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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 30/11/2012
Hora: de les 20 a les 21.30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Urbanitzacions de dia 20.11.12.- Proposta del
regidor de Medi Ambient de modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua
potable
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Urbanitzacions de dia 20.11.12.- Proposta del
regidor d'Urbanitzacions amb relació a la convocatòria de concessió d'ajuts per a la
millora de les zones i àrees d'afluència turística
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.11.12.- Proposta de
Batlia amb relació a la declaració de no disponibilitat de crèdit pressupostari resultat de
la supressió de la paga extraordinària
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.11.12.- Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació del Conveni entre la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social i l'Ajuntament de Sant Lluís per a la reserva i l'ocupació de places
d'estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.11.12.- Proposta de
Batlia amb relació al nomenament del representant municipal en el Consell Escolar del
nou CEIP
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.11.12.- Proposta de
Batlia per a la reclassificació del lloc de feina de Secretaria de classe 3ª a classe 2ª
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 22.11.12.- Donar compte
de la resolució de Batlia núm. 2012/1333 amb relació a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 8 al Pressupost de 2012
Novè. Proposta de Batlia d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments de l'Illa per a la distribució d'ajudes per a l'educació infantil (0-3 anys)
Desè. Ratificació Resolució de Batlia núm. 2012/1320.- Composició membres del
Consell Escolar Municipal
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Onzè. Moció conjunta amb relació al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència
contra les Dones
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs, suggeriments i mocions
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 26.10.12.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANITZACIONS DE DIA 20.11.12.PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT DE MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president de la comissió manifesta que aquesta proposta ve arran del fet que l’empresa
concessionària va detectar que la redacció de l’article 18 del Reglament del servei
d’abastament d’aigua potable no quedava prou clara. -------------------------------------------------------La redacció d’aquest article, de l’any 2006 fins al maig de 2012, deia: ---------------------------------“El subministrament comercial és l’aplicació de l’aigua a les necessitats dels locals
comercials i de negocis, com és ara oficines, despatxos, botigues, clíniques, hotels i
indústries, quan amb la base de l’aigua no s’estableix una indústria o quan l’aigua no
intervengui d’una manera predominant en l’obtenció, la transformació o la manufactura
d’un producte. ------------------------------------------------------------------------------------------------Es consideraran subministraments industrials tots els subministraments situats al
Polígon Industrial i de Serveis de Sant Lluís, exceptuant totes les altres classes de
subministraments d’activitats que es contractin i que contenen les tarifes aprovades i en
vigor.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Tudurí. Diu que aquest article es va modificar el maig d’enguany i quedava de la
següent manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------“El subministrament comercial és l’aplicació de l’aigua a les necessitats dels locals
comercials i de negocis, com és ara oficines, despatxos, botigues, clíniques i indústries
quan amb la base de l’aigua no s’estableix una indústria o quan l’aigua no intervé d’una
manera predominant en l’obtenció, la transformació o la manufactura d’un producte. ---El subministrament industrial, d’oci i esportiu s’aplicarà a aquells establiments amb
activitats no incloses dins les classes de subministrament anteriors.” ------------------------El Sr. Tudurí comenta que també s’ha aprofitat per fer referència a casos excepcionals, en què
els subministraments que s’han fet des de la xarxa de titularitat municipal gestionada per un
concessionari es dediquin a l’ús de regadiu. Açò vol dir que l’Ajuntament, perquè es pugui tenir
aigua per a regadiu, ha de donar permís en casos excepcionals i que ja tenguin el
subministrament. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià. Demana per què l’Ajuntament ha d’autoritzar l’ús de l’aigua municipal per a
regadiu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El regidor d’Urbanitzacions comenta que ja hi ha qualque veí a qui se li dóna aigua per a
regadiu, però no està previst. --------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora explica que el PTI prohibeix el subministrament d’aigua municipal en territori rústic,
per qüestió del clavegueram. ---------------------------------------------------------------------------------------2
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El Sr. Melià demana en quins casos s’autoritza l’ús d’aigua o si hi té a veure l’activitat.------------El Sr. Tudurí comenta que els casos solen ser de gent que té una caseta en una parcel·la
rústica i practica l’agricultura d’oci. --------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanitzacions, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa 7 vots
ponderats, i amb l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-Els Verds i d’EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 18 del Reglament del servei d’abastament
d’aigua potable, que queda redactat de la següent manera: -----------------------------------------------“El subministrament de vivenda consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les
necessitats normals d’un habitatge. --------------------------------------------------------------------El subministrament comercial és l’aplicació de l’aigua a les necessitats dels locals
comercials i de negocis, com és ara oficines, despatxos, botigues, clíniques i similars. -Es consideren subministraments industrials tots els subministraments situats al Polígon
Industrial i de Serveis de Sant Lluís, sense que açò signifiqui que fora d’aquesta àrea
existeix una indústria. --------------------------------------------------------------------------------------El subministrament hoteler és el propi per a establiments hotelers. --------------------------El subministrament de bars/restaurants és el propi d’establiments amb aquesta activitat.
