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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 28/06/2012
Hora: de les 20 a les 22.15 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
M. Carolina Marqués Portella
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 9 de l'Inventari municipal de béns i
drets
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de la taxa pels serveis de centre de dia i residència
geriàtrica
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta de
Batlia d'aprovació de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de
l'Ajuntament de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta de
Batlia d'aprovació de l'expedient de concessió de l'ús privatiu d'unes parcel·les
municipals destinades a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta de
Batlia amb relació a la derogació i nova aprovació dels Estatuts de la Junta de Caixers
i dels Protocols de les festes de Sant Lluís
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació del conveni per a la conservació i el manteniment de
les carreteres de la xarxa viària de Menorca, la xarxa viària local, les rutes
cicloturístiques i els camins de serveis
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació a la partida econòmica per a la
remodelació de la rotonda de l'avinguda de sa Pau
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Novè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.06.12. Proposta que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació a la partida econòmica del Punt
d'Informació Turístic
Desè. Proposta de Batlia d'aprovació definitiva de l'Estudi de detall presentat per José
A. Pons Pons en el passeig Marítim, 37, de s'Algar
Onzè. Proposta de Batlia amb relació a la modificació de la periodicitat de distintes
comissions informatives
Dotzè. Proposta de Batlia d'aprovació de l'expedient de concessió de l'ús privatiu d'una
parcel·la a Cap d'en Font destinada a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil
Tretzè. Donar compte de l’acte de dia 05.06.12 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 amb relació a l'execució definitiva 12/2011 en el marc del procediment ordinari
127/2004
Catorzè. Donar compte Sentència núm. 421 del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb relació al recurs d'apel·lació interposat per aquest Ajuntament contra
la Sentència núm. 275 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en el marc del
Procediment Ordinari 212/2008
Quinzè. Donar compte Sentència núm. 200 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Maria Teresa Sevillano
Fernández contra aquest Ajuntament (PA 96/2011)
Setzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dissetè. Precs, suggeriments i mocions
Divuitè. Moció que presenta el grup del Partit Popular amb motiu de la millora en els
cursos de formació professional
Dinovè. Proposta de Batlia amb relació a la modificació del conveni amb el Consell
Insular de Menorca per al desenvolupament del programa del Servei d'Atenció
Educativa Infantil
Vintè. Proposta de Batlia amb relació al segon expedient de modificació del contracte
d'obres de construcció d'un nou centre d'educació infantil de primària (6+12)
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 31.05.12.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per onze vots a favor,
corresponents als membres del PP (7), PSOE (3) i EM-EU (1); i una abstenció,
corresponent al membre del PSM-ELS VERDS (1), pel fet que no van assistir a la
sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.06.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.
9 DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió les fitxes individualitzades
de béns corresponents a aquesta corporació, que comprenen del codi immoble 342 al codi
immoble 391, així com la proposició de Batlia, de dia 18.06.12, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que l’inventari de béns immobles està pràcticament culminat; que la
persona que es va contractar per fer aquesta feina acaba el seu contracte a finals d’aquest
mes; i que la idea és que la persona que s’ha reincorporat després d’un període en excedència
continuï fent aquesta feina. Afegeix que començarà amb l’inventari de bens mobles i materials, i
allà on hi haurà molta feina a fer serà en l’inventari dels camins.-----------------------------------------Pel que fa a la qüestió dels camins, la Sra. Marqués informa que hi ha un tros de camí en el
camí Vell de s’Ullastrar, on un privat té un cadenat posat, i que s’hauria d’aclarir aquesta
situació. Afegeix que ella ha presentat una petició a aquest Ajuntament sobre aquest
assumpte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que un altre camí que s’hauria d’analitzar en detall és el camí de
Bintalfa, que sembla que un particular se n’ha fet seu un tros. --------------------------------------------Respecte a l’inventari dels béns mobles, la Sra. Marqués Portella recorda que en consistoris
anteriors es va fer un inventari sobre aquesta qüestió, i que aquest document podria servir de
base.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposa cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar l’expedient núm. 9 de l’Inventari general de béns corresponent a aquesta
corporació, que comprèn:--------------------------------------------------------------------------------------------- Del codi immoble 342 al codi immoble 391, 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”.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que el novè expedient d’inventari consta de 49 fitxes; que
l’inventari de béns immobles està pràcticament enllestit, i que ara hi queda la feina de
recopilació de la informació econòmica d’aquests bens. Afegeix que la idea és
començar a fer feina amb la qüestió dels béns mobles i, posteriorment, inventariar tots
els camins.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar l’expedient núm. 9 de l’Inventari general de béns corresponent a
aquesta corporació, que comprèn:
-

Del codi immoble 342 al codi immoble 391, d’acord amb les fitxes
individualitzades que s’adjunten.
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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.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
22.06.12. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA
TAXA PELS SERVEIS DE CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança
reguladora de la taxa pels serveis de centre de dia i residència geriàtrica de l’Ajuntament de
Sant Lluís; l’informe econòmic, de dia 11.06.12; l’informe de Secretaria–Intervenció, de dia
15.06.12, així com la proposició de Batlia, de dia 18.06.12, amb relació a l’assumpte indicat. ---Intervé el batle.
Informa que el CIM ens van comunicar una sèrie de mancances o
deficiències que havien de ser esmenades, i que per aquest motiu es du a aprovació la
modificació de l’ordenança. Així mateix, informa que també s’han actualitzat les tarifes aplicant
l’augment de l’IPC acumulat (un 5’6% aproximadament). Afegeix que, tal com es pot veure a
l’informe econòmic, el dèficit és de 184.147,57 euros i que si hi sumam les quantitats que
vénen d’altres administracions, el servei és deficitari en un 54%, ja que els usuaris paguen un
46% del cost del servei.----------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la secretària efectua una detallada explicació de les diferents modificacions
efectuades a l’esmentada ordenança, d’acord amb les recomanacions del Consell Insular de
Menorca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella demana si el dèficit de 184.147,57 euros és degut al geriàtric o al
centre de dia. Igualment, voldria saber quina ocupació té el centre de dia, i si l’Ajuntament ha
fet qualque política per incentivar l’ocupació del centre de dia. El batle manifesta que
s’informarà sobre el dèficit. Afegeix que l’empresa que gestiona el servei i els serveis socials
brinden el servei de centre de dia però, expressament, no s’ha fet cap campanya. La Sra.
Marqués manifesta que hi havia previst fer campanyes en aquest sentit i que seria interessant
impulsar-ho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el batle manifesta que l’empresa que gestiona el servei del geriàtric i centre de
dia ha mostrat el seu interès, per pròpia iniciativa, a intentar obrir la segona planta, fent-hi la
corresponent inversió i a pagar-ne un lloguer a l’Ajuntament.----------------------------------------------Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que el PSOE considera que no és el moment
adequat per pujar en un 5’6% les tarifes per aquest servei, i que hi ha altres maneres d’intentar
obtenir més ingressos. Així mateix, s’interessa respecte a les places subjectes a conveni, en el
sentit si el Govern balear ha apujat l’IPC. El batle respon que no ho sap, ja que el conveni de
2012 està pendent d’aprovació.------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que veu que s’està passant molta pena amb el dèficit
del geriàtric; però, en canvi, veu que hi ha altres serveis que presta l’Ajuntament, i que ell no
considera tan essencials, que donen per suposat que han de tenir un dèficit d’un 50%, 46%...
No li sembla bé que en el cas del geriàtric es pretengui cobrar als usuaris el 100%. -------------El batle manifesta que els usuaris no en financen el 100%, sinó que actualment els usuaris
paguen un 46% del cost del servei, ja que s’ha de tenir en compte la qüestió de les
bonificacions. Afegeix que amb aquesta pujada les persones que tenguin una renda petita
acabaran pagant pràcticament el mateix que estaven pagant fins ara.----------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.------------------
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La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot 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
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels serveis de centre de dia i
residència geriàtrica i l’ordenança fiscal que la regula en els articles 4, 5, 6 i 7, que queden
redactats de la següent manera:-----------------------------------------------------------------------------------Article 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bases i tarifes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La base del gravamen és el cost dels serveis per a l’Ajuntament.-------------------------------------2. Tarifes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Tarifa per serveis de residència geriàtrica: 2.086 euros/mes -----------------------------------• Tarifa per plaça residència geriàtrica reservada per unitat de respir o estada temporal:
69 euros/dia---------------------------------------------------------------------------------------------------• Tarifa servei centre de dia (jornada i pensió completa): 42 euros/dia -------------------------• Tarifa servei centre de dia (mitja pensió i mitja jornada): 26 euros/dia -----------------------En tot cas, el rendiment d’aquestes tarifes és inferior al cost del servei, tenint en compte que
l’ocupació del servei mai no serà del 100%. --------------------------------------------------------------------3. Dins les quotes que es meritin per l’aplicació d’aquesta ordenança no estan compreses les
despeses que ocasioni l’usuari en concepte de medecines i material sanitari de cures.------------Article 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meritació ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’exacció es considera meritada simultàniament a la prestació del servei i la seva liquidació i
recaptació s’han de fer a les oficines municipals d’acord amb les dades que es rebin del centre.
Article 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situacions a tenir en compte en la meritació --------------------------------------------------------------S’afegeixen els apartats 4 i 5:---------------------------------------------------------------------------------------4. En el cas que un usuari s’absenti temporalment per causa d’hospitalització en un centre
sanitari o altres circumstàncies alienes a la seva voluntat, s’ha de liquidar un 50% de la tarifa
que li correspongui dels dies de la baixa.------------------------------------------------------------------------5. En el cas de períodes d’absència voluntària, la quantia econòmica que s’ha d’abonar durant
el temps que aquesta es produeixi és del 100% de la base de càlcul de les estades ordinàries
dins el mes en què s’hagin produït.--------------------------------------------------------------------------------Article 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exempcions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resten exempts del pagament d’aquesta taxa els beneficiaris de les places emparades en el
Conveni entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Sant Lluís. Els usuaris beneficiats per aquest conveni han de pagar
les quantitats definides en conveni, a les quals s’ha d’aplicar la normativa de desenvolupament
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.----------------------------------------------------------------------------Segona. 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.” -----------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació la modificació de la
taxa pels serveis de centre de dia i residència geriàtrica i que el gruix de la modificació
en si és amb motiu de les mancances o deficiències que ens va comunicar el CIM i
que s’havien d’esmenar a l’esmentada ordenança. Així mateix, manifesta que s’ha
aprofitat per actualitzar les tarifes aplicant l’augment de l’IPC acumulat, que puja a un
5’6%. Afegeix que amb aquest augment la majoria d’usuaris no es veuran afectats, ja
que l’usuari paga en funció de la renda disponible, i aquells que paguin una quantitat
que no arriba al 100% de la quota a dia d’avui, seguirà pagant la mateixa quota el dia
que estigui aprovada aquesta modificació. Per tant, només afectarà les rendes més
elevades i que paguin el 100% de la quota del geriàtric.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, manifesta que la Sra. Marqués va
demanar a la comissió d’Hisenda un informe sobre el dèficit, informe que en el dia
d’avui no se li ha lliurat, i creu que era important poder-ne disposar, ja que s’està
proposant una puja de la quota i és necessari saber d’on es produeix aquest dèficit.
Així mateix, manifesta que el grup PSOE no està d’acord que en aquests moments
s’apugin taxes, però resulta que contínuament, ple darrere ple, aquest equip de govern
està apujant taxes. No és el moment més adequat, encara que el batle justifiqui que
aquells que es veuran afectats seran els que paguen el 100%. Afegeix que la realitat
és que es produeix una puja i que qualcú l’haurà de pagar; per tant, intentar vendre la
moto que s’apuja però no s’apuja, açò és voler matar mosques a canonades. Insisteix
que era molt important disposar d’aquest informe, i creu que des del dia de la comissió
fins al dia d’avui hi havia temps suficient per fer-lo, el qual hauria servit molt per veure
quina era l’evolució d’aquest dèficit i per què es produïa. Conclou dient que s’hauria
de frenar una mica aquestes puges de taxes, ja que no s’entén que l’impost que
realment grava a tots per igual es davalli i que, en canvi, pugin tota la resta de taxes
que afecten els més necessitats. Anuncia que el PSOE hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la comissió es va tractar la qüestió del
dèficit i creu que, amb la filosofia del que es va discutir a la comissió, el geriàtric
hauria d’estat obligat a fer una campanya perquè el centre de dia estigués al màxim de
ple possible. El fet d’apujar taxes en plena crisi no és bo, encara que sigui l’IPC
acumulat, i insisteix que estaria bé que el geriàtric fes el màxim possible perquè el
centre de dia funcionàs millor i no arribàs a aquest dèficit de 184.000 euros.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Considera que no és el moment d’apujar les taxes del
geriàtric i centre de dia, encara que només sigui l’IPC acumulat. Assenyala que
aquest és un dels serveis prioritaris de l’Ajuntament, o bé així EM-EU ho considera, i
no entén que es vagi apujant la quota d’un servei com aquest i, en canvi, s’abaixi
l’impost de béns immobles. Açò és una mala política social de l’equip de govern, i
anuncia que EM-EU hi votarà en contra.
Intervé el batle. Demana disculpes al senyor Carretero si no han rebut l’informe, però
si no ho té mal entès aquest document es va elaborar i ahir es va enviar juntament
amb el dictamen de la comissió d’Hisenda. Per altra banda, manifesta que tenim 20
places de centre de dia, de les quals 10 són places subjectes a conveni, i en l’actualitat
només n’hi ha 6 d’ocupades. Assenyala que des del Serveis Socials s’està fent molta
feina per animar possibles usuaris perquè hi puguin anar, però és un servei, no només
a Sant Lluís sinó a altres centres, que no acaba d’arrancar. A més, des del Consell
Insular de Menorca açò ho tenen molt present i estan intentant fer una modificació de
l’estada de centre de dia i, tal vegada, en la mesura del possible, els convenis signats
de dependència transformar-los en places concertades de geriàtric.
Continua el batle. Manifesta que el gran dèficit no ve del centre de dia, i que el conjunt
del geriàtric té un dèficit del 54%, ja que els usuaris paguen un 46% del cost del servei.
Afegeix que és un servei que considera bàsic, social, essencial i que és molt
necessari. Insisteix a dir que, encara que al senyor Carretero no li agradi, amb
aquesta pujada l’usuari tipus del centre de dia i del geriàtric no pagarà més perquè té
una renda limitada i continuarà pagant el mateix que pagava fins ara. Acaba dient que
es tracta d’incrementar l’IPC per no fer puges més endavant d’una tarifa que considera
totalment lògica en aquests moments.
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Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Recorda que a l’anterior legislatura, quan es
va posar en marxa el geriàtric i se’n va establir el preu, la portaveu del PP –i al seu
costat hi havia l’actual batle- va dir que ningú podria pagar aquella quantitat de 1.975
euros. Però resulta que avui el PP apuja aquesta taxa, quan fa dos anys ho criticaven.
Açò és la paradoxa d’allò que no li agrada. Afegeix que no li agrada que segueixin
apujant taxes i imposts que afecten la vida social d’aquest poble i que, per altra
banda, per poder pagar vots o favors a segons quins col·lectius, es redueixi un impost
que és el més just que hi ha dins les administracions locals, li agradi o no li agradi al
batle, però açò és la realitat. Continua manifestant que probablement si s’haguessin
ajustat al pla econòmic que van fer els anteriors tècnics econòmics, a la millor avui no
estarien parlant d’apujar aquests tipus de taxes, perquè amb aquella cobertura
econòmica que hi havia ja no faria falta seguir gravant les butxaques dels que menys
tenen. Conclou dient que, li agradi o no li agradi al batle, és una puja més d’una taxa
que està aplicant aquest nou equip de govern i que, possiblement, se’l recordarà
perquè contínuament estan apujant totes les taxes existents i les que no hi eren, les
han posades en solfa, com per exemple, la dels casaments.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. A part del contingut d’aquest punt de l’ordre
del dia, volia protestar pel fet que els dictamens de la comissió d’Hisenda que van al
Ple d’avui no els va rebre fins ahir a les 22 hores, per la qual cosa no ha tingut temps
ni de mirar-los. No sap si és per falta de temps, però li agradaria que les properes
vegades s’enviïn amb més temps per poder-los analitzar adequadament.
Finalment, el batle es reafirma que la puja no repercutirà en un major cost per a
l’usuari, ja que aquell que avui en dia tengui una renda disponible de 1.000 i paga el
percentatge en funció del que li toca i paga, per exemple, 800, avui paga 800 i demà,
amb aquesta modificació de la taxa, pagarà 800. Açò, amb el perfil d’usuari que hi ha,
són el 100% dels usuaris del centre de dia i geriàtric.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa pels serveis de centre de dia
i residència geriàtrica i l’ordenança fiscal que la regula en els articles 4, 5, 6 i 7, que
queden redactats de la següent manera:
Article 4
Bases i tarifes
1. La base del gravamen és el cost dels serveis per a l’Ajuntament.
2. Tarifes:
•
•
•
•

