ara provisional.
.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.10.11.MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2012
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Intervé el batle. En primer lloc demana disculpes pel retard en el lliurament de la
documentació, per la qual cosa comprèn que els grups polítics no hagin pogut estudiar-la
adequadament. Assenyala que farà una explicació sobre la derogació, aprovació i modificació
de les diferents ordenances fiscals per a l’exercici de 2012.------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal accepta les disculpes, però mostra el seu malestar per aquest fet, ja que
ni tan sols ha pogut mirar-ho.---------------------------------------------------------------------------------------Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles.-----------------------------------------------------El batle informa que l’any passat es va aprovar una proposta de rebaixar el tipus impositiu de
l’IBI per als anys que duri l’aplicació dels nous valors cadastrals resultants de la darrera revisió,
i que el tipus fixat per a l’any 2012 era del 0’58%. La idea del Partit Popular era abaixar-lo una
mica més i la proposta que es presenta és rebaixar-lo fins al 0’555%. Amb aquest tipus i
considerant el mateix valor cadastral que l’any 2011, recaptarien uns 6.000 euros menys. Així
mateix, manifesta que també s’ha estudiat la possibilitat d’establir una bonificació, però
aquestes estan taxades per la llei i no es troba cap encaix en el supòsit plantejat i, per tant, no
se n’aplicarà cap. Seguidament, efectua una detallada explicació del quadre elaborat sobre
aquest impost.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella demana si hi ha qualque informe econòmic que justifiqui aquesta
baixada. El batle manifesta que per davallar el tipus impositiu no és preceptiu un informe i que
l’estudi econòmic és la voluntat de davallar-lo. No obstant açò, manifesta que s’ha fet una
anàlisi aplicat el tipus damunt el valor cadastral de cada zona i que d’aquest esborrany se’n pot
remetre una còpia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i
residus sòlids urbans-----------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que l’únic que s’ha fet ha estat aplicar-hi l’IPC (setembre 2010 – setembre
2011), la qual cosa suposarà un increment del 3’1%, i que l’estudi econòmic en profunditat de
la modificació d’aquesta ordenança haurà de fer-se l’any que ve, ja que a principis d’any hi ha
intenció de treure la nova contracta del servei.----------------------------------------------------------------Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació del servei d’expedició de documents
administratius ---------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que l’ordenança va ser aprovada l’any 2010, si bé enguany va entrar en vigor i
que s’ha considerat convenient afegir-ne nous conceptes
corresponents a feines
administratives que generen una despesa a l’Ajuntament, com ara certificats sobre immobles
situats al terme municipal (3,50 euros); certificats de residència (1 euro); compulses (entre 0,30
i 1 euro); fe pública de relacions veïnals (30 euros); cost de CD, DVD quan es lliuri informació
en aquest format (1,50 euros); tramitació de registre de parelles de fet (20 euros); certificats
serveis urbanístics que no necessitin informe (20 euros) i certificats de sonometria que impliqui
desplaçament de tècnic municipal (50 euros).------------------------------------------------------------------Per altra banda, el batle informa que hi falta un concepte que no s’ha inclòs a la proposta de
Batlia, que és amb motiu de l’elaboració d’informes tècnics d’accidents per la Policia Local i
quan sigui pertinent, a petició dels interessats, companyies d’assegurances, procuradors o
qualssevol d’aquests, directament o a través d’autoritat judicial que hagi de conèixer el cas
(60,70 euros).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal recorda que quan es va aprovar aquest tipus d’ordenança es va dir que
era perquè n’hi havia que abusaven a l’hora de demanar certificacions i que no s’aplicaria als
particulars.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que l’ordenança es va aprovar l’any passat, però com que
tots els conceptes eren per qüestions urbanístiques i com que havia caigut tant l’activitat
urbanística, ni tan sols la van desenvolupar. Ara sembla que el nou equip de govern l’està
aplicant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que, efectivament, s’està aplicant.--------------------------------------------------------Ordenança fiscal que regula la taxa pel servei de cementeri municipal---------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’ordenança va ser aprovada l’any 1989 i que fins avui no ha
sofert cap modificació. Afegeix que l’aplicació de la variació de l’índex de preus al consum
acumulat suposaria un increment del 108,1%, i allò que s’ha considerat oportú ha estat fer una
nova ordenança sobre l’assumpte, agafant com a referència ordenances d’altres municipis. --14
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El Sr. Melià Mercadal s’interessa per les taxes que hi havia fins ara. La secretària informa que
només es pagava 30 euros per cinc anys pel lloguer d’un nínxol i ara es pagarà 90 euros els
primers cinc anys i posteriorment 18 euros de lloguer i 15 euros de manteniment, i els qui
tenen el nínxol en propietat pagaran els 15 euros de manteniment. A part d’açò, hi haurà
altres taxes per distints conceptes. -------------------------------------------------------------------------------Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis socials--------------------------El batle informa que des del 2005 no s’ha modificat l’ordenança i a dia d’avui està
completament desfasat l’import fixat com a cost del servei, així com l’import indicat com a salari
mínim interprofessional. Així mateix, manifesta que s’ha considerat convenient incloure dins
aquesta ordenança el servei de menjar a domicili. Afegeix que pràcticament és la mateixa
ordenança que es va dur l’any passat a aprovació i que llavors per diferents circumstàncies no
es va aprovar. Igualment, informa que el cost del servei d’ajuda a domicili durant l’any 2010 va
ser de 67.904,17 euros i que els ingressos van ser de 13.796,50 euros.-------------------------------La Sra. Marqués Portella informa dels motius pels quals l’any passat no es va aprovar la
modificació de l’ordenança.------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana informació de l’apartat segon de l’informe de Secretaria, en el
qual figura, per una banda, la derogació de l’actual ordenança fiscal que regula el preu públic
pel servei d’ajuda a domicili i, per altra banda, figura l’aprovació de l’ordenança fiscal que
regula la prestació dels serveis socials. -------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la secretària efectua una detallada explicació de les principals modificacions
efectuades a l’ordenança indicada. Així mateix, informa que fins ara s’anomenava Ordenança
fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei d’ajuda a domicili, i que aquesta es
deroga, és a dir, s’anul·la i es crea l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació de
serveis socials. És a dir, de preu públic passa a ser taxa.--------------------------------------------------Ordenança fiscal que regula la taxa per activitats de caràcter cultural (Escola Municipal
d’Ensenyaments Artístics) ----------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que aquesta és una nova ordenança, ja que si bé les taxes per a les diferents
activitats de caràcter cultural que l’Ajuntament ofereix als ciutadans mitjançant l’Escola
Municipal d’Ensenyaments Artístics les aprovava la Junta de Govern Local, ara es recullen i
es regularitzen en una ordenança. Així mateix, informa que s’ha elaborat un estudi econòmic
del cost de l’EMEA durant el curs 2010/2011, del qual se n’ha remés una còpia als membres de
la comissió, i n’efectua una detallada explicació. Afegeix que es tracta d’un servei deficitari. --La Sra. Marqués Portella manifesta que a l’estudi econòmic hi figura l’ingrés de Sa Nostra per
import de 1.000 euros, el qual era per a les classes dels al·lots de Bintalfa. Demana si se
segueixen aquestes classes. El batle respon que sí, si bé la política de descomptes ha canviat.
La Sra. Marqués assenyala que li agradaria disposar d’informació de l’import que paguen. ------Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació del servei de matrimonis civils--------El batle informa que es tracta d’una nova ordenança. Informa que l’àrea d’Intervenció ha
elaborat un petit informe per saber el cost que tenia l’Ajuntament a l’hora de fer un matrimoni
civil; i que s’han analitzat diferents ordenances d’altres municipis. Afegeix que per no
complicar-nos massa, s’ha considerat oportú establir una quantitat fixa de 100 euros per
matrimoni.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella considera que les persones empadronades a Sant Lluís no haurien de
pagar, i més si es casen dins l’horari laboral. En tot cas, pagar una quantitat simbòlica.
Afegeix que si un dels dos contraents està empadronat, ja s’hauria de beneficiar d’aquest
descompte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es conclou afegint a aquesta ordenança que la taxa a pagar per un o dos empadronats en el
municipi sigui de 40 euros.-------------------------------------------------------------------------------------------Acord regulador del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions
esportives---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que si bé la Junta de Govern Local va aprovar la relació actualitzada dels
preus, és el Ple de l’Ajuntament a qui correspon fer-ho; per açò s’ha elaborat l’acord
regulador. Afegeix que si bé l’import dels preus públics han de cobrir com a mínim el cost del
servei prestat, de l’estudi econòmic elaborat es desprèn un dèficit important, 171.584,56 euros.
La Sra. Marqués Portella manifesta que a l’estudi econòmic hi figuren uns 64.000 euros en
concepte de personal laboral fix. Voldria saber quin personal figura dins aquest apartat. El
batle informa que els dos conserges i la mitja jornada de l’administrativa, i que el càlcul s’ha
fet de l’any 2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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La Sra. Marqués Portella recorda que en una comissió havia demanat informació de l’increment
dels preus respecte als de l’any passat. El batle respon que li passarà l’esmentada informació.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada de
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, amb les esmenes d’addició
indicades a l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació del servei d’expedició de
documents administratius i a l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació del servei de
matrimonis civils.-------------------------------------------------------------------------------------------------------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.- Derogar la taxa per prestació de serveis del cementeri i la seva ordenança fiscal
reguladora, així com el preu públic per la prestació del servei d’ajuda a domicili i la seva
ordenança fiscal reguladora.----------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre béns immobles en 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 0,555%, amb caràcter general.”----------------------------------------Així mateix, 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,
i aplicar-hi 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.- 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 en l’article 6è, que
queda redactat de la següent manera:---------------------------------------------------------------------------“CUOTA TRIBUTARIA .- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fijada y, en su caso, a
una cuota variable, por unidad de local, que se determina en función de la naturaleza, destino y
zona donde se ubliquen los inmuebles.--------------------------------------------------------------------------A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:-----------------------------------------------------------------------2012