Els subministraments d’oci i esportius s’han d’aplicar a aquells establiments amb
activitats no incloses dins les classes de subministraments anteriors. -----------------------Tan sols en casos excepcionals els subministraments realitzats des de la xarxa
d’abastament d’aigua, de titularitat municipal i gestionats per un concessionari, podran
dedicar-se a l’ús de regadiu, sempre amb autorització de l’Ajuntament.” --------------------Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb el reglament modificat mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de
les Illes Balear, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, tal com va explicar a la comissió,
aquesta proposta ve arran de la petició de l’empresa concessionària per clarificar
l’article 18è del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable, ja que la
modificació efectuada el passat mes de maig no ho va clarificar. Assenyala que la
redacció d’aquest article defineix que totes les empreses existents en el Polígon
Industrial de Sant Lluís pagaran una taxa de subministrament industrial d’aigua
potable. Açò no vol dir que fora del Polígon Industrial no hi hagi qualque indústria més i
que, per tant, també pagarà la mateixa taxa. Afegeix que en el mateix article també es
preveu la possibilitat d’autoritzar l’abastament d’aigua potable per a ús de regadiu,
sempre que sigui un cas excepcional i desprès d’haver valorat els criteris
d’excepcionalitat de cada cas individual.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanitzacions.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 18 del Reglament del servei
d’abastament d’aigua potable, que queda redactat de la següent manera:
“El subministrament de vivenda consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre
les necessitats normals d’un habitatge.
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El subministrament comercial és l’aplicació de l’aigua a les necessitats dels
locals comercials i de negocis, com és ara oficines, despatxos, botigues,
clíniques i similars.
Es consideren subministraments industrials tots els subministraments situats al
Polígon Industrial i de Serveis de Sant Lluís, sense que açò signifiqui que fora
d’aquesta àrea existeix una indústria.
El subministrament hoteler és el propi per a establiments hotelers.
El subministrament de bars/restaurants és el propi d’establiments amb aquesta
activitat.
Els subministraments d’oci i esportius s’han d’aplicar a aquells establiments
amb activitats no incloses dins les classes de subministraments anteriors.
Tan sols en casos excepcionals els subministraments realitzats des de la xarxa
d’abastament d’aigua, de titularitat municipal i gestionats per un concessionari,
podran dedicar-se a l’ús de regadiu, sempre amb autorització de l’Ajuntament.”
Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb el reglament modificat
mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i
al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANITZACIONS DE DIA 20.11.12.PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANITZACIONS AMB RELACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA MILLORA DE LES ZONES I
ÀREES D'AFLUÈNCIA TURÍSTICA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El regidor d’Urbanitzacions manifesta que, tal com va demanar el Sr. Lora en la darrera
comissió, s’han comprovat els criteris de repartiment com eren les places turístiques i de
població, i aquestes són correctes. -------------------------------------------------------------------------------Quant a les propostes fetes pels altres regidors durant la comissió anterior, entre les quals hi
havia la de destinar part dels doblers a la millora del nucli urbà o a la recuperació de camins
rurals, el Consell Insular va al·legar que aquests no eren els criteris de les bases, sinó que
aquests doblers anaven destinats a la millora de les zones turístiques; com tampoc no hi entren
en aquesta línia d’ajuts l’aixecament d’enderrossalls, ja que el CIM ja disposa d’una partida
pressupostària per a l’execució d’aquest tipus d’actuació. Tampoc no s’hi ha pogut incloure la
millora de l’asfaltat; però tal com s’ha fet en un dels projectes, sí que s’hi ha pogut incorporar la
millora de l’accés a una urbanització i que inclou asfaltatge, voreres, arbrat, enllumenat com a
conjunt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president explica en què consisteix cadascun dels projectes que s’han presentat al Consell. Intervé el Sr. Carretero. Diu que una de les propostes que va fer en l’anterior comissió va ser
un parc infantil a la parcel·la municipal de cala Binissafúller, però que no era la zona on es
proposa fer l’ordenació, tal com s’explica en el projecte número 10. La parcel·la en què
proposava el parc infantil és una parcel·la privada de cessió cap a l’Ajuntament, tancada amb
paret seca i amb un accés. -----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí demana disculpes per la confusió. --------------------------------------------------------------4
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Segueix el Sr. Carretero. Quant a la zona on es vol fer l’ordenació, es podria tenir en compte,
aprofitant si es fa l’obra, fer una embocadura a la part davantera, ja que, quan plou molt, s’hi
forma una bassa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, comenta el Sr. Carretero que les plataformes de Son Ganxo també estan en
molt mal estat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí diu que, abans que sortís aquesta convocatòria d’ajuts, els Serveis Tècnics
municipals van redactar un catàleg de plataformes de bany i van creure que la de Son Ganxo
no estava en tan males condicions com les que s’han presentat en el projecte. ---------------------Tant el Sr. Carretero com el Sr. Lora demanen una còpia de la memòria, del plànol de situació i
del pressupost de cada projecte. ----------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora demana que si Demarcació de Costes denega les autoritzacions, necessàries per
poder dur a terme aquestes actuacions, on es pensa invertir aquests doblers. -----------------------El regidor d’Urbanitzacions comenta que altres vegades ja s’ha fet, en el qual cas es demana
una actuació per via d’urgència, Costes no hi posa impediments, sempre que es tracti d’una
obra de millora i no s’ampliï la plataforma de bany. ----------------------------------------------------------El Sr. Lora vol saber qui és el propietari de les plataformes que tenen concessió; i sobre la
inversió privada, qui la fa i amb quina quantitat. ---------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí contesta que en aquests moments no ho sap. -----------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Melià. Demana si la diferència entre el cost total dels projectes i la
quantitat destinada a subvencionar-los, és el cost que ha d’assumir l’Ajuntament. -----------------El regidor contesta que l’Ajuntament ha d’aportar com a mínim el 30%, però del total se n’ha de
descomptar les aportacions privades. ----------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanitzacions, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa 7 vots
ponderats, i amb l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-Els Verds i d’EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar els següents projectes: ------------------------------------------------------------------------1. Denominació: 2ª fase projecte d’execució per a la supressió de barreres
arquitectòniques de Cala Torret -----------------------------------------------------------------------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco -------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 51.333,87 € --------------------------------------------------------------------------2. Denominació: Projecte d’execució i reparació de voreres existents a la urbanització de
Binibèquer Vell ---------------------------------------------------------------------------------------------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco -------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 39.376 € ------------------------------------------------------------------------------3. Denominació: Projecte de millora d’accessibilitat a la platja de Biinibèquer Nou ---------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco -------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 22.041 € ------------------------------------------------------------------------------4. Denominació: Projecte de millora d’accessibilitat a la plata d’Alcalfar -----------------------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco -------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 26.411€ -------------------------------------------------------------------------------5. Denominació: Projecte de reparació de plataformes de bany a l’àrea de la costa -------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco -------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 50.873,33 € --------------------------------------------------------------------------6. Denominació: Projecte execució de coberta a l’àrea de recollida de fems a Cala Torret