Tarifa per serveis de residència geriàtrica: 2.086 euros/mes
Tarifa per plaça residència geriàtrica reservada per unitat de respir o estada
temporal: 69 euros/dia
Tarifa servei centre de dia (jornada i pensió completa): 42 euros/dia
Tarifa servei centre de dia (mitja pensió i mitja jornada): 26 euros/dia
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En tot cas, el rendiment d’aquestes tarifes és inferior al cost del servei, tenint en
compte que l’ocupació del servei mai no serà del 100%.
3. Dins les quotes que es meritin per l’aplicació d’aquesta ordenança no estan
compreses les despeses que ocasioni l’usuari en concepte de medecines i material
sanitari de cures.
Article 5
Meritació
L’exacció es considera meritada simultàniament a la prestació del servei i la seva
liquidació i recaptació s’han de fer a les oficines municipals d’acord amb les dades que
es rebin del centre.
Article 6
Situacions a tenir en compte en la meritació
S’afegeixen els apartats 4 i 5:
4. En el cas que un usuari s’absenti temporalment per causa d’hospitalització en un
centre sanitari o altres circumstàncies alienes a la seva voluntat, s’ha de liquidar un
50% de la tarifa que li correspongui dels dies de la baixa.
5. En el cas de períodes d’absència voluntària, la quantia econòmica que s’ha
d’abonar durant el temps que aquesta es produeixi és del 100% de la base de càlcul
de les estades ordinàries dins el mes en què s’hagin produït.
Article 7
Exempcions
Resten exempts del pagament d’aquesta taxa els beneficiaris de les places
emparades en el Conveni entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Lluís. Els usuaris beneficiats per
aquest conveni han de pagar les quantitats definides en conveni, a les quals s’ha
d’aplicar la normativa de desenvolupament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Segon. 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.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.06.12.
PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’Ordenança reguladora de

l’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Lluís; l’informe de Secretaria, de dia
18.06.12; així com la proposició de Batlia, de dia 14.06.12, amb relació a l’assumpte indicat. ---Intervé el batle. Manifesta que l’ordenança elaborada té la finalitat de regular l’ocupació dels
mitjans electrònics en l’activitat administrativa municipal i, especialment, en matèries tan
rellevants com la difusió de la informació administrativa i l’accés a aquesta informació, en
l’actuació procedimental i la participació ciutadana. En aquest sentit, entre altres qüestions, els
particulars podran treure els certificats de residents a través de la web; l’Ajuntament podrà
notificar cartes certificades a través de direccions electròniques, etc. -----------------------------------El Sr. Lora Buzón assenyala que en diferents llocs de l’ordenança apareix el nom del Consell
Insular, en comptes de l’Ajuntament de Sant Lluís, per la qual cosa demana que s’hi faci un
repàs i es modifiqui aquest aspecte. Per altra banda, s’interessa pels documents que
comporten una taxa. El batle informa que SILME hi està fent feina. ------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposa cinc vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de
l’Ajuntament de Sant Lluís en els termes que figuren al seu expedient. --------------------------------Segona. Sotmetre l’acord anterior i l’ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies,
en què el veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” -----------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que l’ordenança elaborada té la finalitat de regular
l’ocupació dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa municipal; que és molt
similar a l’aprovada per altres administracions de Menorca; que s’ha corregit una
errada que el representant del PSM havia comentat a la comissió i que, com ha dit
abans, regularà les relacions entre l’usuari i l’Administració pública.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de
l’Ajuntament de Sant Lluís en els termes que figuren al seu expedient.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden
examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que
no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.06.12.
PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE
L'ÚS PRIVATIU D'UNES PARCEL·LES MUNICIPALS DESTINADES A LA
INSTAL·LACIÓ D'ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió el Plec de clàusules