2012

CUOTA

CUOTA

FIJA

VARIABLE

EUROS
CASCO URBANO

Vivienda
Local Industrial
Comercio

ÁREA COSTA

0,63
0,63

Talleres

156,90

0,63

Discoteca

519,20

Restaurante

627,35

Bar

395,70

Cochera

30,25

Vivienda

109,05

Comercio

66,80

Discoteca

399,10

Restaurante

620,20

Rest. Cafeteria

481,30

Bar

236,30

Bar cafeteria

444,35

Caseta

21,90

Hotel plaza

21,90

Supermercado
POLÍGONO INDUSTRIAL

188,70
52,20

Hostal Plaza
RÚSTICO Y CASERIOS

EUROS/M2

88,70

Vivienda

0,63

15,70
242,15

1,46

56,60
243,20

16

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Quarta.- 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 7, que
queda redactat de la següent manera:---------------------------------------------------------------------------“Article 7. TARIFES---------------------------------------------------------------------------------------------------La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura de la manera següent:------------------------DESCRIPCIÓ
TAXA PER
EXPEDICIÓ
DOCUMENTS
- 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)

60,00€

- Informes tècnics urbanístics i sobre edificació per a l’emissió dels quals sigui
necessària la intervenció de tècnics de grau mitjà o superior.

45,00€

- Certificacions i duplicats sobre dades o documents emesos per aquest
Ajuntament dels darrers cinc anys.

5,00€

- Certificacions i duplicats sobre dades o documents emesos per aquest
Ajuntament de més de cinc anys.