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco --------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 12.102 € ------------------------------------------------------------------------------7. Denominació: Panells informatius de serveis a les urbanitzacions. --------------------------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco. -------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 18.130,15 € --------------------------------------------------------------------------8. Denominació: Projecte d’execució d’ordenació d’un tram del Passeig Marítim de
Biniancolla. --------------------------------------------------------------------------------------------------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco --------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 29.920,11 € ---------------------------------------------------------------------------

5

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

9. Denominació: Recintes per cobrir contenidors de rebuig ---------------------------------------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco --------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 11.500 € ------------------------------------------------------------------------------10. Denominació: Projecte d’ordenació d’una zona de Binissafúller Platja ---------------------Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco ------------------------------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 38.896,55 € -----------------------------------------------------------------------Segon. Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. 2012/1392, de data 16/11/2012, que aprova
l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de les actuacions anteriors i demana
que s’inclogui en la convocatòria d’ajuts per a la millora de les zones i àrees d’afluència
turística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Adoptar el compromís d’incloure en el pressupost per a l’exercici 2013 consignació
pressupostària suficient per assumir l’execució dels projectes respecte dels quals se sol·licita
l’ajut previst a les bases del Consell Insular per a la millora de les zones i àrees d’afluència
turística per a l’any 2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la passada comissió es van presentar
els projectes que es pretenen dur a terme en el marc de la línia d’ajuts per a la millora
de les zones i àrees d’afluència turística, en concret un total de 10 projectes amb un
cost de 300.584,01 euros (IVA inclòs). Assenyala que aquests projectes compleixen
els criteris necessaris segons les bases redactades pel Consell Insular de Menorca,
els quals defineixen clarament les millores a dur a terme a les zones esmentades
abans.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la comissió extraordinària
d’Urbanitzacions que es va fer per tractar aquest tema, els regidors del PSOE, PSMVERDS i EM-EU van fer una sèrie de suggeriments, els quals es van analitzar i
consultar per veure si eren possibles, però va resultar que no s’adaptaven als critris
establerts en les bases d’aquests ajuts. Manifesta que l’únic suggeriment possible
era el que va fer el Sr. Carretero referent a la construcció d’un parc infantil a
Binisafúller Platja, que es duria a terme en un espai municipal; desprès de consultar la
disponibilitat d’espais municipals a la zona es va localitzar un espai de propietat
municipal, el qual no era al que es referia el Sr. Carretero, ja que l’espai a què es
refereix el Sr. Carretero no és de propietat municipal perquè està pendent de la
regularització d’un conveni per passar a ser-ho.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que els projectes presentats no són de
gran envergadura, però l’equip de govern creu que milloraran el servei i la imatge de
les zones turístiques del nostre municipi. Conclou dient que està clar que cadascun de
nosaltres hauria triat projectes amb prioritats diferents, però alhora aquestes són
actuacions en benefici de tots el ciutadans. Per açò, demana suport a aquesta
proposta.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE s’abstindrà. Assenyala
que quan es tracta d’obres que serveixen per millorar, açò ja li sembla bo, però el seu
grup no hauria presentat aquestes obres... A més, hi ha obres que incorren en errors, i
Déu vulgui que no ens haguem de penedir d’haver executat obres que llavors s’hauran
de desmuntar perquè n’hi van altres damunt d’aquestes. Pel que fa al projecte de
Binissafúller Platja, manifesta que és una zona en què el projecte d’urbanització no
està executat i que probablement hi hauran de passar canalitzacions allà on ara es
pretenen executar obres, i dir que compleixen amb els paràmetres que el CIM ha
definit per a aquests projectes, d’açò en té certs dubtes.
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a les plataformes de bany, manifesta que
l’Ajuntament haurà de fer un pla de manteniment, cosa que encara no ha presentat, ja
que el CIM li ha requerit que així ho faci. A més, estam plantejant actuacions dins
replans on en aquests moments les concessions són privades... Per altra banda,
manifesta que el CIM també ens diu que els projectes que s’executin s’han d’adaptar
al planejament urbanístic vigent, per la qual cosa demana: S’ha verificat el cent per
cent si les obres que es pretenen executar s’adapten al planejament urbanístic vigent?