administratives i tècniques que han de regir la concessió de l’ús privatiu d’unes parcel·les
municipals destinades a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil; l’informe urbanístic emès
pels Serveis Tècnics Municipals, de dia 09.05.12; la memòria acreditativa emesa pel regidor
d’Urbanisme, de dia 15.06.12; l’informe de Secretaria– Intervenció, de dia 18.06.12; la
Resolució de Batlia núm. 2012/758, de dia 18.06.12; així com la Proposició de Batlia, de dia
19.06.12, amb relació a l’assumpte indicat.---------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que hi ha hagut distintes peticions de companyies de telefonia per
instal·lar antenes de telefonia mòbil, i que s’ha considerat oportú tramitar la concessió de l’ús
privatiu de dues porcions de parcel·les municipals per instal·lar-hi aquestes antenes, una en el
polígon industrial i una altra en els dipòsits d’aigua de Binibèquer Vell. Afegeix que el tipus
mínim de cànon de licitació és de 7.500 euros per a la zona del polígon industrial i de 3.000
euros per a la zona de Binibèquer Vell. Tot seguit, efectua una explicació dels criteris establerts
en el Plec de clàusules per a l’adjudicació. ---------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que per a la reducció del termini d’arrendament es
concedeix fins a 10 punts. Demana si és que l’Ajuntament té interès que el període
d’arrendament sigui menor a deu anys. El batle respon que ni sí ni no, depèn del moment
econòmic que et trobis. La Sra. Marqués no li veu massa sentit a aquesta clàusula. Per altra
banda, voldria saber els motius pels qual es fa tot aquest procediment de contractació, tenint en
compte que la quantitat econòmica és tan baixa. -------------------------------------------------------------La secretària informa que es tracta d’una concessió, que és per una sèrie d’anys i que, per açò,
s’ha de fer aquest procediment. -----------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Marqués Portella voldria saber d’on s’ha tret el preu. El batle informa
que la companyia va fer un estudi, va presentar una oferta i l’Ajuntament va considerar oportú
augmentar-la. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón considera que el cànon estipulat és molt baix. Per altra banda, i una vegada
instal·lada l’antena en el polígon industrial, com que entén que donarà prou cobertura al poble,
considera que es podria mirar de llevar les antenes que hi ha en el poble, respecte a les quals
recorda que en el seu moment van tenir molts de problemes. El batle manifesta que és una
qüestió que es pot analitzar. ----------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representants del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposa sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: --------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Ratificar la Resolució d’Alcaldia 2012/758, de 18 de juny de 2012, per la qual s’inicia
l’expedient per a la concessió de l’ús privatiu d’unes parcel·les municipals destinades a la
instal·lació d’antenes de telefonia mòbil.-------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, per a la concessió de l’ús privatiu
d’unes parcel·les municipals destinades a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil.-------------Tercera. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte.
Quarta. Convocar licitació d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant,
perquè en el termini de 20 dies naturals es puguin presentar les proposicions que s’estimin
pertinents.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que amb motiu de la falta de cobertura a diversos punts del
municipi, aquest equip de govern va contactar amb distintes companyies telefòniques i
va posar damunt la taula possibles propietats municipals on poder instal·lar antenes,
per tal de millorar la cobertura en el terme municipal de Sant Lluís, pel fet que de cada
vegada més es fa un ús més intensiu d’aquestes línies. Informa que amb aquest plec
de clàusules es treuen a concurs dues parcel·les municipals per instal·lar-hi antenes
de telefonia mòbil: una a Binibèquer, devora els dipòsits d’aigua, per un preu de sortida
de 3.000 euros, i l’altra, en el Polígon industrial, devora les naus municipals, per un
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preu de sortida de 7.500 euros. Conclou dient que espera que sigui un procediment
àgil i que com més prest millor puguin estar muntades les antenes per donar una
cobertura i un bon servei als usuaris del terme municipal.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que actualment hi ha distintes zones en el
terme municipal on hi ha instal·lades antenes de telefonia mòbil, les quals paguen un
cànon a l’Ajuntament, i seria interessant saber el cànon que estan pagant per tal de
comparar-lo amb el cànon que en el dia d’avui s’està proposant. A més, considera que
el cànon que ara es pretén implantar és baix, ja que el mercat de la telefonia mòbil és
un mercat que mou molts de doblers. Per altra banda, manifesta que s’ha de tenir en
compte que l’antena que es vol posar en el polígon industrial tindrà un impacte visual
important i, respecte a la que es vol posar a Binibèquer, voldria saber si va damunt el
dipòsit existent o al seu costat, i si s’ha demanat el seu parer a l’empresa
concessionària del servei d’aigua, que és la que gestiona aquest dipòsit.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que també considera que el cànon és massa baix,
i així ho va dir a la comissió, ja que es tracta d’empreses multinacionals i són unes de
les que facturen més. Per altra banda, manifesta que dins el poble tenim dues
antenes de telefonia mòbil, i ara se’n vol instal·lar una en el polígon industrial, per la
qual cosa voldria saber quina cobertura ha d’agafar, ja que sembla que ha de donar
més cobertura a Maó que no a Sant Lluís, perquè a Sant Lluís ja tenim la cobertura
amb les que tenim. Així mateix, assenyala que no empraria aquesta parcel·la del
polígon industrial per posar-hi aquesta antena, sinó que aprofitaria la parcel·la on hi ha
el Punt Verd, ja que hi ha un gran espai on no hi ha res i allà podria anar-hi
perfectament aquesta antena. A més, allà dins ja hi ha la infraestructura feta. En
canvi, si es posa l’antena a la parcel·la que tenen previst actualment, llavors si qualque
dia l’Ajuntament hi vol fer una altra actuació, sempre es trobarà amb aquesta torre de
telefonia mòbil. Per tant, creu que l’equip de govern s’ho hauria de repensar.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també considera que el preu és
baix, i que la idea del portaveu del PSM-ELS VERDS és molt interessant, de poder
aprofitar la parcel·la on hi ha el Punt Verd, per la qual cosa creu que s’hauria de
reconsiderar, així com també el preu. Anuncia que s’abstindrà perquè entén la
necessitat de la cobertura, però per la forma amb què s’ha fet li genera dubtes.
Intervé el batle. Manifesta que el cànon que s’ha posat és el preu de sortida i suposa
que hi haurà més empreses que optaran a aquests espais, per la qual cosa aquest
preu es millorarà. Les empreses tenen estudis fets de mercat, per la qual cosa saben
quants d’usuaris tenen en funció de les zones on estan ubicades: una antena no té el
mateix interès a Cap d’en Font, com el que pugui tenir a Binibèquer o al Polígon
Industrial, ja que cada zona abraça un rang de població major o menor. Assenyala
que una de les companyies telefòniques va fer una proposta econòmica i aquest equip
de govern la va incrementar perquè van considerar que era baix. Pel que fa a la
parcel·la del polígon, manifesta que la superfície a ocupar són 25 m2, no és la
parcel·la sencera. I, sobre la possibilitat de posar l’antena dins la parcel·la de la
deixallaria, manifesta que açò depèn del Consorci i que, en tot cas, s’haurien de fer
una sèrie de gestions davant l’esmentat organisme. Afegeix que la ubicació escollida
no afectaria possibles activitats que es puguin dur a terme dins aquesta parcel·la, i
que l’execució de les connexions de serveis és bastant fàcil pel fet de ser molt proper a
una construcció adjacent. Respecte a la parcel·la de Binibèquer Vell, manifesta que
l’antena aniria al costat del dipòsit, i que les antenes que actualment estan posant
s’anomenen “mimetizades”, que són uns cilindres d’uns 45 cm de diàmetre, que
tenen poc impacte visual, i d’uns set metres d’alçada.
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El Sr. Carretero Tudurí demana si s’han comparat els cànons de les antenes que hi ha
instal·lades actualment amb els cànons que ara s’estableixen per a les noves antenes.
El batle manifesta que des de fa nou mesos hi ha companyies que demanen ampliació
del contracte existent i reducció del preu del cànon, i que els preus establerts són
similars als existents i podem dir que són preus de mercat. A més, insisteix que s’ha
de tenir en compte que els preus establerts són uns preus de sortida i que, n’està
segur, es milloraran.
Finalment, el Sr. Lora Buzón anuncia que el PSM-ELS VERDS s’abstindrà. No obstant
açò, manifesta que els radars que hi ha a Punta Prima són tan grossos que podrien
enganxar-s’hi moltes d’aquestes companyies; creu que l’Ajuntament hauria de fer un
esforç perquè moltes d’aquestes instal·lacions es poguessin instal·lar allà, si bé sap
que és difícil.
El batle recorda que a l’anterior consistori el Sr. Carretero va fer un requeriment a la
companyia telefònica perquè arranjàs el tancament d’aquella zona i retiràs la torre que
està en desús, i que l’actual equip de govern ha reiterat l’esmentat requeriment, però
no hi ha manera que retirin tot allò.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Ratificar la Resolució d’Alcaldia 2012/758, de 18 de juny de 2012, per la qual
s’inicia l’expedient per a la concessió de l’ús privatiu d’unes parcel·les municipals
destinades a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, per a la concessió de l’ús
privatiu d’unes parcel·les municipals destinades a la instal·lació d’antenes de telefonia
mòbil.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el
contracte.
Quart. Convocar licitació d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del
contractant, perquè en el termini de 20 dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.06.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DEROGACIÓ I NOVA APROVACIÓ
DELS ESTATUTS DE LA JUNTA DE CAIXERS I DELS PROTOCOLS DE LES
FESTES DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió els actuals Estatuts de la
Junta de Caixers i dels Protocols de les festes de Sant Lluís; la nova redacció que es proposa,
així com la proposició de Batlia, de dia 19.06.12, amb relació a l’assumpte indicat. ----------------Intervé el batle. Manifesta que aquest hivern ens hem reunit un grup de persones i el que s’ha
fet ha estat fer una nova redacció dels protocols, si bé no s’han modificat qüestions importants,
sinó que s’han perfilat i clarificat una sèrie de coses. Aquests protocols han passat per tres
juntes de caixers: A la primera se’ls va explicar que s’estava fent aquesta feina; a la segona es
va presentar un esborrany i s’hi van afegir els canvis que els membres de la Junta van
considerar oportuns; i a la tercera es van aprovar. Afegeix que la setmana passada els caixers
i cavallers es van reunir en Assemblea, en la qual van aprovar per unanimitat la nova redacció.
Continua manifestant que el fet de presentar aquests documents a la comissió d’avui és amb
l’objectiu que puguin entrar en vigor durant les properes festes patronals. ---------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. S’interessa per l’apartat 1.6 “Acompanyament”, en el qual s’indica
que els membres de la Junta van acompanyats del caixer municipal i del fabioler. Respecte al
caixer municipal s’indica que representa la Policia Local de Sant Lluís; que ho ha de ser un
membre del cos de la Policia Local de Sant Lluís, elegit per sorteig entre els candidats; i que la
durada d’aquest càrrec és d’un any. ------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Melià Meradal. Manifesta que a Sant Lluís és tradició que hi hagi un caixer
municipal, una figura que no pensa qüestionar; però que es digui que el caixer municipal hi és
com a representant de la Policia Local, en açò no hi està gens d’acord. Es demana: Per què la
Policia Local ha de tenir un representant dins la Qualcada? En tot cas el caixer municipal hi
serà com a acompanyant de la Qualcada. A més, independentment que els membres de la
Policia Local elegeixin per sorteig entre els candidats qui ha de ser el caixer municipal,
considera que ha de ser el batle qui ha de nomenar el caixer municipal. ------------------------------El batle manifesta que en els anteriors Estatuts es posava de manifest el següent: “El caixer
municipal és un membre preferent del cos de la Policia Local de Sant Lluís. Se situarà sempre
darrere el caixer batle i tindrà l’obligació d’assistir-lo per al bé de la festa. Serà triat entre tots
els membres de la Policia Local que s’hagin presentat, i la durada del seu càrrec serà d’un any.
El caixer municipal acompanya els membres de la Junta de Caixers com el fabioler, però no
hi forma part d’ella.”. Ara s’ha intentat deixar més clar que no eren part de la Junta de
Caixers i, per açò, s’han incorporat un nou terme anomenat “acompanyament”. --------------------Segueix el Sr. Melià Mercadal. Insisteix que no veu bé el fet que es digui que el caixer
municipal és el representant de la Policia Local, i creu que és una contradicció el fet que el
caixer municipal és un “acompanyament” de la Qualcada, i que llavors es digui que representa
la Policia Local. Veu molt fora de lloc que la Policia Local tengui un representant dins
l’acompanyament de la Qualcada. Afegeix que es nega a considerar la Policia Local com un
estament social del poble, ja que una cosa és l’Església i la pagesia, i una altra cosa totalment
diferent és la Policia Local.------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que la Policia Municipal és una institució, i des de fa molts d’anys és una
figura reconeguda i que vetlla per la seguretat de la Qualcada. ------------------------------------------La Sra. Marqués Portella entén que el senyor Melià el que vol dir és que en lloc de dir que el
caixer municipal representa la Policia Local, que s’hi digui que la seva funció és la de vetllar per
la seguretat de tots els membres de la Qualcada. No que hi és perquè representa un col·lectiu.
Tal vegada podria quedar redactat tal com estava abans.--------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que si la policia municipal ha de tenir un representant com a tal
en l’acompanyament de la Qualcada, en açò no hi està d’acord. No pretén que es llevi aquesta
figura, però insisteix que no està d’acord en la redacció d’aquest article. ------------------------------Desprès d’un ampli debat d’aquest apartat, el batle manifesta que es llevarà el text que diu que
el caixer municipal representa la Policia Local de Sant Lluís; s’incorporarà que les funcions del
caixer municipal és d’acompanyament als membres de la Junta; i s’indicarà que serà elegit pel
batle.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal considera que els estatuts han de tenir una certa
permanència i no hi hauria de figurar que el caixer pagès sigui l’únic que pot repetir, si no n’hi
ha cap més; creu que el caixer pagès ha d’estar sotmès a les mateixes condicions que la
resta. En tot cas, aquest punt podria constar de forma genèrica en un altre apartat.---------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a l’apartat 1.2 “Membres de la Junta de
Caixers”, s’indica el següent respecte al caixer capellà: “És el rector de la parròquia de Sant
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Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Lluís o bé un prevere de la diòcesi en qui l’autoritat eclesiàstica delegui aquesta figura que ha
de representar l’Església a la Qualcada.”. I, a l’apartat 1.4. “Càrrecs de la Junta per a la
Qualcada”, s’indica respecte al caixer capellà: “És elegit pel rector de la Parròquia de Sant
Lluís”. Per tant, manifesta que sembla que aquí hi ha una incongruència i creu que açò
s’hauria de deixar clar.------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que, doncs, l’apartat 1.2., respecte al caixer capellà, quedarà redactat de la
següent manera: “És el rector de la parròquia de Sant Lluís o bé un prevere de la diòcesi en
qui delegui el rector, que ha de representar l’Església a la Qualcada.”---------------------------------Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte al caixer pagès, manifesta que s’indica que, si no
n’hi ha d’aquí, se’n pot elegir un de fora poble. Demana si en aquest cas també formaria part
de la Junta de Caixers.
Afegeix que tal vegada haurien de ser una mica més valents i
actualitzar aquestes qüestions, en el sentit que si un estament ha deixat de ser representatiu
del nostre poble, cercar-ne un altre que ho sigui més, abans que véngui una persona de fora
poble a representar un estament del nostre municipi.--------------------------------------------------------Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al fabioler, encara que sigui un acompanyant,
voldria saber per què ha de ser elegit cada any i no cada dos, com la resta. El batle informa
que es va posar ben igual que en el cas del caixer municipal.--------------------------------------------Continua la Sra. Marqués Portella. Sobre la vestimenta del caixer batle, manifesta que queda
reflectit tot el que ha lluir. A més, diu que ha de dur el bastó de batle i la medalla de
l’Ajuntament, però, entre parèntesis s’indica: (en cas que sigui regidor de la corporació). Açò
no ho acaba d’entendre. El batle manifesta que el caixer batle serà el batle o un regidor o un
cavaller. Per tant, si és un cavaller no portarà el bastó ni la medalla. --------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle manifesta que allò que es sotmetrà a votació serà la
proposta de Batlia, incorporant, a més, les següents modificacions al text dels estatuts:------------ El punt 1.2. “Membres de la Junta de Caixers”, i respecte al Caixer capellà, quedarà
redactat tal com segueix:----------------------------------------------------------------------------------“Caixer capellà: És el rector de la parròquia de Sant Lluís o bé un prevere de la diòcesi
en qui delegui el rector, que ha de representar l’Església a la Qualcada.”-------------------- El punt 1.6. “Acompanyament”, i respecte al Caixer municipal, quedarà redactat tal com
segueix:--------------------------------------------------------------------------------------------------------“Caixer municipal: Ho ha de ser un membre del cos de la Policia Local de Sant Lluís,
elegit pel batle. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tindrà la funció d’assistir el caixer Batle pel bé de la festa.--------------------------------------La durada d’aquest càrrec és d’un any.” --------------------------------------------------------------Atès a l’exposat anteriorment, la Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels
representants del PP, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposen nou vots ponderats; i
l’abstenció de la representant del PSOE, que suposen quatre vots ponderats; acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:--------------------------------Primera. Derogar els actuals Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de les festes
patronals.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de les festes
patronals en els termes que figuren al seu expedient, amb la incorporació de les modificacions
abans esmentades.----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Sotmetre l’acord anterior, els Estatuts i els Protocols a informació pública, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini
de 30 dies en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar
l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin,
l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” --------------------------------------

Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que no s’han fet uns estatuts i protocols
nous, sinó que la intenció ha estat clarificar els existents, ja que quan els vam
analitzar, van sortir una sèrie de dubtes i confusions i vam considerar que era un bon
moment per fer feina en aquests protocols amb la intenció de clarificar-los i redistribuir
les dades existents, així com afegir aspectes importants que no hi figuraven. Així
mateix, manifesta que s’ha comptat amb la col·laboració d’en Joan Tutxó i d’en Jordi
Orell, que són dues persones que tenen un gran coneixement de les festes, de la
cultura i la història i als quals agraeix la feina i dedicació prestada. Afegeix que també
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és conscient que la redacció i interpretació d’uns protocols té molt a veure amb la
persona que els llegeix i que, per aquest motiu, vol deixar clar que no són uns
protocols tancats i que la intenció no ha estat altra que intentar que sigui una bona
eina per al bon desenvolupament de la festa, tant pels caixers i cavallers com pels
ciutadans. Conclou dient que aquests nous protocols han estat aprovats a la Junta de
Caixers i a la reunió de caixers i cavallers en assemblea.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Agraeix que s’hagi recollit la proposta que EM-EU va fer
a la comissió amb relació al caixer municipal, i anuncia que hi votarà a favor. Recorda
que abans s’indicava que el caixer municipal representava la Policia de Sant Lluís,
cosa que ell entenia que si hi havia de participar el caixer municipal era com a policia,
però no com a representació d’aquest cos; i, per açò, va demanar que es modificàs
aquest apartat.
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 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:
Primer. Derogar els actuals Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de les
festes patronals.
Segon. Aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de les
festes patronals en els termes que figuren al seu expedient, amb la incorporació de les
modificacions abans esmentades.
Tercer. Sotmetre l’acord anterior, els Estatuts i els Protocols a informació pública,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes
municipal durant el termini de 30 dies en què el veïnat i les persones legítimament
interessades poden examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o
observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.06.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI PER A
LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES CARRETERES DE LA XARXA
VIÀRIA DE MENORCA, LA XARXA VIÀRIA LOCAL, LES RUTES
CICLOTURÍSTIQUES I ELS CAMINS DE SERVEIS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’escrit del CIM, RE 2746, de
dia 01.06.12, mitjançant el qual ens remeten el conveni relatiu a l’assumpte indicat, així com
també s’ha remès la proposició de Batlia, de dia 19.06.12. ------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que el passat mes de maig va finalitzar el Conveni de col·laboració
amb el CIM per a la conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa viària de
Menorca; que l’esmentat organisme ha remès a aquest Ajuntament un nou esborrany de
conveni amb un vigència inicial de dos anys, prorrogables; que la Junta de Govern de dia
15.06.12 va considerar oportú modificar les operacions bàsiques de conservació, de la qual
cosa es va informar al CIM; i que l’esmentat organisme ho va acceptar. -------------------------------15
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposen cinc vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni per a la conservació i el manteniment de les carreteres de la
xarxa viària de Menorca, que modifica l’acord marc signat en data 13 de maig de 2003, a fi de
completar-lo i ampliar-lo, així com l’esborrany del protocol de coordinació per a la realització de
les actuacions a les carreteres objecte de conveni.-----------------------------------------------------------Segona. Aprovar la despesa de 8.649,72 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
155.46100 de l’estat de despeses del Pressupost de l’exercici de 2012.--------------------------------Tercera. Habilitar el batle per signar-lo.”--------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que el passat mes de maig va finalitzar el Conveni de
col·laboració amb el CIM sobre l’assumpte indicat; que s’ha rebut un nou conveni,
respecte del qual l’Ajuntament va considerar oportú modificar les operacions bàsiques
de conservació; i que en el dia d’avui es du aquest conveni a aprovació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ara teníem l’oportunitat de modificar
aquest servei, un servei que considera que no ha acabat de funcionar prou bé, ja que
es pot veure que en qüestió de desbrossament no es desbrossa, sinó que es rompen
les branques, i creu que ara era el moment de poder millorar aquesta qüestió.
Recorda que fa dos mesos en una sessió plenària ja va advertir que a Biniparratx hi
havia un tros de branca penjant que s’hauria de llevar perquè molestava els vehicles
grossos, element penjant que a dia d’avui encara hi és... i espera que no succeeixi
res. Sobre el desbrossament, insisteix que s’hauria de millorar la forma de fer-ho.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, si bé el PSM-ELS VERDS en la comissió va
donar suport a l’aprovació d’aquest conveni, li agradaria que l’equip de govern prengui
el compromís de no emprar cap tipus d’herbicida en el terme municipal de Sant Lluís,
tant en actuacions de l’Ajuntament com del CIM, ja que és un líquid que la distinció de
Reserva de Biosfera prohibeix d’emprar. Acaba dient que, amb aquesta condició, hi
votarà a favor.
Intervé el batle. Manifesta que està d’acord que quan passa la màquina de desbrossar
es rompen totes les branques, cosa que produeix un mal aspecte visual; està segur
que si l’operació es dugués a terme manualment, com es feia temps enrere, la feina es
faria molt millor. Pel que fa al tros de penjant que hi havia a Biniparratx, diu que s’hi va
actuar aquesta setmana. Respecta a la qüestió de l’herbicida, manifesta que no és
partidari d’emprar-ne, però abans bé se n’emprava, així com també durant l’anterior
equip de govern.
El Sr. Lora Buzón manifesta que en cas que se’n vagi tirar devia ser en el camí Vell de
Biniancolla, que va ser el motiu de la denúncia que va interposar el GOB, però pot
assegurar-li que en l’anterior consistori els regidors dels PSM-ELS VERDS no van
donar cap ordre de tirar herbicida. Insisteix que no vol que s’empri herbicida.
El batle manifesta que personal de la brigada ha fet un curs per emprar aquest tipus de
producte i que actualment es fan actuacions molt puntuals: a la rotonda de l’avinguda
de sa Pau, damunt la grava, a causa de la dificultat per tractar l’herba d’allà damunt,
així com damunt la grava que hi ha en el carrer de Son Perruquet. Afegeix que no pot
certificar-li que no s’emprarà aquest producte, ja que a qualque lloc en concret, com
els que ha acaba de dir, es fa necessari emprar-ne.
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El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha mil productes que no són herbicides i que fan la
mateixa funció. A més, el GOB pot informar-lo de quins herbicides naturals poden
emprar.
El batle manifesta que no es pot comprometre al cent per cent a no emprar-ne, però sí
que es pot comprometre a emprar-ne el mínim indispensable. El Sr. Lora Buzón
manifesta que, doncs, s’abstindrà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar el Conveni per a la conservació i el manteniment de les carreteres de
la xarxa viària de Menorca, que modifica l’acord marc signat en data 13 de maig de
2003, a fi de completar-lo i ampliar-lo, així com l’esborrany del protocol de coordinació
per a la realització de les actuacions a les carreteres objecte de conveni.
Segon. Aprovar la despesa de 8.649,72 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
155.46100 de l’estat de despeses del Pressupost de l’exercici de 2012.
Tercer. Habilitar el batle per signar-lo.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.06.12.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS AMB RELACIÓ A
LA PARTIDA ECONÒMICA PER A LA REMODELACIÓ DE LA ROTONDA DE
L'AVINGUDA DE SA PAU
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“És dona compte de la proposta presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, de dia 20.04.12,
RE 1814, que diu:------------------------------------------------------------------------------------------------------“Que la partida econòmica de 16.329,81 euros del programa 172, apartat 619.01, sigui
transferida al programa 231, Acció Social, apartat 489, Cooperació Tercer Món.”---------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en el Pressupost de 2012 hi figura una partida de
16.329,81 euros per a la remodelació de la rotonda de sa Pau, amb la qual cosa el PSM-ELS
VERDS no està d’acord; per açò, demana que aquesta partida sigui transferida a la
Cooperació del Tercer Món. Recorda que en una reunió de l’Agenda Local 21 es va dir que
s’havia d’intentar llevar tot allò que consumia aigua, i en el seu moment l’Ajuntament va decidir
fer una actuació a la rotonda de sa Pau, cosa que ara com ara té un cost zero de manteniment.
Per tant, no entén per què ara es vol tornar a remodelar. Per aquest fet, el PSM-ELS VERDS
proposa que aquesta partida es passi a la Cooperació del Tercer Món. --------------------------------El Sr. Melià Mercadal s’interessa per l’actuació que es pensa fer a la rotonda de sa Pau. ------El batle informa que es tracta de donar-hi una mica de colorit i vistositat. Tot seguit, sobre un
fotomuntatge s’analitza l’actuació que es pretén fer. Afegeix sobre la possibilitat que empreses
privades puguin dur el manteniment de la rotonda sense cap cos per a l’Ajuntament, cosa que
s’està valorant, per la qual cosa està convençut que si es fa aquesta nova remodelació, no
valdrà aquests 16.329,81 euros, sinó que serà menys.-------------------------------------------------------
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El Sr. Lora Buzón manifesta que així com està actualment la rotonda no consumeix gens
d’aigua, cosa que és molt important, ja que se’n consumia bastant. Creu molt més important
que aquests doblers destinats a la remodelació de la rotonda vagin a la Cooperació amb el
Tercer Món.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que la rotonda de sa Pau és una de les coses que ha dut
polèmica i que ha sentit bastants crítiques de com havia quedat la remodelació que es va fer en
el seu moment. Anuncia que EM-EU s’abstindrà. ------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella considera que hi ha coses molt més importants que remodelar una
rotonda, com és tot el tema de la cooperació internacional, en aquest aspecte aquest municipi
ha reduït en el 50% l’aportació que feia. A més, si es cerquen patrocinadors, considera que
s’hauria de patrocinar tot; que si s’ha de patrocinar amb cinc empreses, que es patrocini amb
cinc, però tot. Insisteix que abans de fer una actuació que no és gens prioritària, considera que
aquesta quantitat es podria aportar a la Cooperació amb el Tercer Món.-------------------------------El batle manifesta que la rotonda ha de menester un embelliment, així com el parterre, i que no
pot donar suport a la proposta presentada.---------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada pel grup del
PSM-ELS VERDS. Es produeix el següent resultat: Els vots a favor (dels representants del
PSOE i PSM-ELS VERDS), que suposen cinc vots ponderats; l’abstenció del representant
d’EM-EU, que suposa un vot ponderat; i el vot en contra (del representant del PP), que
suposen set vots ponderats.-----------------------------------------------------------------------------------------Vist el resultat obtingut, la comissió d’Economia i Hisenda acorda elevar a la consideració del
Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:------------------------------------------------------------ Desestimar en tots els seus termes la proposta presentada pel grup del PSM-ELS
VERDS, RE 1814, de dia 20.04.12, relativa a l’assumpte indicat.” -----------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la qüestió de la rotonda va ser un tema que
va anar a l’Agenda Local 21 i es va decidir fer el que hi ha fet actualment. Que ara el
nou equip de govern vulgui modificar-lo perquè és un compromís electoral, molt bé;
però allò que s’intentava fer amb la rotonda era que el cost de manteniment fos zero
respecte al consum d’aigua. Per tant, considera que l’import dels 16.000 euros per
remodelar la rotonda de l’avinguda de sa Pau podrien destinar-se a actuacions molt
més prioritàries, com ara per a la Cooperació amb el Tercer Món, aspecte que
considera que és important i necessari i més quan en el Pressupost de 2012 se’ls ha
retallat l’aportació municipal en quasi un 50%. Afegeix que hi ha molta gent
necessitada en el món que hauria de menester aquests 16.000 euros per fer uns
projectes tal vegada molt més importants que remodelar la rotonda de l’avinguda de sa
Pau. En cas que es faci la remodelació i que qualque empresa la vulgui adoptar,
demana que el cost de l’aigua sigui zero, perquè encara hi ha dades de les grans
tones d’aigua que s’utilitzaven a la rotonda. Insisteix que a l’Agenda Local 21 es va
acordar fer l’actuació actualment ja executada; i, que ell sàpiga, la remodelació que ara
es proposa no ha estat analitzada dins l’esmentada Agenda.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la rotonda de l’avinguda de sa Pau s’hi
va actuar fa poc, està nova, independentment que el resultat de l’actuació que s’hi va
dur a terme fos més o menys afortunat. La intenció era bona, però el resultat no va ser
massa afortunat. Assenyala que queden molts altres indrets on no s’ha actuat des de
fa dècades, començant pel nucli antic del poble; i, si parlam de jardineria, tota la
jardineria de l’avinguda de sa Pau està en una deixadesa important. En canvi, a la
rotonda sí que s’hi va actuar; per tant, tornar-hi a actuar per desfer allò que van fer fa
dos o tres anys i deixar de banda altres coses que necessiten una actuació, açò és un
error. Conclou dient que està d’acord amb la proposta del PSM-ELS VERDS i que,
evidentment, aquells doblers estarien més ben destinats al Fons Menorquí de
Cooperació o als Serveis Socials de Sant Lluís o a qualsevol altra entitat social, abans
que dedicar-los a una cosa en què ja es va actuar fa poc.
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Intervé el batle. Manifesta que la quantia que tenien en el pressupost era una quantia
d’un projecte de remodelació complet, i que la idea no és desfer, sinó aprofitar el que
hi ha per fer-hi unes petites reformes que puguin donar-hi colorit i aportar una bona
imatge a la rotonda, que considera que ho ha de ben menester. Indica que a la
comissió va dir que la idea era intentar arribar a apadrinaments en aquest sentit, que
segurament s’hi hauria de fer una inversió, ja que, perquè una empresa es pugui
comprometre a una quantitat, açò és difícil. Per tant, si l’Ajuntament fa una inversió i
qualque interessat la pot mantenir, açò faria reduir molt el cost d’aquesta actuació i
tindrien un bon resultat i, tal vegada, part d’aquests doblers podrien destinar-se a
altres zones del poble. Conclou dient que mantindran el vot a favor del dictamen de la
comissió.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
-