10,00€

- Certificats sobre immobles situats al terme municipal
3,50€
- Certificats de resident
1,00€
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (primera pàgina)
1,00€
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (pag. 2 a 10)
0,50€
- Compulses no necessàries per tramitació ajuntament (a partir pag. 11)
0,30€
- Fe pública de relacions veïnals
30,00€
- Cost CD, DVD quan s’entregui informació en aquest format
1,50€
- Tramitació de registre de parelles de fet
20,00€
- Certificació serveis urbanístics que no necessitin informe
20,00€
- Certificat de sonometria que impliqui desplaçament tècnic municipal
50,00€
- Elaboració d’informes tècnics d’accidents per la Policia Local i quan sigui
pertinent, a petició dels interessats, companyies d’assegurances, procuradors o
60,70€
qualsevol d’aquests, directament o a través d’autoritat judicial que hagi de
conèixer el cas.
Cinquena.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa del cementeri
municipal i l’ordenança fiscal que la regula de conformitat amb el text que figura a l’expedient.
Sisena.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per la prestació dels
serveis socials i l’ordenança fiscal que la regula de conformitat amb el text que figura a
l’expedient.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setena.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per activitats de caràcter
cultural (Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics) i l’ordenança fiscal que la regula de
conformitat amb el text que figura a l’expedient.---------------------------------------------------------------Vuitena.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per la prestació del
servei de matrimonis civils i l’ordenança fiscal que la regula de conformitat amb el text que
figura a l’expedient.----------------------------------------------------------------------------------------------------Novena.- Aprovar provisionalment el preu públic per a la prestació de serveis en les
instal·lacions esportives i l’acord regulador de conformitat amb el text que figura a l’expedient.” Desena.- Exposar al públic els acords anteriors juntament amb les ordenances fiscals,
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.” ----------------------------------------------------------------------------------17
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Intervé el batle. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació diferents
modificacions d’ordenances i, tal com es va comentar a la comissió, no hi ha
inconvenient que a l’hora de votar-les es faci individualment. Respecte a l’Ordenança
de l’impost de béns immobles, manifesta que tal com va comentar a la comissió i com
així es veia reflectit al programa del Partit Popular, hem dut a terme una reducció del
tipus impositiu a fi i efecte que la mitjana dels rebuts no s’incrementàs. Així mateix,
manifesta que el Pla que es va aprovar en l’anterior consistori preveia per enguany un
tipus del 0,58%, si bé la proposta del Partit Popular és que sigui del 0,555%, perquè
considera que la pujada que hi va haver de 2007 a 2011 va ser excessiva, d’un
74,26%, passant a recaptar sobre el darrer padró aprovat una quantitat d’uns
2.200.000 euros el 2007, a 3.800.000 euros el 2011.
Continua el batle. Manifesta que el Partit Popular vol complir el seu programa electoral;
vostès, el PSOE, es queixen perquè a Sant Lluís davallam massa i, en canvi, els seus
companys de Maó es queixen a Maó perquè ho davallen massa poc. La qüestió és
queixar-se... I ara ens diuen que deixarem d’ingressar uns 60.000 euros. Diu que
dilluns van facilitar-li una informació en què deixaven ben clar quin era l’estat d’ingrés
de l’IBI, i amb aquests ingressos també hi havia computades les liquidacions
extraordinàries que es fan durant l’any, ja que l’IBI és un impost viu perquè durant
l’any hi ha altes, baixes i modificacions, i el decrement com a màxim serà la quantitat
que figura en aquell llistat, però segurament que serà molt menys perquè dins
enguany hi haurà modificacions que faran disminuir l’ingrés fins a uns 6.000 euros.
Segueix el batle. Pel que fa a la modificació de taxa dels serveis de recollida i
tractament de fems, manifesta que no se n’ha modificat l’estructura, només s’ha
aprofitat per actualitzar-la sobre la base de l’IPC, i que l’any que ve, quan es convoqui
el concurs de la gestió del servei, s’aprofitarà per fer una revisió en profunditat
d’aquesta ordenança, tant en preus com en conceptes. Respecte a la modificació de
la taxa per prestació del servei d’expedició de documents, manifesta que l’ordenança
va ser aprovada l’any 2010, si bé l’anterior equip de govern no la va aplicar. Ara
l’actual equip de govern l’està aplicant i s’ha adonat que hi havia una sèrie de
conceptes que seria convenient d’incloure, i així s’ha fet.
Continua el batle. Manifesta que, per altra banda, es crea l’Ordenança de cementeri,
ja que fins ara funcionava basant-se en un acord de l’any 1989, el qual estava
totalment desfasat. Durant tots aquests anys ningú ha afrontat aquesta modificació,
però en canvi els preus han anat pujant i ara s’ha considerat oportú crear-la.
Afegeix que és una ordenança que tenen tots els municipis i que a Sant Lluís ningú
l’havia afrontada i, una volta fet l’estudi de costos i vistes les taxes aplicades per altres
municipis, estam damunt la mitjana dels altres pobles. Així i tot, amb aquesta pujada
encara tindrem un petit dèficit quant al manteniment, sense comptar l’amortització de
les noves inversions que s’han d’anar fet.
Segueix el batle. Respecte a l’Ordenança per la prestació de serveis socials, manifesta
que es modifica l’ordenança de l’any 2005 i recorda que l’any passat aquesta
ordenança es va intentar modificar. L’anterior equip de govern va presentar els
mateixos trams que avui es presenten, però ara, de cop i volta, els mateixos que fa
poc estaven governant no estan d’acord amb l’ordenança que ells mateixos volien tirar
endavant. Manifesta que ens diuen que no tenim cap sensibilitat cap a col·lectius
desfavorits... Tot al contrari, hem fet un estudi i amb el perfil dels usuaris que tenim a
Sant Lluís, ens adonam que hi haurà més famílies que tindran els serveis gratuïts.
18
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Continua el batle. Manifesta que aquesta ordenança posa ordre i actualitza preus, una
pujada que l’oposició, amb les declaracions que avui han fet per premsa, han xifrat
malament, ja que si miram l’IPC acumulat podem comprovar que si aplicassin l’IPC de
2005 a 2011 els preus haurien d’haver augmentat un 15,2%. Afegeix que la pujada
real amb el padró d’usuaris que tenim avui serà d’un 10,6%, i es passarà de cobrar
l’any 2011 una quantia de 20.597,28 euros a 22.780,56, la qual cosa suposarà cobrar
2.183,28 € més. Així mateix, manifesta que aquest servei té un cost d’uns 68.000
euros, i si consideram aquests ingressos, podem dir que el servei està subvencionat
amb un 66% del seu cost. Ara, el que passa és que es queixen que s’ha fet una
pujada global, però ells no van ser capaços d’actualitzar aquesta ordenança de l’any
2005, i ara diuen que és una pujada desorbitada, però la realitat és que seran 2.183
euros més que hauran de pagar els usuaris per aquest servei. Per altra banda,
manifesta que l’ordenança no serà gens injusta, ja que en aquests sentit s’ha inclòs
una clàusula que deixa la porta oberta als Serveis Socials per emetre els pertinents
informes de cada cas en concret.
Segueix el batle. Respecte a l’Ordenança fiscal de la taxa de l’Escola Municipal
d’Ensenyaments Artístics, manifesta que fins ara no n’hi havia cap i els preus
s’aprovaven per Junta de Govern, però ara es du a aprovació aquesta ordenança que
actualitza diversos preus. Assenyala que l’increment, si fem la mitjana de totes les
taxes, rondaria un 9%, però l’increment real ponderat, tenint en compte els alumnes
matriculats en el curs passat, seria d’un 2,28%, molt menys que l’IPC que s’ha vist
incrementat durant aquest darrer any, ja que passaríem d’ingressar 108.338 euros a
ingressar-ne 110.817. Afegeix que, a més, l’Escola Municipal d’Ensenyaments
Artístics té unes despeses de 204.000 euros, la qual cosa suposa un dèficit de 94.000
euros, és a dir, que l’Ajuntament està finançant el servei en un 54%.
Continua el batle. Manifesta que, per altra banda, es crea l’Ordenança fiscal de la taxa
per la prestació del servei de matrimonis civils. Fins ara era un servei gratuït, però
s’ha considerat oportú establir un preu de 100 euros per a les persones que no
estiguin empadronades en el municipi i quan, dels dos contraents, n’hi hagi un
d’empadronat, llavors serà una taxa de 40 euros. Així mateix, manifesta que a Sant
Lluís tenim una mitjana d’uns 20 casaments per any, la qual cosa suposarà un ingrés
d’uns 2.000 euros/any. Afegeix que per fixar aquest preu s’ha fet un estudi de costs,
s’ha fet un comparatiu de taxes aplicades per altres municipis, i es pot dir que amb
aquests preus estam a la part baixa d’aquestes taxes.
Finalment, el batle manifesta que també s’ha creat l’Ordenança reguladora del preu
públic per utilització de les instal·lacions esportives, ja que no n’hi havia i els preus
s’aprovaven per Junta de Govern. L’únic que s’ha fet ha estat incrementar els preus
segons l’IPC. Conclou remarcant que en el poliesportiu hi ha un dèficit de 171.000
euros i en aquest cas estam finançant les activitats en un 66%.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el punt anterior s’ha parlat de
l’increment de l’impost de vehicles amb la pujada de l’IPC, a la qual cosa el PSOE hi
ha donat suport, com també n’hi donarà al preu públic per a les activitats esportives i a
la taxa de fems, perquè únicament pugen l’IPC. En aquests dos casos, on hi ha una
empresa que executa el servei i que sabem que a les seves factures hi pugen l’IPC, no
es pot fer d’altra manera. Ara bé, assenyala que tant a l’impost de vehicles com en els
preus públics de les activitats esportives l’IPC ha estat d’un 3% i, en canvi, a la taxa de
fems l’IPC ha estat d’un 3’1%. Suposa que és per la diferència de mesos a l’hora de
calcular-ho.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que no està d’acord amb la rebaixa de
l’IBI perquè dia 30.06.2010 es va aprovar una proposta per anar abaixant el tipus
impositiu de l’BI de forma escalonada fins a l’any 2016, que és el darrer any en què
s’aplicarà la pujada dels nous valors cadastrals. Es va fer una proposta escalonada i
coherent perquè no es desequilibrassin els comptes municipals i perquè poguessin
acabar el 2016 amb un tipus impositiu pràcticament al mínim del que marca la
llei. Afegeix que aquesta proposta que es va presentar l’any 2010 anava avalada per
un estudi que van fer els assessors que hi havia en aquell moment a l’Ajuntament, els
assessors econòmics de la Universitat Politècnica de Barcelona, on recomanaven que
no es rebaixàs més d’aquelles quantitats. Aquest estudi es va presentar a tots els
grups polítics i es va aprovar. Així mateix, manifesta que sobre la base d’aquest
plantejament resulta que la pujada de l’IBI rondaria una mitjana d’un 4% i que, si bé
sabem que des que hi va haver la revisió cadastral els rebuts d’IBI han pujat molt,
també pot ser que a la millor l’any 2006 els valors que hi havia estaven totalment
desfasats i és normal que aquests valors s’actualitzassin i que, per tant, aquests rebuts
hagin pujat.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la llei estableix que el tipus impositiu
serà entre un 0’40% i l’1’1% i recorda que aquest Ajuntament estava aplicant un
0’65%, però amb l’esmentat estudi estava previst que l’any 2016 s’aplicàs un 0’50%,
pràcticament el mínim. Afegeix que tots aquests càlculs s’havien fet per mantenir
l’equilibri econòmic d’aquest Ajuntament, i vol deixar clar que estaven avalats per un
estudi econòmic. Així mateix, manifesta que el grup PSOE no està d’acord que es
rebaixi fins al 0’555% perquè açò és la voluntat d’un grup minoritari d’aquest municipi
que vol que se li rebaixi el seu rebut, no és la voluntat de tot el poble, és la voluntat
d’un grup minoritari, un grup d’empresaris del polígon industrial que han fet aquesta
reclamació. A ells no els interessava que s’abaixàs el tipus impositiu a tot el poble,
ells el que volien era que se’ls abaixàs el seu rebut; però com que el seu rebut no es
pot abaixar si no s’abaixa a la resta, la mesura que s’ha pres és abaixar-ho a tothom,
la qual cosa suposarà que l’ajuntament deixarà de recaptar, aplicant el 0’555 en lloc
del 058%, més de 200.000 euros. Uns doblers bastant importants en l’època que
estam vivint i amb les dificultats econòmiques d’ingressos que han de venir d’altres
administracions.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el Partit Popular en el seu programa
electoral va prometre que abaixaria l’IBI a aquest col·lectiu del polígon industrial, però
resulta que en el municipi hi ha molta més gent; i si, perquè aquest col·lectiu deixi de
pagar més el seu rebut açò ha de comportar que s’hagin d’apujar els altres serveis que
afecten directament a les famílies, amb açò no hi està d’acord. Afegeix que amb la
quantitat que s’augmenta de la resta de taxes ni tan sols es cobrirà aquesta diferència
que deixarem de recaptar per la baixada de l’IBI, i s’hauran de cercar recursos
econòmics d’altres llocs per atendre aquest dèficit d’ingressos. Per altra banda,
manifesta que el batle diu que aquí diem una cosa i que a Maó en diuen una altra, i
assenyala que tot allò que digui el seu partit a Maó no l’interessa gens, perquè
nosaltres representam el poble de Sant Lluís i els ciutadans de Sant Lluís, no fem
política a Maó, i tenim molt clar allò que defensam a Sant Lluís.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Sobre la taxa d’expedició de documents, manifesta
que ara l’equip de govern ha creat sis nous conceptes i que, si bé és ver que aquesta
ordenança la va crear l’anterior equip de govern, també és ver que no la va aplicar,
perquè els conceptes que es van crear, tot i entenent que eren necessaris perquè eren
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uns tràmits que duien bastant feina, eren tot conceptes que tenien a veure amb l’àmbit
urbanístic i van considerar que no era el moment de gravar el sector de l’urbanisme.
Prou crisi ja hi havia que van pensar que, si havien estat fins ara sense, podien
esperar un any per veure si la cosa anava millorant. Ara, el nou equip de govern l’ha
posada en marxa i, a més, han creat nous conceptes que, des del punt de vista del
PSOE, no tenen gaire sentit. Afegeix que entén que totes les feines administratives
d’aquest Ajuntament duien un cost, però també és ver que tots els ciutadans paguen
uns impostos i, per tant, han de tenir uns serveis i no pot ser que a part dels impostos
que paguen hagin de pagar tots els serveis que dóna aquest ajuntament. Tal vegada
en un altre moment econòmic es podria plantejar, però no en aquests moments.
Continua la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la nova ordenança dels preus de
l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics, manifesta que és ver que no hi havia
ordenança i que l’equip de govern l’ha feta, cosa que li sembla molt bé, ja que és boni
hora que els preus estiguessin avalats per una ordenança, però hi ha preus que han
pujat molt. Entén que el batle ve d’una empresa privada i que sempre hi ha d’haver
beneficis, però a un Ajuntament el benefici és el servei que reben les persones, per