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la parcel·la a la qual va fer referència a
Binissafúller Platja per posar-hi el parc infantil és per conveni, per la qual cosa és una
parcel·la municipal, ja que hi ha un conveni signat sobre aquesta parcel·la i podria ser
ocupada quan l’Ajuntament volgués. A més, està tancada a la banda de la carretera i
creu que la zona de jocs hi podria anar perfectament. Així mateix, manifesta que un
projecte que sí que hauria estat important incloure dins aquest pla és el tancament del
pinar de Biniancollet.
Així mateix, i respecte a l’obra que es pretén executar a
Biniancolla —el tancament de la parcel·la de davant les parcel·les de Dª Rosa—,
considera que hauria estat més oportú que la voravia s’acabàs fins a fer-la arribar a la
connexió de la zona del restaurant En Caragol, és a dir, prolongar la voravia des de la
sortida de Biniancolla fins a l’esmentat restaurant.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que no sap si s’ha contestat el
requeriment del CIM respecte a la manca de documentació sobre els projectes
presentats, ja que, entre altres coses, hi faltava el compromís d’incloure crèdit
suficient; el pla de manteniment dels projectes executats; l’adaptació de l’obra al
planejament urbanístic vigent per a cadascun dels projectes presentats... I que el seu
grup hauria tingut molta més cura a l’hora de fer els projectes. Conclou dient que no
haurien estat aquests, els projectes presentats pel grup PSOE, si bé tal vegada alguns
sí, però en altres haurien anaT a cercar molt més la productivitat de l’execució i no
executar obres de què llavors ens haguem de penedir perquè les haguem de
desmuntar.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS considera que
benvinguts siguin els 300.000 euros, però que hauria estat molt millor que el CIM
hagués ampliat el PIC en lloc de fer aquesta convocatòria d’ajudes. Afegeix que per
millorar la costa qualsevol cosa està bé, però la cosa ideal hauria estat fer un altre pla
de finançament cap als ajuntaments, ja que encara ens manquen per fer projectes
d’urbanització. Aquests 300.000 euros serviran per arranjar cosetes —que fan falta—
però creu que hauria estat molt millor que el CIM i el Govern balear haguessin fet un
pla d’inversió pública més ambiciós. Per altra banda, manifesta que a la comissió va
demanar qui tenia la concessió de les plataformes de bany, si era l’Ajuntament o si
eren entitats privades; i, en cas que siguin entitats privades, voldria saber si aquestes
entitats cobriran les despeses del projecte. Conclou dient que el vot del PSM-ELS
VERDS serà d’abstenció.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU considera que aquest és un
programa que no està pensat per atendre les necessitats del municipi, ja que només
s’accepten projectes que puguin lluir —coses que es vegin, coses que siguin més
rendibles, políticament parlant— en tost d’aquells projectes que puguin ser més
necessaris. Manifesta que quan ens van informar del repartiment d’aquests fons per a
tot Menorca, van dir que un 50% es repartia segons el nombre de places turístiques i
l’altre 50% segons el nombre d’habitants. Per tant, sembla lògic que es consideri com
a zona turística tot el municipi, inclòs el nucli urbà, però se’ns diu que el nucli urbà no
entra en aquest pla d’ajudes.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, una altra vegada més, vénen doblers
d’altres organismes, es fan inversions..., però el nucli urbà en queda exclòs. Afegeix
que en principi sembla que tots els projectes poden ser positius, però en absolut, des
del punt de vista d’EM-EU, es pot dir que siguin prioritaris.
Indica que li fa la
impressió que sempre es gasten els doblers al revés de com s’haurien de gastar, és a
dir: Ara tenim doblers, què podem fer? En lloc de dir: Què necessitam? Anem a
cercar doblers. D’aquesta manera els projectes s’han de fer ràpidament, que siguin
bons de fer, és a dir, fer petites obres. Manifesta que en temps de crisi, com el que
estam passant, aquesta no hauria de ser la manera de gastar els doblers públics, ja
que, per exemple, les plataformes de bany, si bé són necessàries i encertat que es
millorin, no és una prioritat, i més si es té en compte l’estat d’abandó i de mala imatge
turística que dóna el nucli urbà.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que es pot veure que es gasten els doblers
allà on més fàcil resulta, quan entén que no és aquesta la manera de fer les coses.