Desestimar en tots els seus termes la proposta presentada pel grup del
PSM-ELS VERDS, RE 1814, de dia 20.04.12, relativa a l’assumpte indicat.

NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.06.12.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS AMB RELACIÓ A
LA PARTIDA ECONÒMICA DEL PUNT D'INFORMACIÓ TURÍSTIC
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“És dona compte de la proposta presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, de dia 20.04.12,

RE 1813, i en la qual es proposa: ---------------------------------------------------------------------------------“Primer. Que la dita concessió vagi acompanyada d’aquest punt d’informació nou. -----Segon. Que la partida econòmica de 10.000 euros del programa 432, Turisme, apartat
622.00, inversió nou quiosc Punt d’Informació Turística, sigui transferida al programa
231, Acció Social, apartat 489, Cooperació Tercer Món.” ----------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’Ajuntament es vol gastar 10.000 euros per un quiosc
que serveixi de punt d’informació turística, cosa que es pot fer de moltes altres formes, com ara
l’Ajuntament de Mercadal, que té un carretó que un dia el posen aquí, un altre dia allà, fàcil de
maniobrar i que funciona com a punt d’informació. A més, l’Ajuntament disposa d’un gran local
a Punta Prima per a aquesta funció i és una llàstima que no s’aprofiti aquest local. Llavors, si
vénen els de s’Algar, els de Binibèquer Nou o els de Binibèquer Vell que volen un punt
d’informació, què faràs? ---------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que aquest punt d’informació és mòbil i, per exemple, durant les festes
patronals es pot posar a la plaça Nova. A més, en un moment puntual es podrà emprar per a
qualque activitat cultural o per a altres finalitats, és a dir, que es tracta d’un element versàtil. ---El Sr. Lora Buzón considera que aquests 10.000 euros no han estat ben gastats i que, per açò,
ha presentat la proposta d’acord per transferir aquests doblers a la Cooperació amb el Tercer
Món. A més, tenint en compte que a Punta Prima hi ha grans cadenes hoteleres —que, per
cert, mai no volen posar un euro per fer coses d’aquestes—, creu que podrien assumir alguna
cosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que possiblement assumiran compromisos en actuacions a fer a la platja. ---El Sr. Melià Mercadal mostra el seu acord amb tot allò que acaba de dir el regidor del PSMELS VERDS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
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La Sra. Marqués Portella manifesta que li sembla que açò és una despesa inútil en aquests
moments i que no és una prioritat, ja que hi ha prioritats molt més reals que aquesta. A més,
recorda que va demanar el cost exacte del quiosc, cosa que no li ha quedat clara amb la
documentació que se li ha passat, per la qual cosa ho torna a demanar. ------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada pel grup del
PSM-ELS VERDS. Es produeix el següent resultat: els vots a favor (dels representants del
PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU), que suposen sis vots ponderats; i el vot en contra (del
representant del PP), que suposa set vots ponderats. ------------------------------------------------------Vist el resultat obtingut, la comissió d’Economia i Hisenda acorda elevar a la consideració del
Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------------------------------------------------- Desestimar en tots els seus termes la proposta presentada pel grup del PSM-ELS
VERDS, RE 1813, de dia 20.04.12, relativa a l’assumpte indicat.” -----------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la filosofia d’aquesta proposta d’acord és la
mateixa que la del punt anterior, i considera que els 10.000 euros que s’han gastat en
aquest quiosc podrien haver-se destinat a la cooperació amb el Tercer Món, ja que a
Punta Prima, tenint-hi un local de 200 m2, n’hi hauria hagut prou amb una bona
senyalització per adequar-lo com a Punt d’Informació Turística i no hauria calgut
adquirir aquest quiosc per fer les funcions d’oficina turística. Així mateix, manifesta
que el personal d’informació turística que s’ha contractat és per quatre hores, dues al
matí i dues al capvespre: i per açò —es demana el Sr. Lora— s’ha comprat un quiosc
de 10.000 euros? Creu que es podria haver fet com as Mercadal, que tenen un
carretó mòbil que un dia el posen aquí, un altre dia allà, fàcil de maniobrar i que
funciona com a punt d’informació. Però la realitat és que aquest Ajuntament s’ha
gastat 10.000 euros amb l’adquisició d’un quiosc. Per altra banda, manifesta que la
informació que dóna l’Ajuntament de Sant Lluís no és només de Sant Lluís, sinó que
s’estén a l’àmbit de tot Menorca; per açò creu que hi haurien d’haver implicat el CIM,
el Govern Balear, així com les mateixes entitats privades, que a aquestes entitats prou
que els costa d’amollar euros. Conclou dient que aquests 10.000 euros, més els
16.000 euros del punt anterior, farien molt de bé al Fons Menorquí de Cooperació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE votarà en contra del
dictamen de la comissió. Es veu ben clar quines són les prioritats de l’equip de govern,
comprar un quiosc passant per damunt d’aspectes socials, i és una llàstima que en
alguns casos certs compromisos polítics que té el batle costin tants de doblers a
aquest Ajuntament. Encara és més curiós el fet que hi ha qualque membre de l’equip
de govern que fa anys enrere lluitava per unes coses i que avui en dia lluita per unes
altres de totalment diferents; per tant, és curiós de la manera com un pot arribar-se a
girar la camisa.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que amb aquests tipus d’actuació l’equip de
govern està demostrant en què es gasta els doblers i no fa cas quan se li demana que
tengui més en compte les necessitats socials, tant del Fons de Cooperació com les
pròpies necessitats socials que hi puguem tenir a Sant Lluís. És trist que l’equip de
govern no prengui en consideració aquestes propostes, que l’únic que pretenen és
destinar els doblers d’una forma més social, més justa, més humana i més d’acord
amb les necessitats actuals de crisi. No s’ha d’oblidar que molta gent ho està passant
malament, però en canvi l’actual equip de govern un dia es dedica a comprar un
escenari per a festes, un altre dia a remodelar una rotonda que tot just fa quatres dies
que ja es va remodelar, i ara a comprar un quiosc per donar informació quatre hores
diàries... És trist, però aquesta és la seva responsabilitat, i anuncia que votarà en
contra del dictamen de la comissió.
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Intervé el batle. Manifesta que vol deixar clar que açò no és una despesa corrent sinó
que és una inversió i que, a més, no és una inversió per un any sinó per molts d’anys.
Afegeix que el local de Punt d’Informació Turística, allà on està ubicat, és difícil que
acompleixi un ús d’informació turística, ja que és difícil que la gent es desplaci fins allà.
En aquest sentit, tal vegada sí que amb unes bones senyalitzacions se’n podria
incrementar molt la seva funcionalitat, però aquesta nova inversió que en el dia d’avui
es du a aprovació no vol dir que la cabina sempre hagi d’estar a Punta Prima, ja que
Sant Lluís és molt gran, té zones d’interès turístic important i aquesta cabina podrà
anar rotant. Considera que tindrà un bon funcionament. Tant és així que avui matí
quan s’estava executant el punt de connexió elèctrica hi ha hagut diferents persones
demanant-hi informació... Sap que tot són prioritats en aquesta vida, i que l’equip de
govern va considerar que enguany havien de fer aquesta inversió enfocada cap al món
del turisme, si bé serà un element polivalent que pot tenir altres usos.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Puntualitza que turisme ha caigut en mans dels
mallorquins i ens estan fent la guitza... Entén que el batle es preocupi per l’àmbit
turístic de l’illa, però aquest punt d’informació no ens traurà de l’enfango; allò que ens
en trauria és que el Govern balear almenys s’hagués fet càrrec d’aquests 10.000
euros. Afegeix que l’equip de govern està aplicant el seu programa, la seva política,
però creu que la proposta del PSM-ELS VERDS hauria estat molt millor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
-

Desestimar en tots els seus termes la proposta presentada pel grup del
PSM-ELS VERDS, RE 1813, de dia 20.04.12, relativa a l’assumpte indicat.

DESÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE
DETALL PRESENTAT PER JOSÉ A. PONS PONS EN EL PASSEIG MARÍTIM, 37
DE S'ALGAR
Abans d’iniciar el debat del present assumpte, el regidor Javier Pons Pons s’absenta
de la sessió per possibles causes d’incompatibilitat.
Tot seguit, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per set vots a favor, corresponents als
membres del PP (6) i PSM-ELS VERDS (1) i quatre abstencions, corresponents als
membres del PSOE (3) i EM-EU (1); incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 14.06.12,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
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“Atès que la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2011 va aprovar inicialment l’estudi
de detall presentat pel Sr. José A. Pons Pons per poder realitzar obres de reforma i ampliació
en el Passeig Marítim, 37, de s’Algar. ---------------------------------------------------------------------------Atès que, tal com consta a l’expedient, aquest es va exposar al públic durant un termini de 15
dies i es va notificar als afectats, sense que s’hagi presentat cap reclamació o al·legació. --------Atès que la tramitació s’ha demorat pel fet de necessitar informe favorable de la Demarcació de
Costes en Illes Balears, informe que no s’ha rebut fins el 5 de juny d’enguany. ----------------------A la vista de tot açò, venc en proposar al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: --Primer. Aprovar definitivament l’estudi de detall presentat per José A. Pons Pons del Passeig
Marítim, 37, de S’Algar. ----------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca el
present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat. -----------------------------------------------Tercer. Publicar el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva.” ---------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als membres del PP (6) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar definitivament l’estudi de detall presentat per José A. Pons Pons del
Passeig Marítim, 37, de S’Algar.
Segon. Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca el present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat.
Tercer. Publicar el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’anunci d’aprovació definitiva.
Tot seguit, es reincorpora a la sessió el regidor Javier Pons Pons.
ONZÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA
PERIODICITAT DE DISTINTES COMISSIONS INFORMATIVES
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per vuit vots a favor, corresponents als
membres del PP (7) i PSM-ELS VERDS (1) i quatre abstencions, corresponents als
membres del PSOE (3) i EM-EU (1), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia de dia 19.06.12, relativa
a l’assumpte indicat, que diu:
“Atenent als suggeriments plantejats pels serveis administratius de la Corporació, en ordre al
millor desenvolupament de les sessions de la Comissió d’Economia i Hisenda, i de la Comissió
d’Urbanisme, que són les comissions on normalment es tracten els diferents assumptes que
han d’anar al Ple de l’Ajuntament, es considera oportú plantejar la modificació del dia de
celebració de les sessions ordinàries.----------------------------------------------------------------------------22
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Atès a les circumstàncies indicades, elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Modificar el dia de celebració de la sessió ordinària de la comissió d’Urbanisme, el
qual serà el dimarts de la setmana anterior a la de la celebració del Ple dels mesos imparells. -Segona. Modificar la periodicitat i dia de celebració de la sessió ordinària de la comissió
d’Economia i Hisenda, que serà mensualment el dijous de la setmana anterior a la de la
celebració del Ple.”