tant, els dèficit que creen els serveis públics han de quedar assumits per l’Ajuntament
perquè queden assumits pels impostos que paguen els nostres ciutadans. Afegeix que
és molt difícil que un servei públic s’ajusti al cost, sobretot aquests serveis que van
dedicat a les persones i sobretot aquests tipus de serveis culturals. L’anterior equip de
govern va intentar sempre que açò fossin serveis als quals tinguessin accés totes les
famílies, independentment del seu nivell econòmic i, per açò, són serveis bastant
deficitaris, però l’Ajuntament hi és per donar aquests serveis i fer que tothom hi pugui
accedir.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Respecte a la taxa de matrimonis civils, manifesta
que es tracta d’una nova ordenança i que ella va ser qui va proposar que, almenys,
els empadronats a Sant Lluís paguessin menys, ja que fins ara havia estat un servei
gratuït i perquè hi ha altres municipis en què segueix sent un servei gratuït. Així i tot,
els 100 euros que es proposen està per damunt la mitjana d’altres municipis. Afegeix
que no entrarà a considerar si és o no necessari pagar 100 euros per venir a casar-se
a l’Ajuntament, però considera que de no pagar res a pagar 100 euros hi ha un escaló
molt gros. Agraeix que, almenys, s’acceptàs la proposta de rebaixar aquesta taxa als
empadronats a Sant Lluís.
Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre l’ordenança del cementeri, manifesta que
està molt bé que vulguin eixugar el dèficit que tenim amb aquest tipus de servei i que
actualitzin l’ordenança, però creu que no és el moment adequat per aplicar aquests
increments tan grossos que han fet. Assenyala que s’hauria pogut fer una ordenança
nova, regular tots aquests conceptes, però fent increments molts més petits amb un
compromís a tres o quatre anys per anar-los incrementant a poc a poc. Però no; el
batle ha entrat en aquest Ajuntament i, amb una visió d’empresa, tot d’una ha volgut
eixugar el dèficit d’aquests serveis.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a l’ordenança per a la prestació de
serveis socials, manifesta que el dèficit de 54.000 euros respecte al dèficit que hi ha a
la resta de serveis és mínin, i que l’ordenança que es du a aprovació és la mateixa que
es va presentar l’any passat, però ella la va retirar perquè no tenia clar que fos justa i
perquè pensava que no era el moment. A més, trobava que si havien estat tants
d’anys sense actualitzar-la, tampoc no tenia gaire sentit actualitzar-la ara. Però l’equip
de govern ho ha fet; doncs, és la seva decisió.
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Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que no pot assumir de cap de les
maneres que l’equip de govern pugi tots aquests preus quan llavors abaixen l’IBI, i que
el fet d’abaixar l’IBI significa que rebaixen els imposts a les persones que més tenen.
Afegeix que l’IBI és un dels imposts més justs que hi ha en aquest municipi perquè
paga més el que més té, ja que aquell que no té cap propietat no paga res, i el qui en
té deu, paga deu. Conclou dient que l’equip de govern per rebaixar aquest impost a
les persones que més tenen, que són les úniques que ho notaran, apuja serveis en un
moment que no és el més adequat.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a
aquelles ordenances que únicament s’incrementen amb l’IPC, i que a la resta no n’hi
donarà per tots els motius que ha exposat la representant del PSOE i que no tornarà a
repetir. Així mateix, manifesta que l’anterior equip de govern podia haver aplicat la
mateixa política que ha fet l’actual equip de govern, però va considerar que no era el
moment oportú per la situació en què estam. Sobre la qüestió de l’IBI, manifesta que
els experts van dir que per tenir un pla financer així com tocava havíem de respectar el
barem de l’IBI fins a l’any 2016. Conclou reiterant que donarà suport a les ordenances
que únicament s’incrementin amb l’IPC.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. En primer lloc i respecte a votar ordenança per
ordenança, manifesta que entén que hi ha ordenances en què només s’apuja l’IPC,
cosa que és raonable, però considera que la política fiscal de l’Ajuntament s’ha de
veure en el seu conjunt. Afegeix que a la millor pot estar d’acord amb una ordenança
en què només s’apuja segons l’IPC, però a la millor quan creus que socialment una
ordenança no és tan necessària i només s’apuja l’IPC i que a una altra més
prioritària des del punt de vista social s’apuja molt més, per açò es veu obligat a
plantejar-se la votació en termes globals. Per tant, si es vota ordenança per
ordenança, el seu vot serà el mateix.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU entén que la modificació que
presenta el PP de les ordenances fiscals és insolidària, antisocial i irresponsable.
Insolidària perquè pretén rebaixar els imposts als qui més tenen i, en canvi, apujar les
taxes i preus públics als més necessitats; antisocial, perquè no té en compte un criteri
únic i global de totes les ordenances amb vista a afavorir aquelles que des del punt de
vista social són més sensibles i, si s’ha de discriminar, hauria de ser a favor de les
polítiques socials; i irresponsable, perquè tota aquesta política fiscal està argumentada
perquè l’equip de govern així ho vol, no hi ha cap estudi que avali que l’economia del
nostre municipi pugui assumir aquests canvis.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la baixada de l’IBI, manifesta que el PP va
votar a favor d’un “acord” del mes de juny de 2010, en el qual es determinava que per
a l’any 2012 el tipus impositiu fos del 0’58%. No és ver que tots els grups polítics
vagin donar suport a aquesta proposta, ja que EM-EU no hi va votar a favor, sinó que
va abstenir-se, perquè va considerar que era un acord que no servia per res, i així s’ha
demostrat. Recorda que quan es va aprovar aquell “acord” es va dir que es feia una
previsió de sis anys d’anar baixant gradualment, que ho aprovarien en el mes
d’octubre i que cada any es revisaria i es faria el que es cregués convenient. S’ha
demostrat que aquell acord no ha servit per res, ja que el PP va votar-hi a favor per un
tipus del 0’58% per a l’any 2012, i ara presenta una proposta de rebaixar el tipus al
0’555%.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU considera que la pujada o
baixada d’imposts per si mateixa no és ni bo ni dolent, que s’ha de valorar en funció
dels serveis que l’Ajuntament vulgui donar als ciutadans i també en funció de les
inversions que es volen fer. Afegeix que està convençut que els ciutadans paguen de
més bon gust si veuen que l’ajuntament fa una bona gestió dels seus doblers, si veuen
que les inversions estan orientades a la millora i a la qualitat del poble i si veuen que
els imposts serveixen per oferir uns serveis, sobretot a les persones que més ho
necessiten.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’IBI és un dels imposts més justs per
tot allò que ha dir la senyora Marqués, és un impost que fa que pagui el que més té i
que pagui menys el qui menys té o no té res, per la qual cosa a tota aquesta proposta
vista en conjunt li falta criteri social. Així mateix, manifesta que és escandalós que
s’apugin els preus dels serveis socials, que es rebaixa la renda mínima per poder tenir
el servei gratuït, però també li pareix escandalós i negatiu que s’intenti fer pagar el
servei al 100% a aquelles persones que guanyin l’equivalent al salari mínim
interprofesional més un 75%. Afegeix que, tenint en compte que altres serveis
presenten un dèficit important, aquest no és el que més hauria de pretendre cobrar el
100% del cost, com es fa a partir d’una renda del salari mínim interprofesional més un
75%.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que aquesta política fiscal i social de l’equip
de govern del Partit Popular és una vergonya, ens mostra quina és la sensibilitat social
del grup popular i anuncia que, per tot açò que ha dit, el vot d’EM-EU serà en contra
de totes aquestes modificacions, perquè no es fa una política social ni tributària global
que afavoreixi a les persones més necessitades.
Intervé novament el batle. Pel que fa a l’IBI, manifesta que en quatre anys portam un
74,26% de pujada; enguany, amb les dades del padró, el davallarem un 0’1552%, la
qual cosa implica que es recaptaran uns 6.000 euros menys. No és que deixem
d’ingressar 200.000 euros, ja que podien haver posat el tipus impositiu al 0’80% hi
hauríem ingressat 1.000.000 d’euros més... La qüestió és que la gent de Sant Lluís
bàsicament pagarà el mateix l’any 2011 que l’any 2012, açò era el nostre compromís i
el complim. Per altra banda, manifesta que la Sra. Marqués ha repetit en diferents
ocasions que ara no era el moment adequat de modificar segons quines ordenances,
com ara cementeri, expedició de documents... No sap si és o no el moment adequat,
però allò que està clar és que s’han de fer coses, potser ens equivocarem, però hem
d’intentar ser al més justs possibles.
Continua el batle. Manifesta que, doncs, si ara no era el moment de modificar
l’ordenança de serveis socials, que és de l’any 2005, flac favor feim a aclarir
conceptes, ja que els preus estaven totalment desfasats i, a més, es tracta d’un servei
que finança l’Ajuntament en un 66% del cost total dels serveis socials. Així mateix,
manifesta que potser sí que hem tingut pressió dels empresaris del polígon industrial
respecte a l’IBI: ens han vingut a veure, hem parlat amb ells, i allò que s’ha de fer és
una política fiscal per incentivar que la gent hi pugui anar, hem de fer atractiu el
polígon industrial perquè véngui gent d’altres municipis, ja que s’ha perdut aquell
moviment que generava. Afegeix que si poguessin bonificar certs criteris amb l’IBI del
polígon industrial, aconseguiríem tenir una economia a Sant Lluís més dinàmica, però
açò la llei no ens ho permet. Per tant, hem de procurar mantenir, no pressionar ni
incrementar els rebuts d’IBI d’enguany amb aquestes quantitats anuals del 4% que ha
dit la Sra. Marqués. Que no era el moment? No ho sap, però nosaltres ho hem
afrontat, hem estat valents.
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Finalment, i respecte a les queixes dels grans increments que hi ha hagut en diferents
ordenances, el batle manifesta que, per exemple, de l’Escola Municipal
d’Ensenyaments ingressarem un 2’8% més, menys que l’IPC; açò són quantitats
totalment lògiques i no són gens antisocials. Respecte a l’ordenança del cementeri,
considera que no s’havia de deixar córrer més el temps per aprovar l’ordenança, ja
que estava aprovada per un acord de l’any 1989. Conclou dient que no sap si era el
moment, però ho hem fet.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és possible que el polígon
industrial hagi perdut una certa activitat, però així i tot és un dels que millor funcionen
en aquests moments. Assenyala que ella sempre va dir que només rebaixar el tipus
impositiu de l’IBI en el polígon industrial era impossible, sempre va defensar-ho davant
els empresaris, però ells mai s’ho creien, i sempre va proposar-los cercar noves vies
per fer atractiu el polígon i activar-lo, però els empresaris l’única via que volien era la
baixada de l’impost de l’IBI, no van voler sentir absolutament res més. És a dir, interès
a actualitzar els seus negocis, a millorar el que oferien, a millorar la seva presència a
Sant Lluís a través d’internet, tot açò no els importava gens, l’únic que volien era
davallar el seu rebut d’IBI.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que està d’acord que s’ha d’ajudar a fer
que les empreses funcionin perquè estam en un moment difícil, però no a costa de la
gent que no té capacitat econòmica. S’ha d’ajudar a tots i a cada un de la manera que
sigui més convenient i a la millor no hi ha que baixar els impostos a les empreses, sinó
que es tracta d’ajudar-los que emprin noves tecnologies, que facin diferents coses per
activar el seu negoci. Amb aquesta visió, hi està totalment d’acord, que s’han de
reactivar les empreses del polígon, de dins el nucli urbà i de la costa, perquè açò és el
que crea llocs de feina, però no està d’acord que s’abaixin aquests imposts i que a la
vegada s’apugin uns serveis que afecten directament les persones. Afegeix que si ho
hagués abaixat tot, ho entendria, però no és açò el que ha fet l’equip de govern, i per
açò el PSOE no hi està d’acord. Conclou dient que és una diferent visió que té el partit
del batle amb el seu sobre la justícia social, tenen tot el dret a tenir la seva visió i, a
més, tenen molts de vots que els donen suport, cosa que accepta i ho reconeix, però
ella no hi pot estar d’acord de cap de les maneres.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle ha dit que aquesta
baixada de l’IBI era perquè el PP ho havia promès a la campanya electoral... És ver,
recorda que van prometre abaixar els imposts, però en cap moment va sentir dir que a
canvi s’apujarien les taxes. Per tant, quan ens dirigim als ciutadans hem de ser
honests, perquè els ciutadans haurien d’entendre que si s’abaixen imposts s’haurà
d’apujar per una altra banda o s’haurà de rebre més pocs serveis. Conclou dient que
el PP en el seu moment va prometre que abaixaria l’IBI, cosa que està fent, però no va
fer menció que a canvi pujaria les taxes, per la qual cosa considera que estaria bé que
a les campanyes electorals també mostrassin les dues cares de cada moneda.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que es reafirma en la seva primera
intervenció. Per altra banda, recorda que en un dels debats electorals, quan van
demanar al candidat del PP de quina manera es farien els projectes d’urbanització i les
infraestructures a la costa, va dir que decantaria una part de l’IBI d’aquestes
urbanitzacions. Per tant, si abaixam l’IBI i açò és el ritme durant els quatre anys, li
agradaria saber què és el que trobaran en el calaix a l’hora d’executar diverses obres.
Conclou dient que s’ho pensaria, abans d’abaixar l’IBI.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, de forma individualitzada,
cada una de les propostes del dictamen presentat per la Comissió d’Economia i
Hisenda. Es produeix el següent resultat:
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (3); i dos vots en contra,
corresponents als membres del PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); acorda:
Únic.- Derogar la taxa per prestació de serveis del cementeri i la seva ordenança fiscal
reguladora, així com el preu públic per la prestació del servei d’ajuda a domicili i la
seva ordenança fiscal reguladora.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Únic.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles en 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 0,555%, amb caràcter general.”
Així mateix, 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, i aplicar-hi 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.
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
PSOE (3) i PSM-ELS VERDS (1); i una abstenció, corresponent al membre
d’EM-EU (1); acorda:
Únic.- 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 en l’article
6è, que queda redactat de la següent manera:
“CUOTA TRIBUTARIA .- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fijada y, en su caso, a
una cuota variable, por unidad de local, que se determina en función de la naturaleza, destino y
zona donde se ubliquen los inmuebles.
A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
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CASCO URBANO

Vivienda
Local Industrial
Comercio

ÁREA COSTA

FIJA

VARIABLE

EUROS

EUROS/M2

88,70
188,70

0,63
0,63

Talleres

156,90

0,63

Discoteca

519,20

Restaurante

627,35

Bar

395,70

Cochera

30,25

Vivienda

109,05

Comercio

66,80

Discoteca

399,10

Restaurante

620,20

Rest. Cafeteria

481,30

Bar

236,30

Bar cafeteria

444,35

Caseta

21,90

Hotel plaza

21,90

Supermercado
POLÍGONO INDUSTRIAL

2012
CUOTA

52,20

Hostal Plaza
RÚSTICO Y CASERIOS

2012
CUOTA

Vivienda

0,63

15,70
242,15

1,46

56,60
243,20

El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Únic.- 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 7,
que queda redactat de la següent manera:
“Article 7. TARIFES
La tarifa a què 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 a l’emissió dels quals sigui
necessària la intervenció de tècnics de grau mitjà o superior.

TAXA PER
EXPEDICIÓ
DOCUMENTS

60,00€

45,00€
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- Certificacions i duplicats sobre dades o documents emesos per aquest
Ajuntament dels darrers cinc anys.

5,00€

- Certificacions i duplicats sobre dades o documents emesos per aquest
Ajuntament de més de cinc anys.

10,00€

- Certificats sobre immobles situats al terme municipal
- Certificats de resident
- 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 necessitin 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 través d’autoritat judicial que hagi de
conèixer el cas.