Intervé el batle. Manifesta que a la Junta de Portaveus van comentar aquesta qüestió,
van estar d’acord que la comissió d’Economia fos mensual, en lloc de bimensual, i que
la comissió d’Urbanisme es fes més a prop del Ple.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició 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:
Primer. Modificar el dia de celebració de la sessió ordinària de la comissió
d’Urbanisme, el qual serà el dimarts de la setmana anterior a la de la celebració del
Ple dels mesos imparells.
Segon. Modificar la periodicitat i dia de celebració de la sessió ordinària de la comissió
d’Economia i Hisenda, que serà mensualment el dijous de la setmana anterior a la de
la celebració del Ple.
DOTZÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU D'UNA PARCEL·LA A CAP D'EN FONT
DESTINADA A LA INSTAL·LACIÓ D'ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL
Intervé el batle. Demana disculpes perquè la documentació i els diferents informes
s’han preparat avui mateix, perquè se sabia que semblava que açò entraria dins el
pla d’implantació de telefonia mòbil, però fins avui no hem tingut la certificació que era
així. Van posar-ho a l’ordre del dia, però la documentació no s’ha pogut preparar fins
avui. Demana, novament, disculpes.
Tot seguit, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència; i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per vuit vots a favor, corresponents als
membres del PP (7) i PSM-ELS VERDS (1) i quatre abstencions, corresponents als
membres del PSOE (3) i EM-EU (1), incloure’l a l’ordre del dia.
Seguidament, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia de dia 28.06.12,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Atesa la conveniència d’instal·lar una antena de telefonia mòbil que doni cobertura a l’àrea de

Cap d’en Font i zona d’influència; ---------------------------------------------------------------------------------Atès a allò establert al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions, aprovat mitjançant Decret
22/2006, de 10 de març, i vists els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient, elev al Ple
la següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPOSTA D’ACORD ----------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per a la concessió de l’ús privatiu
d’una parcel·la municipal a Cap d’en Font destinada a la instal·lació d’antena de telefonia mòbil.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte. Tercer.- Convocar licitació d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant, per a
què en el termini de 20 dies naturals es puguin presentar les proposicions que s’estimin
pertinents.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que ahir es va rebre un escrit del Govern de les Illes
Balears, signat electrònicament, i que avui hem certificat que li han donat validesa, en
el qual ens informaven que s’ha tramitat en el pla d’implantació de telefonia aquest
punt a Cap d’en Font, devora el dipòsit d’aigua, per instal·lar-hi una antena de telefonia
mòbil. Assenyala que, en principi, dins una ANEI el PTI ho té com un ús prohibit, però
segons es desprèn de l’informe jurídic, pel fet de ser un pla que és d’una normativa
d’igual rang que el PTI, però d’aprovació posterior, aquesta normativa passa davant el
PTI i es pot autoritzar la instal·lació d’una antena en aquest punt. Així mateix,
manifesta que el plec de clàusules és pràcticament idèntic al que s’ha aprovat en el
punt cinquè, i que únicament es modifica la ubicació i el preu de sortida, que queda en
3.000 euros.
Conclou dient que també es tracta d’una antena anomenada
mimetitzada, que no superarà l’alçada del dipòsit existent, i que és una antena que
tindrà un ús prioritari, ja que moltes de les queixes que ens havien fet arribar eren de
Cap d’en Font i amb aquesta antena la cobertura quedarà garantida.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS s’abstindrà perquè no
els ha donat temps de llegir els informes i que, si bé no posa en dubta l’informe tècnic
municipal, li agradaria llegir la lletra petita del PTI sobre aquest espai, ja que fins ara
açò estava prohibit. Vol consultar-ho amb els tècnics del seu partit.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també s’abstindrà perquè no ha
tingut oportunitat d’estudiar-ho, però li fa l’efecte que segons la informació que dóna el
batle el seu vot hauria de ser en contra, ja que el PTI ho prohibeix però l’equip de
govern es basa en una altra norma que ho permet...
El batle manifesta que el pla d’implantació és una norma específica de l’ordenació de
la telefonia mòbil i radiotelecomunicacions de Balears, de rang igual que el PTI, i que
es tracta d’una eina que va sortir després que ja s’havia aprovat el PTI. Segons
l’informe tècnic i jurídic municipal, s’entén que açò és factible.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és curiós que la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern de les Illes Balears
contesti a un escrit en tan poc temps, ja que sembla que Telefónica Móviles España,
SA es va adreçar a l’esmentada Vicepresidència el dia 7 de juny de 2012 i llavors, dia
13 de juny, el Servei de Telecomunicacions va emetre informe... D’açò se’n diu
rapidesa d’emetre informes... Afegeix que li agradaria disposar d’una còpia de
l’esmentat informe de dia 13 de juny. Conclou dient que és curiós, perquè és una
empresa privada qui demana l’aprovació del pla d’implantació de diverses estacions
radioelèctriques, i no l’Ajuntament.
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El batle manifesta que és un requisit que la parcel·la on es vol instal·lar una antena de
telefonia mòbil estigui dins el pla d’implantació. Sobre la qüestió de la celeritat,
assenyala que és perquè s’han conjugat una sèrie de coses. Assenyala que estam
pendents de declaració d’interès general per a una antena a sa Vigia, i s’havia fet
molta feina per desbloquejar aquesta qüestió; i que, si bé amb aquesta notificació
s’aclareix la qüestió de les antenes de la companyia de Telefónica Móviles, també és
cert que hi ha una altra notificació que dóna sortida a la qüestió de l’antena de sa
Vigia a favor de la companyia de Multimedia. Per tant, ha estat un tràmit que s’ha
pogut desbloquejar en conjunt, i d’aquí ve la rapidesa de la contestació.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, per a la concessió de l’ús
privatiu d’una parcel·la municipal a Cap d’en Font destinada a la instal·lació d’antena
de telefonia mòbil.
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir el
contracte.
Tercer. Convocar licitació d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del
contractant, perquè dins el termini de 20 dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
TRETZÈ. DONAR COMPTE ACTE DE DIA 05.06.12 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEFINITIVA 12/2011 EN
EL MARC DEL PROCEDIMENT ORDINARI 127/2004
La secretària dóna compte de l’acta de dia 05.06.2012 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Palma amb relació a l’execució definitiva 12/2011 en el marc
del procediment ordinari 127/2004. Informa que l’Ajuntament, mitjançant la seva
representació processal, va presentar un escrit el 07.05.2012 davant el Jutjat
sol·licitant l’ampliació del termini d’execució fixat a l’Acte de data 01.12.2011, que
imposava a l’Ajuntament el compliment d’una sèrie de terminis, i és el que ara
interessa el que fixa el 10 d’agost perquè l’Ajuntament presenti davant el Jutjat la
corresponent justificació de la completa finalització de les obres de demolició de les
obres afectades per la Sentència 64/2006, de 2 de març. L’acte ara dictat desestima la
petició municipal.
El Ple en resta assabentat.
CATORZÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 421 DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS
D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA LA
SENTÈNCIA NÚM. 275 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 EN
EL MARC DEL PROCEDIMENT ORDINARI 212/2008
25

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

La secretària dóna compte de la Sentència núm. 421 del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears amb relació al recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament contra
la Sentència 275 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en el marc del
Procediment Ordinari 212/2008. Informa que en el Ple municipal de data 29.09.2011
es va donar compte de la Sentència 275/2011 amb relació al recurs interposat pels
senyors Joan i Montserrat Pavía Garcés contra l’acord de la Junta de Govern Local
de data 08/10/2008, que aprovà definitivament el projecte de modificació de la
reparcel·lació promogut pel Sr. Federico Ulliari. La sentència va estimar el recurs
interposat i va anul·lar l’acord municipal, en considerar que els recurrents haurien
d’haver-se considerat subjectes legitimats en el procediment reparcel·latori i per la
manca, a l’expedient administratiu, de la relació de propietaris afectats. L’Ajuntament
va interposat recurs d’apel·lació, que ara el Tribunal Superior de Justícia ha estimat
revocant la Sentència 275.
El Ple en resta assabentat.
QUINZÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 200 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 3 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER MARIA TERESA SEVILLANO FERNÁNDEZ
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA 96/2011)
La secretària dóna compte de la Sentència núm. 200 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per
Maria Teresa Sevillano Fernández contra l’Ajuntament. Informa que la Sentència
estima parcialment el recurs interposat contra la Resolució de Batlia de 28 de
desembre de 2010, per la qual no es va admetre la reclamació de responsabilitat
patrimonial per import de 1.100,40 €; per tant, anul·la la Resolució i ordena retrotreure
les actuacions per tal que es procedeixi a tramitar i resoldre expressament la sol·licitud
presentada per la demandant el 29 de juliol de 2010. En compliment d’aquesta
sentència l’Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 767, de 20 de juny, ha anul·lat el
Decret i ha incoat l’expedient de responsabilitat patrimonial.
El Ple en resta assabentat.
SETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent informació:
Junta de Govern Local de dia 08.06.12
-

Punt 8è. Expedient de contractació per a l’adjudicació de la neteja de les
urbanitzacions que no tenen conveni. Atenent a les diferents contractacions
que s’han fet, li agradaria disposar d’un informe de totes i cada una de les
feines que s’han adjudicat a aquestes empreses i quin temps tenen per fer-les,
és a dir, si són setmanals, quinzenals, mensuals, etc.
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Tot seguit, el batle demana la inclusió de tres punts d’urgència:
-

Moció que presenta el grup del Partit Popular amb motiu de la millora en els
cursos de formació professional

-

Proposta de Batlia amb relació a la modificació del conveni amb el Consell
Insular de Menorca per al desenvolupament del programa del Servei d’Atenció
Educativa Infantil

-

Proposta de Batlia amb relació al segon expedient de modificació del contracte
d’obres de construcció d’un nou centre d’educació infantil de primària (6+12)