3,50€
1,00€
1,00€
0,50€
0,30€
30,00€
1,50€
20,00€
20,00€
50,00€
60,70€

El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Únic.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa del cementeri
municipal i l’ordenança fiscal que la regula de conformitat amb el text que figura a
l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Únic.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per la prestació
dels serveis socials i l’ordenança fiscal que la regula de conformitat amb el text que
figura a l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Únic.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per activitats de
caràcter cultural (Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics) i l’ordenança fiscal que la
regula de conformitat amb el text que figura a l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (3); i dos vots en contra,
corresponents als membres del PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); acorda:
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Únic.- Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per la prestació del
servei de matrimonis civils i l’ordenança fiscal que la regula de conformitat amb el text
que figura a l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
PSOE (3) i PSM-ELS VERDS (1); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
Únic.- Aprovar provisionalment el preu públic per a la prestació de serveis en les
instal·lacions esportives i l’acord regulador de conformitat amb el text que figura a
l’expedient.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE
(3) i EM-EU (1); acorda:
Únic.- Exposar al públic els acords anteriors juntament amb les ordenances fiscals,
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.
VUITÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2011/695.- RENÚNCIA A
OBRA INCLOSA DINS EL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2011 I PETICIÓ
D'APLICACIÓ DE ROMANENTS
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 es preveu a 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-la a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2011/695, de dia
14.10.11, que diu:
“Atesa la inclusió en el Pla Insular de Cooperació 2011 de l’obra “Supressió de barreres
arquitectòniques: execució de voravia entre l’avinguda i el cementeri”, amb un pressupost
d’execució per contrata de 73.907,00 €; -------------------------------------------------------------------------Atès que en el seu moment l’Ajuntament va decidir executar aquesta obra al seu càrrec quan la
mateixa havia d’executar-se per compta i a càrrec de la promotora de la Unitat d’Actuació a la
que pertany, promotora que de forma imminent procedirà a realitzar les obres; ---------------------Atès que, per altra banda, l’Ajuntament desitja executar les següents obres: -------------------------- Tram de la xarxa d’abastament d’aigua de Pou Nou, 3ª fase, amb un pressupost total
de 30.243,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Substitució d’un tram de la xarxa d’abastament d’aigua i clavegueram en S’Algar, 3ª
fase, amb un pressupost total de 50.371,00 € ------------------------------------------------------I vist que les obres anteriors estan incloses en el Pla Complementari aprovat pel Consell Insular
de Menorca, RESOLC:-----------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Renunciar a l’execució de l’obra “Supressió de barreres arquitectòniques: execució de
voravia entre l’avinguda i el cementeri” inclosa en el Pla Insular de Cooperació 2011.--------------28
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Segon.- Sol·licitar al Consell Insular l’aplicació dels romanents resultants de la no execució de
l’obra anterior i de les baixes produïdes amb les adjudicacions de les dos obres restants a les
obres següents incloses en el Pla Complementari:------------------------------------------------------------ Tram de la xarxa d’abastament d’aigua de Pou Nou, 3ª fase, amb un pressupost total
de 30.243,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------ Substitució d’un tram de la xarxa d’abastament d’aigua i clavegueram en S’Algar, 3ª
fase, amb un pressupost total de 50.371,00 €-------------------------------------------------------Tercer.- Ratificar la present resolució pel Ple de l’Ajuntament.” --------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana al batle si pot fer una explicació dels motius
pels quals es renuncia a l’execució de l’esmentada obra; i, respecte a la sol·licitud
d’inclusió de dues obres hidràuliques, voldria saber què en pensa el CIM.
El batle manifesta que l’anterior equip de govern tenia signat un conveni amb la
promotora dels habitatges confrontants amb el cementeri, pel qual l’esmentada
promotora tenia l’obligació d’executar la voravia entre l’avinguda i el cementeri.
Llavors, quan el nou equip de govern va iniciar els tràmits d’adjudicació de l’esmentada
obra va adonar-se que hi havia aquest conveni i que no era l’Ajuntament el que les
havia d’executar, sinó que era una empresa privada. Assenyala que van mantenir
contactes amb aquesta empresa i desprès d’una llarga negociació van arribar a
l’acord que fossin ells qui executassin l’obra i que, a més, l’executassin abans de dia 1
de novembre, cosa que així serà. Per aquesta qüestió, manifesta que van renunciar a
aquesta obra que estava inclosa dins el PIC 2011, si bé abans s’havia parlat amb el
CIM respecte a la possibilitat de destinar aquests doblers al Pla complementari.
Conclou dient que d’aquesta manera s‘ha fet complir a la promotora l’obligació que
tenia i, a la vegada, l’Ajuntament podrà fer dues obres més, ja que el CIM acceptarà
aquesta modificació.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, doncs, el CIM veu bé que l’Ajuntament faci açò i
que l’aportació que havia de fer per al projecte d’execució de la voravia la destinarà a
les altres dues obres.
El batle manifesta que, efectivament, és així. Afegeix que és una obligació que tenia la
promotora i que li va estranyar molt que s’haguessin d’emprar doblers públics per fer
una obra que pertoca fer a una empresa privada. Per açò, van poder-ho reencaminar i
disposarem d’uns 80.000 euros per fer altres coses.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i tres abstencions, corresponents als membres del
PSOE (3); acorda ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm.
2011/695, de dia 14.10.11, transcrita anteriorment.
NOVÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS AMB RELACIÓ
A SUBSCRIURE UN NOU CONVENI AMB EL CIM RESPECTE A L'ORIENTADOR
LABORAL
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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 es preveu a 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-la a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la moció presentada pel grup del PSM-ELS
VERDS, RE 5132, de dia 19.10.11, en la qual proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
“1.- Instar el Consell Insular de Menorca a subscriure un nou contracte
programa amb la Conselleria de Turisme i Treball del Govern balear.
2.- Instar el Consell Insular de Menorca a signar un nou conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Lluís per tal de poder continuar
comptant, en el nostre municipi, amb un orientador laboral.”
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’any 2005 es va signar un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i el CIM perquè poguéssim disposar d’un orientador
laboral del CIM a l’ajuntament i que aquest conveni s’ha prorrogat any rere any . Atès
que dia 31 d’octubre de 2011 acaba la vigència del contracte programa que està
actualment en vigor entre el CIM i la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les
Illes Balears; atès que no està previst subscriure’n un altre de nou; i atesa la
importància que tenien aquests assessors per als ajuntaments; per tot açò, s’ha
presentat la moció indicada, en la qual es demana que s’insti el CIM a subscriure un
nou contracte d’aquestes característiques. Conclou demanant el suport dels membres
del consistori.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern s’ha posat en contacte amb el Consell
Insular de Menorca i l’esmentat organisme li ha passat l’estadística dels usuaris atesos
durant l’any i, en concret, a Sant Lluís l’orientador laboral tenia una mitjana d’1,48
persones per dia.
Afegeix que el CIM ens ha deixat clar que si creien convenient
mantenir aquest conveni, ells són partidaris de mantenir-lo, però quan hi ha altres
institucions, com el mateix SOIB que presta aquests servei, aquest equip de govern no
és partidari de duplicar serveis. Tot al contrari, és partidari de reforçar-los i que les
persones que cerquin un orientador laboral sàpiguen que han d’anar a un lloc en
concret, així com també és partidari que no hi hagi feines duplicades. Conclou dient
que l’equip de govern votarà en contra de la moció, si bé insisteix que el CIM serà
receptiu en el cas que qualque moment considerem oportú poder subscriure un nou
conveni.
El Sr. Lora Buzón manifesta que posa en dubte açò que diu el batle sobre el SOIB. A
més, afegeix que els programes del SOIB de cada vegada estan més magres i
considera que el fet de resoldre aquests convenis és posar gent al carrer, i així com
estam actualment és afegir-hi en el munt. Acaba dient que manté la moció
presentada.
El batle insisteix que l’equip de govern hi votarà en contra, si bé diu que el CIM serà
receptiu en el cas que arribat el moment considerem oportú poder subscriure un nou
conveni. Així mateix, manifesta que hi ha casos d’altres municipis que ni tan sols
arriba a una persona per dia, i el fet de duplicar serveis és una qüestió que s’ha de
valorar molt.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU pensava votar-hi a favor, però si
realment el nombre d’usuaris d’aquest servei a Sant Lluís era tan baix, açò li genera
dubtes; anuncia, doncs, que el seu vot serà d’abstenció.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PSM-ELS VERDS, i es produeix el següent resultat: quatre vots a favor,
corresponents als membres del PSOE (3) i PSM-ELS VERDS (1); una abstenció,
corresponent al membre d’EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres
del PP (7). La moció queda desestimada.
DESÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 16.09.11
-

Punt 2n, apartat 2.
Assenyala que es concedeix permís d’instal·lació a
Restaurant Pizzeria Fabio’s SL per a l’activitat de “Restaurant – Pizzeria”, a
Avinguda de sa Pau, 99. Ateses les queixes rebudes, voldria saber si disposa
de llicència d’obertura i funcionament.

-

Punt 3r, apartat 8. Manifesta que es dóna compte de l’escrit de la Conselleria
de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, RE 4087, de dia 19.08.11,
relatiu a la tramitació del pagament de la primera anualitat del conveni
instrumental Pla Mirall de Sant Lluís. Atès que el batle va informar que
s’estava preparant la documentació sol·licitada a l’efecte de l’oportuna
justificació, voldria saber quina és la documentació que van sol·licitar; si
aquesta està enviada i quan cobrarem el primer pagament, ja que segons el
conveni signat se n’havia de cobrar una part aquest any.

Junta de Govern Local de dia 23.09.11
-

Punt 11è.- Manifesta que es va adjudicar l’obra relativa a: “Canvi d’una part de
la coberta del col·legi públic de Sant Lluís”. Demana: Li pertocava a
l’Ajuntament aquesta obra, tenint en compte el conveni signat amb la
Conselleria d’Educació?

-

Punt 12è.- Manifesta que es va adjudicar l’obra relativa a: “Pintar el camp de
futbol municipal”, amb càrrec a la partida pressupostària 341.62200 del
Pressupost de 2011. Atès que aquesta partida estava prevista per al
tancament del camp de futbol, ja que la reixa exterior que encercla el camp
estava en males condicions, demana: Si aquesta partida minva, vol dir açò que
no es tancarà el camp de futbol?

Junta de Govern Local de dia 30.09.11
-

Punt 11è.- Atès que s’aproven hores extres dels diferents col·lectius de
personal realitzades durant les festes patronals, manifesta que li agradaria que
l’àrea de Cultura i Governació fes un estudi comparatiu respecte a l’any passat
i que, si en alguns casos hi ha hagut increments, voldria una explicació del
perquè.
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Intervé el Sr. Lora Buzón, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 30.09.11
-

Punt 11è, apartat 5è.- Demana una còpia de la relació d’hores diürnes i
nocturnes en la qual s’informi del dia en què van tenir lloc, així com del que
van fer, realitzades pels treballadors Ita Riera, Maria del Mar Vidal i Virginia
Seguí.

-

Punt 11è, apartat 6è.- Demana una còpia de l’informe emès pel subinspector –
cap de la Policia Local, amb relació als torns en dissabte, diumenge i festius
realitzats pel personal de la Policia Local durant el mes d’agost de 2011.

-

Punt 11è, apartat 7è.- Demana una còpia de l’informe emès pel subinspector –
cap de la Policia Local, amb relació als torns extraordinaris realitzats pel
personal de la Policia Local durant el mes d’agost de 2011.

Per altra banda, el Sr. Lora Buzón demana una còpia de calendari de torns de la
Policia Local.
A continuació, el Sr. Lora Buzón demana la inclusió d’un punt d’urgència: Moció que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació a l’aposta per la continuïtat d’una
educació infantil de primer cicle de qualitat.
Intervé el batle. Manifesta que dia 9 de novembre hi ha previst tenir la comissió
d’Educació i Esports, per la qual cosa considera que aquesta moció es podria tractar a
l’esmentada comissió.
El Sr. Lora Buzón hi mostra el seu acord, però demana a l’equip de govern que el dia
de la comissió dugui el seu criteri sobre l’assumpte, no com altres vegades que llavors
a la comissió diuen que no han tingut temps d’estudiar-la. Tot seguit, retira la
sol·licitud d’inclusió del punt d’urgència.
ONZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana informació respecte a com es troba el Punt Verd.
El Sr. Tudurí Mercadal informa que la setmana passada el Consorci va adjudicar-lo
inicialment i que, en principi, el Punt Verd de Sant Lluís entrarà en funcionament d’aquí
a uns dos mesos.
Continua el Sr. Lora Buzón. Demana informació respecte a l’estat dels projectes
d’urbanització que hi ha en marxa. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que açò li ho
contestarà per escrit.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que ha fet una volta pels camins municipals i
recorda que fa uns 60 dies va passar-li al regidor de Medi Ambient una relació dels
camins que estaven bruts. Assenyala que només s’ha fet net el camí Reial i una part
del camí de Biniati; a la resta de camins les herbes es mengen part del camí, per la
qual cosa voldria saber quan s’hi actuarà. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que en el
proper ple li passarà una relació de tots els camins que s’hagin desbrossat.
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Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa als dos expedients de modificació de normes
subsidiàries, els quals es troben pendents que el CIM en faci l’aprovació definitiva,
voldria saber que en diu l’esmentat organisme. El Sr. Pons Pons informa que van
mantenir una reunió amb el conseller d’Ordenació i Territori del CIM, que hi ha
unanimitat que surtin endavant al més prest possible i que la intenció d’aquest equip
de govern és que açò sigui així. Afegeix que no pot donar una data exacta, però vol
pensar que a principis de l’any que ve açò serà possible.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en el seu dia el Sr. Pons Pons va fer menció
d‘un informe jurídic respecte al decret Nadal. Demana si s’ha rebut aquest informe. El
Sr. Pons Pons respon que no i que, tot just en disposi, se li’n farà arribar una còpia.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que dia 20 de setembre li van passar un
informe sobre les aigües, en el qual s’indica que l’aigua de l’escola no és apta per al
consum. S’interessa per les actuacions realitzades. El Sr. Pons Pons manifesta que
aquesta pregunta la hi contestarà per escrit.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en data 01.08.11, RE 3772, l’Associació de
Veïns de Cala Torret ha presentat un escrit a aquest Ajuntament en sol·licitud de
diferents actuacions. Demana una còpia de la contestació municipal.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Fa referència a un escrit presentat per un particular en el
qual demana l’obertura del camí Vell d’Alcalfar, per la qual cosa voldria saber quines
passes s’han fet sobre aquesta qüestió. El Sr. Pons Pons informa que s’està tractant
aquest assumpte, si bé encara no hi ha una solució.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón s’interessa per la bestreta de personal, en concret,
de la quantitat que hi ha consumida. El Sr. Olives Salas indica que li contestarà per
escrit.
Continua el Sr. Lora Buzón. Demana qui fa els informes de recursos humans, així
com voldria saber si el senyor Juan José Menéndez ja no fa feina en aquest
Ajuntament. El Sr. Olives Salas manifesta que se li contestarà per escrit.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Demana informació de la situació actual dels habitatges de
protecció oficial de l’IBAVI. El Sr. Pons Pons manifesta que li contestarà per escrit.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que l’actual equip de govern fa poc que són
aquí i que a vegades els nervis guanyen a més d’un. Assenyala que l’altre dia es va
fer la comissió de Cultura i Governació, en la qual es presentaven uns catorze punts a
l’ordre del dia, si bé només es van lliurar tres papers de documentació. Manifesta que,
quan no se’n sap més, un fa el que pot i que, si bé nosaltres ens vam comportar, li
agradaria que a les properes comissions els temes a tractar vinguessin més
documentats, ja que si no difícilment pots fer un debat. Conclou dient que no és que
demani la dimissió d’aquest senyor ni res semblant, cadascú fa el que pot.
El batle manifesta que també s’hauria de valorar allò que feien fa cinc o sis mesos
quan tenien comissió de Governació, i els assumptes que s’hi tractaven. Ara s’està
donant molta més informació i, encara que no hi hagi documentació de qualque punt
en concret, s’està donant compte de moltes altres coses de les quals no s’havia donat
compte mai.