El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda incloure’ls.
DISSETÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Voldria saber quin local està emprant en aquests moments
l’empresa que fa el salvament de platges a la platja de Punta Prima. El batle respon
que el local que ha anat emprant fins ara Creu Roja. El Sr. Lora Buzón demana una
còpia del conveni que tenia aquest Ajuntament per emprar l’esmentat local. El batle
informa que hi ha una escriptura, així com un informe jurídic que es va fer per esclarir
aquesta qüestió, i que se li’n remetrà una còpia.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el Ple passat el regidor d’Urbanisme
va dir que l’empresa que s’havia anunciat a l’Agenda Local 21 com l’empresa que
havia de fer l’estudi de mobilitat, no estava contractada. Voldria saber si se l’ha
contractat, si es pensa contractar-la; en definitiva, com està l’assumpte. El Sr. Pons
Pons informa que a dia d’avui s’ha contractat aquesta empresa per fer l’estudi. El Sr.
Melià Mercadal s’interessa pel cost que implica. El Sr. Pons Pons informa que es
tracta d’uns 17.700 euros aproximadament.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que durant el tercer trimestre escolar s’ha
anat duent a terme el programa “A peu a l’escola”, en el qual l’Ajuntament col·laborava
posant policies i adaptant els carrers a aquesta actuació que feia l’escola. De fet,
posava tres policies, voluntaris del club de jubilats, etc. Anteriorment aquest programa
ja es feia, però resulta que enguany s’ha reduït a la meitat, ja que a l’hora de sortida de
l’escola sembla que l’Ajuntament no hi col·labora. Voldria saber si és així.
El Sr. Pons Pons manifesta que és una actuació en què participen diferents entitats,
que la Policia hi és tant a l’entrada com a la sortida, i que entre la regidora d’Educació i
la direcció de l’escola van determinar que es fes així. Afegeix que no pot afirmar si la
sortida es fa tal com diu el senyor Melià. El Sr. Melià manifesta que, doncs, no saben
si a l’hora de sortida de l’escola s’aplicava la mateixa col·laboració que a l’hora
d’entrar. El Sr. Pons Pons manifesta que policialment, sí. El Sr. Melià voldria que se li
confirmàs aquesta qüestió, perquè la informació que li han fet arribat és diferent, ja
que altres anys es feia aquest programa a l’hora d’entrar i sortir de l’escola i enguany
només s’havia fet a l’hora d’entrar. El Sr. Pons Pons manifesta que li ho confirmarà.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en diferents comissions de Comerç
s’ha comentat que s’havia pensat iniciar una sèrie de visites turístiques guiades pel
poble; de fet, aquesta activitat es va inaugurar un diumenge. Com que es va dir que
es pensava oferir aquesta visita guiada als hotels i als agents turístics, voldria saber si
es pensa seguir amb aquesta iniciativa i si s’han mantingut contactes.
El Sr. Benosa Majos manifesta que sí que s’han mantingut contactes i que fa un parell
de setmanes es va presentar aquesta visita guiada als operadors turístics. En aquests
moments, ells estan estudiant i valorant la possibilitat de fer aquesta visita guiada. Per
altra banda, i respecte a la ruta que es va fer, s’estan elaborant uns tríptics per poder
donar a la gent que visiti el Molí de Dalt perquè si els interessa puguin fer la visita per
ells mateixos.
El Sr. Melià Mercadal demana al regidor de Turisme si la imatge que es dóna del
poble quant a neteja, estat de les voravies, dels carrers, etc., és la imatge més
adequada per oferir als turistes. El Sr. Benosa Majos manifesta que en aquests
moments la situació està com està i que la imatge que es dóna és oferir uns
monuments i unes coses que tenim i açò és el que s’està fent. El Sr. Melià insisteix
demanant si considera que la imatge que es dóna del poble és bona. El Sr. Benosa
manifesta que potser no és la més adequada, però és correcta.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal voldria saber en quina periodicitat es fan net els
contenidors del poble i com es fan net. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el servei
de neteja de contenidors es fa de forma setmanal i amb un camió especial, si bé no es
netegen tots els contenidors cada setmana.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que hi ha contenidors en què no s’hi pot tirar els fems
de la mala olor que fan i es refereix als que hi ha devora el Molí de Baix. Recorda que
quan el Sr. Tudurí estava a l’oposició feia molta insistència en aquests tema, i creu que
la cosa està igual o pitjor. Demana si n’és conscient.
El Sr. Tudurí respon que sí i que, per açò, a la nova contracta s’estableix una
periodicitat amb una quantitat determinada de contenidors a netejar i, a més, s’hi
posarà una etiqueta amb la data del dia que s’ha fet net el contenidor. Afegeix que
actualment el servei està sobredimensionat per poder donar un bon servei per tot el
terme municipal, i la neteja es fa com es fa, tal com es feia anys enrere. Com que açò
era una qüestió a millorar, per açò s’han establert uns criteris en el nous plecs de
clàusules.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el Sr. Melià s’ha interessat per l’empresa
que havia de fer l’estudi de mobilitat i que el Sr. Pons ha dit que se s’havia contractat
per uns 17.000 euros. Assenyala que, concretament, s’ha adjudicat per 20.962,70
euros, tal com figura a la Junta de Govern de dia 15 de juny, ja que a la quantitat de
17.000 euros s’ha d’afegir-hi l’IVA corresponent.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el Consell Insular de Menorca tenia
un servei de bus a l’àrea de la costa que feia Sant Lluís – Punta Prima – Binidalí.
Voldria saber si enguany es farà aquest servei. El batle informa que és una
reclamació que s’ha fet al conseller, que hi ha hagut bastants restriccions perquè hi
havia moltes línies que no eren optimitzades i que no té esment que el CIM enguany
en posi. Així mateix, recorda que, conjuntament amb l’Associació de Veïns de Punta
Prima, es va fer un escrit al CIM demanant que es valoràs la possibilitat del servei de
Punta Pirma i s’Algar durant l’hivern, però no se n’han rebut notícies.
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El Sr. Carretero manifesta que, doncs, possiblement aquest servei desapareixerà. Si
és així, demana que es retirin els pals d’informació perquè hi ha molta gent que no sap
que el servei no funciona i està esperant devora les parades del bus.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la paret dels Quatre Vents d’Alcalfar,
demana si s’ha fet el requeriment per a la reconstrucció d’aquesta paret. El batle
respon que sí, que s’ha parlat amb la propietat i que sembla que avui mateix s’ha
començat a actuar-hi. Afegeix que es tracta d’una paret que està dins una propietat
privada, que està afectada per Costes, si bé ja s’està reparant.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que hi havia un escrit dels taxis de Sant
Lluís i es Castell que demanaven continuar amb la mancomunitat del servei de taxi.
Voldria saber com està aquesta qüestió.
El batle informa que s’han mantingut diverses reunions amb els taxistes des Castell i
Sant Lluís i que s’havia preparat un document per signar. Ara sembla que Maó també
estaria interessat a obrir-se una mica més i actualment aquest acord no està signat,
pendent precissament de Maó. No obstant açò, i segons l’acord verbal des Castell i
Sant Lluís, actualment ambdues parts actuen de bona voluntat.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Voldria saber qui va organitzar el torneig de futbol aleví del
mes d’abril, durant la setmana santa. La Sra. Reynés Calvache informa que va ser
Biosport, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Lluís, l’Ajuntament des
Mercadal i el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís. El Sr. Cubas s’interessa per la
participació que va tenir. La Sra. Reynés informa que va haver-hi quatre equips de
fora i dotze equips de Menorca. El Sr. Cubas Pons manifesta que a una acta de la
Junta de Govern Local de dia 8 de juny de 2012 hi ha l’aprovació d’una factura de
3.000 euros per aquesta qüestió. No obstant açò, també hi ha un abonament de 3.500
euros. En demana informació. La Sra. Reynés informa que van dir que l’aportació
seria de 3.000 euros i, atès que Biosport va presentar una factura per 3.000 euros més
IVA, és a dir, 3.500 euros, aquest és el motiu pel qual llavors van presentar la factura
d’abonament i rectificació.
Intervé la Sra. Florit Blanco. Fa referència a una factura des Bosc, RE 1656, relativa a
unes flors seques per import de 258 euros. Voldria saber per a què es van emprar. El
batle informa que és un centre de flors que s’empra per als casaments que es fan a
l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 31.05.12, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Pel que fa a les obres de supressió de barreres arquitectòniques a Cala Torret, li remet,
adjunt, l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, així com li comunic que no hi ha hagut
cap cost afegit.
2. Amb relació a la cèdula de carència sol·licitada per la Sra. Catalina Carreras Fortuny,
l’inform que en data 17.02.12 l’arquitecte tècnic municipal va emetre informe desfavorable i que
en data 21.02.12 es va comunicar a la Sra. Carreras Fortuny que no es podia expedir el
certificat sol·licitat, atès que es van realitzar obres d’ampliació posteriors a 1987, de manera
que s’havia de justificar la legalitat de les obres executades.
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3. Respecte a la neteja dels monuments arqueològics situats dins de terrenys privats, li
comunic que es sol·licitarà l’oportuna autorització per dur-ho a terme.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Li remet, adjunt, una còpia de l’informe emès pel servei jurídic de la corporació amb relació a
la Cooperativa del Camp de Sant Lluís.
2. Pel que fa a la subvenció de la secció de Bàsquet del CCE Sant Lluís, l’inform que amb RE
2274, de dia 10.05.12, es va rebre un escrit del CCE on es demanava un ajut per poder
disputar les fases d’ascens a EBA a València. Per altra banda, al programa 341 Esports i
Esbarjo, partida 489.00, hi ha una quantitat de 3.000 euros per a la dita secció, subvenció que
és genèrica i que l’equip de govern va considerar necessària per al correcte funcionament de la
secció de Bàsquet. Per aquest motiu, es va contactar amb una empresa que va aportar una
quantitat suficient per poder fer factible el finançament del viatge, de manera que es van
aconseguir així ambdós objectius, la possibilitat de jugar les fases d’ascens i que la subvenció
de la secció es destini al conjunt de la secció de bàsquet i no només a un viatge.
3. Respecte a la petició de les còpies d’informació que es van lliurar a Tomás Navarro Roters,
com a representant liquidador de Binisafúa Roters, l’inform que amb registre de sortida núm.
1323, de dia 20.03.12, es va lliurar la informació a l’interessat. Li remet, adjunta, una còpia de
la documentació remesa al Sr. Navarro Roters.
El batle
Cristóbal Coll Alcina
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Li remet, adjunt, una còpia de les característiques de l’escenari que es va adquirir.
2.- Pel que fa a l’escrit de la FEMP sobre la “Red Española de Ciudades por el Clima”, en el
qual s’informa que es va reeditar el manual “Camino Escolar: Pasos para la Autonomía
Infantil”, li comunic que l’Ajuntament va rebre un llibre i un CD, però que tota la informació està
penjada a la web de l’esmentada Federació, on es pot consultar i descarregar l’esmentat
document.
3. Respecte al registre trencat a Binissafúller Platja, li comunic que és de formigó, no metàl·lic,
i es va reparar amb ciment. Es tracta d’un registre que no té servei, ja que la voravia de la
parcel·la que hi ha al costat no està construïda. Pel que fa a la vorada de la voravia, com
sabrà, l’Ajuntament obligava a construir la voravia als propietaris que sol·licitaven llicència
d’obres per construir l’habitatge, no és l’Ajuntament qui la va construir. Si aquest veí la vol
modificar, si demana una llicència, no ha de tenir cap problema.
4. Pel que fa a l’escrit d’un veí de Sant Lluís que denunciava que els amos dels cans deixen els
excrements sense recollir i que orinaven, li comunic que el carrer al qual feia referència
l’esmentada persona era el c/ Sant Antoni.
El regidor d’Urbanitzacions i Medi Ambient
Pedro Tudurí Mercadal
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AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Amb relació a la pregunta feta sobre les estacions nàutiques, l’inform que la unificació de les
tres estacions nàutiques (Maó, Fornells i Ciutadella) es va efectuar a l’Assemblea general de
les Estacions Nàutiques del passat dia 25 de novembre de 2011, i es va passar a crear una
única estació nàutica sota el nom d’Estació Nàutica de Menorca. Sobre el conveni que es
signava els anys anteriors per pagar l’administrativa, l’inform que ja no es signa aquest conveni,
que la persona que gestiona i dinamitza l’estació nàutica és un tècnic de la Fundació Destí, i
que és l’esmentada Fundació qui se’n fa càrrec del sou.
El regidor de Turisme i Comerç
Alfredo Benosa Majos

A LA SRA. CAROLINA MARQUÉS PORTELLA
1. Li remet, adjunt, una còpia de la valoració efectuada per TINSA de distintes parcel·les
municipals del Polígon Industrial de Sant Lluís.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
A LA SRA. CAROLINA MARQUÉS PORTELLA
1. Pel que fa als tràmits que s’han fet per demanar l’execució del conveni d’Illesport amb aquest
Ajuntament, l’inform de les següents reunions:
- Peticions expresses de caràcter conjunt a Juntes de Batles.
- Reunions amb el conseller d’Esports
- Reunió amb el president del Consell
- Trobada amb el gerent d’Illesport, s’està pendent d’una reunió formal
- Petició al president de la CAIB.
2. Amb relació al recàrrec per presentar una liquidació fora de termini, l’inform que el retard va
ser degut a la presentació d’una declaració complementària a la declaració presentada
correctament a conseqüència de la presentació d’unes factures de 2011 fora de termini.
El batle
Cristóbal Coll Alcina

DIVUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB MOTIU
DE LA MILLORA EN ELS CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
La secretària dóna compte de la moció que presenta el grup del Partit Popular amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Moció que es presenta amb motiu de la millora en els cursos de Formació Professional: --------Atès a la decisió presa per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de deixar de
ser Seu de la plataforma de formació Professional a distancia de la Generalitat de Catalunya, a
través del IOC (Institut Obert de Catalunya) per motius econòmics. -------------------------------------Atès que actualment s’està oferint Formació Professional a distància des de la plataforma
nacional del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. ---------------------------------------------------------Atès que les Administracions tenen que garantir els recursos suficients per atendre les
necessitats de formació per aquells col·lectius que no es puguin integrar dins el sistema
educatiu presencial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------31
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Per tot lo exposat, el grup del Partit Popular de l’Ajuntament de Sant Lluís proposa aprovar per
aquest Ple la següent Moció: ---------------------------------------------------------------------------------------1.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que potenciï la Formació
Professional a distància en col·laboració amb el ministeri d’Educació, Cultura i Esports. ----------2.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que ofereixi més cicles
formatius, sempre dins les seves disponibilitats pressupostàries.” ----------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que de cada vegada és més important tenir
una titulació acadèmica, no tan sols universitària sinó també a nivell professional.
Tenir bons professionals garanteix una labor de qualitat i una eficàcia imprescindible
dins del món empresarial. Continua manifestant que la formació professional a
distancia és una bona opció, a l’igual de la universitat a distància; això permet que els
alumnes es puguin formar aprofitant el seu temps lliure sense haver de desplaçar-se a
cap centre educatiu. Conclou dient que el Partit Popular amb aquesta moció el que
pretén és potenciar la formació professional i sol·licitar a la Conselleria d’Educació que
diversifiqui les especialitats impartides, ja que si formam professionals de la mateixa
especialitat durant molts anys allò que fem és col·lapsar el mercat empresarial, i tenir
molts professionals que no troben lloc de treball.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el senyor Tudurí es contradiu. Per una banda
parla de diversificació... i, per altra banda, a l’exposició de motius s’indica: “Atès a la

decisió presa per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de deixar de ser Seu
de la plataforma de formació Professional a distancia de la Generalitat de Catalunya, a través
del IOC (Institut Obert de Catalunya) per motius econòmics.”. Açò vol dir retallar, és a dir,

tallar més cultura. Anuncia que el PSM-ELS VERDS s’abstindrà, ja que no ha pogut
consultar aquesta moció amb el seu grup.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que per açò es fa l’exposició de motius; com que hi
ha hagut aquesta modificació, el que pretenem és que hi hagi més branques, més
àrees, que es diversifiqui.
El Sr. Lora Buzón manifesta que allò que estaria millor seria que el govern no llevàs la
seu de la plataforma... Insisteix que s’abstindrà.
Finalment, el batle manifesta que ara tenim l’oportunitat per fer-los veure que aquesta
formació que deixen de fer per aquest camí, la implantin amb els seus propis
sistemes.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que potenciï la
formació professional a distància en col·laboració amb el ministeri d’Educació, Cultura i
Esports.
Segon. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que ofereixi més
cicles formatius, sempre dins les seves disponibilitats pressupostàries.
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DINOVÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL
CONVENI AMB EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DEL SERVEI D'ATENCIÓ EDUCATIVA
INFANTIL
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 28.06.12, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“En data 5 de maig de 2011 Consell i Ajuntaments signaren un conveni per al desenvolupament
del programa del servei d’atenció educativa infantil, l’objecte del qual és possibilitar el
funcionament i finançament del Servei, amb la finalitat de promoure i donar suport a l’acció
educadora d’infants menors de tres anys no escolaritzats i les seves famílies, així com la
col·laboració en la prevenció, detecció i atenció als infants escolaritzats o no amb necessitats
educatives específiques. El conveni entrà en vigor el 8 de juliol de 2011 i tenia prevista una
vigència fins el 20 d’octubre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------El Consell Insular, per motius de redistribució econòmica proposa ara una modificació del
conveni al entendre que existeixen col·lectius que precisen d’una major ajuda i desitja fer una
distribució mes justa enfront la conjuntura econòmica actual i en benefici d’altres sectors
educatius de la població de Menorca, als quals vol destinar el 50% del previst al conveni vigent.
Atès que el conveni actual contempla la possibilitat de modificar-se de mutu acord i que des
del Consell Insular es demana signar el Conveni modificat abans del final d’aquest mes, ELEV
al Ple la següent -------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Modificar el Conveni, signat el 5 de maig de 2011, entre el Consell Insular i els
Ajuntaments per al desenvolupament del programa del servei d’atenció educativa infantil, en els
termes que figuren a l’esborrany remès pel Consell Insular.------------------------------------------------Segon.- Habilitar el Batle per a la seva signatura en nom i representació de l’Ajuntament.” -------

Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que actualment és vigent el conveni entre
el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa per al desenvolupament del
programa del servei d’atenció educativa infantil; que des del Consell ens n’han
proposat una modificació, perquè entenen que hi ha col·lectius educatius que
necessiten una major ajuda. Afegeix que l’import total del conveni fins ara era de
184.371,94 euros i passarà a ser de 117.217,69 euros. Continua manifestant que el
conveni actual seguirà comptant amb el servei d’Atenció Educativa Infantil, format per
professionals que donen suport a l’acció educadora d’infants menors de 3 anys no
escolaritzats i les seves famílies, així com la col·laboració en la prevenció, detecció i
atenció als infants escolaritzats amb dificultats educatives específiques. Inclourà el
programa “Als dos anys, un dia a l’escoleta”.
Continua la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que la promoció de la “Cultura
d’infància”, que inclou les activitats complementàries: espais familiars; cursos de
massatge infantil; música, dansa i teatre; ioga en família; padrins..., seran realitzades
directament per l’empresa que té contractada el CIM per a la prestació del servei, la
qual gestionarà econòmicament les activitats (fins ara es feia a través dels
ajuntaments) i s’ha arribat a l’acord que les quotes seran les mateixes que es
cobraven a través de l’escoleta. La finalitat d’aquestes modificacions és poder
beneficiar el sector educatiu. L’explicació que l’import que fins ara aportava el Consell
s’hagi reduït considerablement en aquest conveni, és perquè la diferència de 70.000 €
que hi ha entre l’import total del vigent conveni i aquest que es presenta, el Consell la
repartirà proporcionalment entre els ajuntaments de l’illa i cada un decidirà en quin
sector educatiu hi ha més necessitats i creu més apropiat invertir-ho. Així va quedar
confirmat a l’acta de la reunió que vam tenir tots els regidors d’educació el passat dia
21.
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Finalment, la Sra. Reynés Calvache manifesta que d’aquesta manera es considera
que els doblers es destinaran a allò que realment sigui necessari per a l’educació, per
als infants i per a les famílies.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que les estisores van amples... Si a la
vegada es digués a quins col·lectius educatius es pretén redistribuir-ho, ho podria
entendre, encara que no ho compartirien, ja que el grup PSOE està reivindicant que
s’aporti més per a les escoles infantils, i resulta que aquí plantegen retallar més. Açò
és fer passes enrere. Es demana:
Si hi ha menys diners, què és que es
redistribuirà? La realitat és que amb la modificació d’aquest conveni l’Ajuntament de
Sant Lluís rebrà menys doblers. Anuncia que el grup PSOE votarà en contra
d’aquesta proposta.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que coincideix bastant amb el portaveu del
PSOE, per la qual cosa anuncia que el vot del grup del PSM-ELS VERDS serà en
contra de la proposta de Batlia.
La Sra. Reynés Calvache matisa que els 70.000 euros es repartiran entre els
ajuntaments i cada ajuntament decidirà on vol invertir-los.
El Sr. Lora Buzón manifesta que repartir misèria no és bo, i de cada vegada es retalla
més en educació, cosa que creu que es podria retallar d’altres bandes. Afegeix que el
dia que hagin de repartir els 70.000 euros, serà interessant veure quines prioritats
s’agafaran, quina prioritat agafarà Maó o Ciutadella, que són dos ajuntaments que
tenen molt de pes a l’illa. Ja sap el que sol passar: que el peix gros es sol menjar el
peix petit... I amb aquest tema passarà igual. Tot allò que no queda escrit amb el
repartiment després és difícil negociar-ho.
La Sra. Reynés Calvache manifesta que vol entendre que anirà en proporció de
l’aportació que hagi fet cada ajuntament en aquest conveni, i que ella defensarà els
interessos de l’Ajuntament de Sant Lluís i de l’educació infantil a l’Ajuntament. Sap que
aquests doblers aniran invertits a l’educació infantil de 0 a 3 anys.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que per defensar els interessos municipals s’hauria
de mantenir el conveni que té vigència fins a l’any 2014, i no ara modificar l’esmentat
conveni reduint l’aportació. Per tant, si es vol defensar els interessos de Sant Lluís
s’hauria de defensar el conveni signat fins a dia 20 d’octubre de 2014, açò és defensar
els interessos de l’Ajuntament de Sant Lluís.
Intervé el batle. Manifesta que seran els mateixos ajuntaments qui decidiran a què
destinar aquests 70.000 euros i que, fins i tot, poden decidir que siguin per al
funcionament corrent de la mateixa escoleta. Afegeix que el CIM va considerar que hi
havia una sèrie de cursos dels quals no es treia tot el rendiment possible, i en una
reunió conjunta es va considerar que aquesta era la millor alternativa. Manifesta que
possiblement es podria haver mantingut el conveni, però d’aquesta manera
l’Ajuntament podrà gestionar més eficientment els doblers i destinar-los allà on més
falta fa. Conclou dient que el repartiment es farà en funció de la quantitat que aportava
cadascú.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que la reivindicació hauria de ser el conveni més
aquestes quantitats per altres activitats. Recorda que el grup PSOE va presentar
mocions en aquesta línia, per tal que s’aporti més i que no es retalli. Insisteix que les
tisores funcionen...
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La Sra. Reynés Calvache manifesta que a la reunió de regidors també es va
consensuar que es faria un escrit al Govern sol·licitant entre 70.000 i 100.000 euros
per a l’educació infantil.
Finalment, el batle manifesta que en aquesta reunió es va considerar oportú fer-ho
d’aquesta manera. No sap si funcionarà millor, però al final rebrem el mateix i es tindrà
més marge de maniobra per poder aplicar. Possiblement ens equivocarem, o no,
però considera que si es fa allò que es va acordar a la reunió tindrem un rendiment
major respecte allò que hi havia signat. Per açò, es du a aprovació la modificació
d’aquest conveni.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Modificar el Conveni, signat el 5 de maig de 2011, entre el Consell Insular i els
Ajuntaments per al desenvolupament del programa del servei d’atenció educativa
infantil, en els termes que figuren a l’esborrany remès pel Consell Insular.
Segon. Habilitar el batle per signar-lo en nom i representació de l’Ajuntament.
VINTÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL SEGON EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU
CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMÀRIA (6+12)
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 28.06.12, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atès que en data 19.06.2012 (reg. entrada núm. 3139) es va presentar proposta de l’Institut
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), del Govern Balear, per a la fixació de
preus contradictoris per introducció de noves unitats d’obra a l’expedient de les obres de
construcció d’un nou centre d’educació infantil de primària (6+12); --------------------------------------Vist l’informe de supervisió amb proposta d’aprovació, així com l’acta de preus contradictoris
signada per la direcció de les obres i el contractista; --------------------------------------------------------Vists els informes emesos pels serveis tècnics municipals i secretaria intervenció; -----------------Considerant que la modificació no té transcendència econòmica i que l’equilibri financer del
contracte queda compensat; ---------------------------------------------------------------------------------------I atès a allò previst a la Llei de Contractes del sector públic i l’article 33 del plec de clàusules
particulars que van regir la contractació i adjudicació de les obres, elev a la consideració del
Ple la següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD-----------------------------------------------Primer.- Iniciar el segon expedient de modificació del contracte d’obres de construcció d’un nou
centre d’educació infantil de primària (6+12). ------------------------------------------------------------------Segon.- Fixar com a preus contradictoris de la modificació, per introducció de noves unitats els
recollits a la proposta de la Direcció Facultativa i contemplats a l’acta d’aprovació de preus
contradictoris. La modificació no té transcendència econòmica i el contractista no tindrà dret a
indemnització.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tercer.- Donar audiència al contractista per un termini de tres dies, amb trasllat de l’informe
emès, la proposta de modificació i l’acta d’aprovació perquè es presentin les al·legacions que
s’estimin pertinents.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Iniciar el segon expedient de modificació del contracte d’obres de construcció
d’un nou centre d’educació infantil de primària (6+12).
Segon. Fixar com a preus contradictoris de la modificació, per introducció de noves
unitats els recollits a la proposta de la Direcció Facultativa i contemplats a l’acta
d’aprovació de preus contradictoris. La modificació no té transcendència econòmica i
el contractista no tindrà dret a indemnització.
Tercer. Donar audiència al contractista per un termini de tres dies, amb trasllat de
l’informe emès, la proposta de modificació i l’acta d’aprovació perquè es presentin les
al·legacions que s’estimin pertinents.
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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