33

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

El Sr. Lora Buzón manifesta que, per exemple, hi havia un punt que era sobre el
programa de les festes de Nadal però, en canvi, no es va dur cap paper que parlàs de
Nadal. Almenys considera que hi hauria d’haver una mínima documentació. Afegeix
que no ho diu amb mala intenció, ni és res personal.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí.
Respecte a les sol·licituds de llicències d’obres,
sobretot les llicències d’obres menors, demana si es controlen els pressuposts que es
presenten. El Sr. Pons Pons respon que sí. El Sr. Carretero Tudurí demana, doncs,
si es revisen. El Sr. Pons Pons respon que sí, i que si no són correctes se’ls ho
reclama.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la passada sessió plenària, quan va
manifestar l’estat en què es trobava el polígon industrial, membres de l’equip de
govern van dir que si ho havíem deixat malament nosaltres... Assenyala que l’anterior
equip de govern no va deixar gens malament el camí Vell de Biniancolla i han
passat quatre mesos i mig des que hi ha el nou equip de govern i aquest camí no l’han
netejat per res, i pot assegurar-los que hi ha punts on les herbes agafen més de mig
camí. Afegeix que el camí està fet un desastre... i no l’hi vam deixar nosaltres, fet un
desastre.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el pressupost de 2011 hi havia
dues obres relatives a enrajolar a Biniancolla i Alcalfar. Voldria saber si es duran a
terme aquestes dues obres. El Sr. Pons Pons manifesta que a la propera comissió
d’Urbanisme es plantejaran aquestes qüestions.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que va aparèixer publicat a un diari insular
que es tornava a exposar al públic l’expedient d’autorització d’abocament al mar de
l’emissari submarí de l’EDAR de Sant Lluís. Afegeix que el batle va fer les següents
afirmacions: “...amb aquesta instal·lació solucionarem els problemes de Punta
Prima...”. Demana: Quins problemes hi ha a Punta Prima?
El batle manifesta que aquest projecte venia consensuat amb l’anterior equip de
govern i l’únic que es fa ara és fer-ne una segona exposició pública, ja que en el seu
dia aquest projecte va estar en exposició pública durant vint dies, però com que la llei
ha canviat, per aquest motiu ara s’ha d’exposar durant deu dies més. Afegeix que
els tècnics municipals van dir-li que hi havia un consens total i, per açò, no s’ha volgut
oposar a aquest assumpte. Ara està novament en exposició pública i ara és el
moment de presentar-hi al·legacions, per la qual cosa convida al PSOE que, si no està
conforme amb aquesta obra, que presenti les esmenes que consideri oportunes.
El Sr. Carretero Tudurí insisteix demanant: Quins problemes hi ha a Punta Prima?
El batle manifesta que a Punta Prima pot ser que qualque dia els sumideros no
funcionin bé, i Recursos Hídrics han de tenir plantejades solucions als problemes. No
obstant açò, insisteix que si el senyor Carretero no està conforme presenti al·legacions
o esmenes o, fins i tot, véngui un dia a parlar-ne amb ell a l’Ajuntament i, si és el cas,
presentar al·legacions conjuntes.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que a Punta Prima no hi ha cap problema d’aigua ni
n’hi haurà cap ni un. Així mateix, manifesta que quan es fa l’afirmació que es tracta
d’un projecte consensuat, açò és mentida. Es demana: Per què l’Ajuntament no va
contestar satisfactòriament a la petició de l’IBASAN? Perquè han estat tres anys
esperant i ara el tornen a reactivar? Diu que és perquè no hi havia consens amb la
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Conselleria. Per tant, l’afirmació que ha fet el batle és mentida. Afegeix que no hi
havia consens perquè, respecte al segon projecte que ens van posar damunt la taula,
nosaltres ens hi vam oposar frontalment i seria bo que els tècnics se’l ben mirassin.
El batle insisteix que convida el senyor Carretero a venir un dia a aquest Ajuntament i
que, si ell vol, mirar-nos el projecte conjuntament i presentar, si convé, les
al·legacions que consideri oportunes.
El Sr. Carretero insisteix que quedi clar que consensuat amb l’anterior equip de
govern, açò no és cert, ja que l’anterior equip de govern no va contestar la proposta
que feia IBASAN, ja que no estava d’acord amb la segona proposta que havien fet,
perquè ells mateixos la van modificar. Amb el traçat interior de dins els carrers no hi
havia problemes; és amb el traçat que va dins la mar, que hi havia problemes.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el Ple del mes de setembre el
senyor Javier Pons va expressar el següent: “El Sr. Pons igualment considera que
s’haurien de crear hàbits a tots els ciutadans de Sant Lluís perquè s’emprin els
aparcaments que hi ha en el poble”. Recorda que l’anterior equip de govern va
prendre una sèrie de mesures per crear aquests hàbits, mesures que l’actual equip de
govern va eliminar just van entrar a governar. Per tant, vol saber quines mesures
alternatives han posat en marxa per crear aquests hàbits als ciutadans del nostre
poble; des de quan funcionen i quins resultants s’han obtingut.
El Sr. Pons Pons informa que s’estan fent enquestes a l’escoleta; s’han mantingut
conversacions amb el director del col·legi públic de Sant Lluís; s’ha demanat un
informe a la Policia Local amb relació al trànsit de l’entorn de l’escola i de l’escoleta...
Amb tot açò i amb l’opinió valorada de tots nosaltres a les properes comissions, serà
quan es trauran les conclusions i es decideixi el que s’ha de fer.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no es referia exactament al tram de l’escola,
sinó al poble en general.
El Sr. Pons Pons manifesta que en el darrer Ple ja se’n va fer esment, d’aquest
assumpte, i es va dir que d’allò de què es tractava era de fer un projecte conjunt de tot
el poble de Sant Lluís, dissenyat per un equip de persones professionals, i que l’any
que ve es dotaria de partida pressupostària per atendre aquest informe i aquest
projecte.
La Sra. Marqués Portella manifesta que açò ho va entendre perfectament, però a la
vegada el senyor Pons va dir que mentrestant el que s’hauria de fer era crear hàbits a
tots els ciutadans de Sant Lluís perquè emprin els aparcaments que hi ha en el poble.
Per tant, insisteix demanant si mentre no es té aquest equip, si han posat en marxa
qualque tipus de mesura per crear aquests hàbits.
El Sr. Pons Pons manifesta que les mesures que han posat en marxa les pot veure en
el dia a dia al carrer.
La Sra. Marqués Portella manifesta que, doncs, no n’han
posada cap. El Sr. Pons Pons informa que durant els matins i de forma provisional
aturen el trànsit davant l’escoleta i el carrer de l’escola amb la presència de la policia.
Per altra banda, la Sra. Marqués Portella voldria saber els motius pels quals s’ha
eliminat l’aparcament d’una part del carrer de Sant Jacint i, en canvi, en posen més en
el carrer des Cós. Així mateix, voldria saber quins són els criteris que segueixen per
fer una cosa a una banda i fer-ne una altra a una altra banda.
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El Sr. Pons Pons manifesta que açò fa referència a tot el nucli urbà, no a aquest punt
en concret, i que s’ha de mirar des d’un punt de vista global.
La Sra. Maqués Portella manifesta que, mentrestant, fan actuacions puntuals, cosa
que van dir que no farien. I allò que demana és quins criteris segueixen per fer
aquestes actuacions, quan no hi ha l’estudi global fet i quan van dir que no en farien,
d’actuacions puntuals.
El Sr. Pons Pons manifesta que en aquests moments només pot contestar-li allò que li
ha contestat abans. La Sra. Marqués manifesta que, doncs, açò vol dir que no ho sap.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a la qüestió de l’escola, recorda que el
senyor Pons Pons va dir que s’estava fent l’estudi per prendre una decisió i que
s’estava fent un enquesta a l’escola. Ha passat un mes, per la qual cosa voldria
saber si ja s’està fent aquest estudi que va mencionar; qui el fa; com està; si ja han
passat l’enquesta; a qui l’han passada, si a l’escola, si a l’escoleta, si als pares, si als
al·lots, si als mestres...; què es demanava exactament a l’enquesta; quins n’han estat
els resultats; i quina ha estat la participació en les respostes.
El Sr. Pons Pons manifesta que aquesta qüestió li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que davant les fotografies que va
presentar el PSOE en el Ple del mes passat sobre les situacions que s’originaven dins
el Cós des del moment que es va permetre tornar a aparcar a cada banda, el batle va
manifestar: “Son situacions impermissibles, ja que aquests vehicles no és que
impedeixin el trànsit en el Cós, sinó que és que estan mal aparcats i senzillament allò
que s’ha de fer és sancionar-los”. En un altre moment, el Sr. Pons Pons va dir: “...el
Cós, on el trànsit de vehicles grossos provoca problemes; d’açò, l’equip de govern n’és
conscient i seria mentida dir que no és així”. Per tant, com que vostès són plenament
conscients que ha estat una situació que s’ha repetit durant tot l’estiu i que encara
continua, i com que suposa que hauran extremat la vigilància en aquest carrer després
de prendre la decisió d’aparcar-hi una altra vegada a cada banda, vol saber:
- Quantes multes s’han posat des del dia 15 de juny en el carrer des Cós a
causa de dificultar la circulació o per estar aparcat envaint la voravia a la zona
dels vianants, dificultant que hi puguin passar.
- Quants de comunicats policials hi ha per incidències provocades per aquestes
situacions.
El batle manifesta que se li contestarà per escrit. No obstant açò, manifesta que les
fotografies que ens van mostrar eren quasi totes fotografies de vehicles aparcats
entrant a mà esquerra, que és on sempre s’havia aparcat, per la qual cosa no era una
situació d’haver-hi o no haver-hi aparcament. El problema és entre vehicles molt
amples que no hi caben, tant si és que hi hagi aparcament o no.
La Sra. Marqués Portella manifesta que aquests vehicles estaven aparcats en les
zones de càrrega i descàrrega que hi ha en aquest moment en el Cós. Afegeix que
quan a l’altra banda no hi havia aparcament, era més ampla la calçada i els vehicles
grossos no tenien per què envair la voravia, sinó que envaïen part de la calçada
perquè els cotxes podien anar més cap a l’altra banda.
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Segueix la Sr. Marqués Portella. Manifesta que en aquest Ple s’han aprovat diferents
increments de taxes i preus públics municipals per atendre el cost dels diferents
serveis. Sabem que estam en uns moments difícils per a tothom, però creu que
abans d’apujar els preus seria més efectiu aconseguir que es cobrassin tots els rebuts
pendents d’altres exercicis. Sap que el batle està fent la feina ja iniciada per cobrar el
màxim dels rebuts pendents, però aquest Ajuntament, com els altres, té un problema
quan el deutor és de fora del nostre municipi, ja que és molt difícil poder arribar a
executar un embargament. Recorda que a l’anterior mandat van iniciar la tramitació
d’un conveni entre l’Ajuntament i el Consell Insular, perquè com a entitat
supramunicipal ens ajudàs a tramitar i executar els embargaments de fora del
municipi, una mesura que li pareix imprescindible en el dia d’avui. Afegeix que aquest
conveni estava pràcticament redactat, però les passades eleccions no ens el van
deixar tancar definitivament. Per tant, demana al batle si se l’ha pogut estudiar i si
pensa activar-lo per poder-lo aprovar al més prest possible.
El batle manifesta que la normativa ha canviat i que ara hi ha la possibilitat, com a
Ajuntament, de poder embargar propietats d’altres pobles. Afegeix que li passarà
informació sobre aquesta nova normativa.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que en data 06.10.11, RE 4869, el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 sol·licitava més documentació per adjuntar a
l’expedient del contenciós administratiu interposat per BB Serveis contra aquest
Ajuntament, respecte al procediment de l’adjudicació de la gestió del geriàtric. Aquesta
documentació que se sol·licitava eren dos dels sobres presentats per una empresa
que va quedar fora a la primera fase i, per tant, són propostes que no es van obrir.
Voldria saber què han fet davant aquesta sol·licitud i quina documentació s’ha enviat.
El batle informa que es va fer una consulta amb l’assessor jurídic i ell mateix ha
presentat un escrit al jutjat sobre la qüestió.
La secretària afegeix que a través de la procuradora s’ha entrat un escrit al jutjat en el
qual es torna a dir que es tracta de sobres tancats perquè s’havia exclòs l’empresa en
el moment de l’obertura de la documentació administrativa i que, per tant, si s’enviaven
els sobres tancats l’Ajuntament es quedava sense aquesta documentació. En el cas
que el jutjat consideràs necessària l’aportació dels dits sobres, se li va indicar que
l’Ajuntament estava disposat a remetre’ls-hi, però ens havien de donar les garanties
necessàries per tal que l’Ajuntament en disposàs d’una copia.
Intervé la Sra. Elena Pons. Manifesta que li agradaria que es confirmàs a quina
comissió es tractaran els temes econòmics de Cultura, perquè sembla que hi ha un
malentès, entenent com a qüestions econòmiques tant el cost, els ingressos, així com
els preus de les diferents activitats.
El Sr. Olives Salas manifesta que se li
contestarà.
Finalment, la Sra. Elena Pons manifesta que sap que ha cessat el treballador
responsable de Recursos Humans que hi havia en aquest Ajuntament, i voldria saber
quina ha estat la raó d’aquest cessament; si s’ha substituït per una altra persona; si
pensen fer-ho, i quan. El Sr. Olives Salas manifesta que li contestarà per escrit.
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Intervé el Sr. Benosa Majos. Respecte al polígon industrial, lliura al senyor Carretero
Tudurí unes fotografies del polígon industrial tal com està ara; i les fotografies que li va
passar el senyor Carretero en el darrer Ple, així com unes fotografies de tal com
estava el polígon en el mes de febrer de 2011.

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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