Per tot el que ha exposat anteriorment, anuncia que no pot donar suport a la proposta
presentada; si bé tampoc no pot votar-hi en contra, ja que els projectes en principi són
bons. Però com que no són prioritaris, s’abstindrà.
Intervé novament el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a la manca de documentació
sobre els projectes requerida pel CIM, manifesta que els tècnics municipals certificaran
que aquestes obres compleixen amb el planejament urbanístic; així com es lliurarà al
CIM, una vegada aprovat avui pel Ple, el compromís de dotació pressupostària
suficient per assumir l’execució dels projectes; així com documentació annexa que hi
faltava, tenim encara 10 dies per presentar-ho des de la data del requeriment. Per
altra banda, manifesta que no ha estat aquest ajuntament qui ha redactat aquestes
bases i allò que ha fet aquest equip de govern ha estat intentar treure’n el millor profit
possible i aconseguir unes millores que, si no fos d’aquesta forma, no les podríem
tenir en compte.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el 90% dels projectes han de
menester el vistiplau de la Demarcació de Costes. En cas que no ens donin la
conformitat, voldria saber què es faria.
Intervé el batle. Manifesta que ens hem posat en contacte amb Costes i que,
demanant la concessió, ells poden tramitar una obra d’emergència. A més, ens han
expressat verbalment que no posaran impediment per arranjar allò que tenim reflectit
en els projectes.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, doncs, si demanam les concessions, les plataformes
passaran a mans municipals.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanitzacions.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
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Primer. Aprovar els següents projectes:
1. Denominació: 2ª fase projecte d’execució per a la supressió de barreres
arquitectòniques de Cala Torret
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 51.333,87 €
2. Denominació: Projecte d’execució i reparació de voreres existents a la urbanització
de Binibèquer Vell
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 39.376 €
3. Denominació: Projecte de millora d’accessibilitat a la platja de Biinibèquer Nou
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 22.041€
4. Denominació: Projecte de millora d’accessibilitat a la platja d’Alcalfar
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 26.411€
5. Denominació: Projecte de reparació de plataformes de bany a l’àrea de la costa
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 50.873,33 €
6. Denominació: Projecte execució de coberta a l’àrea de recollida de fems a Cala
Torret
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 12.102 €
7. Denominació: Panells informatius de serveis a les urbanitzacions
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 18.130,15 €
8. Denominació: Projecte d’execució d’ordenació d’un tram del Passeig Marítim de
Biniancolla
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 29.920,11 €
9. Denominació: Recintes per cobrir contenidors de rebuig
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 11.500 €
10. Denominació: Projecte d’ordenació d’una zona de Binissafúller Platja
Redactor: Francesc Farrés Díaz – Meco
Pressupost, IVA inclòs: 38.896,55 €
Segon. Ratificar la Resolució de Batlia núm. 2012/1392, de data 16/11/2012, que
aprova l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de les actuacions
anteriors i demana que s’inclogui en la convocatòria d’ajuts per a la millora de les
zones i àrees d’afluència turística.
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Tercer. Adoptar el compromís d’incloure en el pressupost per a l’exercici 2013
consignació pressupostària suficient per assumir l’execució dels projectes respecte
dels quals se sol·licita l’ajut previst a les bases del Consell Insular per a la millora de
les zones i àrees d’afluència turística per a l’any 2012.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.11.12.PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE NO
DISPONIBILITAT DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI RESULTAT DE LA SUPRESSIÓ
DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
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’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 31.10.12, així com la proposta de Batlia, de dia 16.11.12, amb relació a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que la quantitat de 134.144,99 euros és la quantitat derivada de la
supressió de la paga extraordinària de Nadal als treballadors d’aquest Ajuntament i que
aquesta quantitat queda retinguda amb vista a un futur pla de pensions, tal com exigeix el Reial
decret llei 20/2012, de 12 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, així com la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a 2012.
Afegeix que s’ha negociat amb el Comitè del personal per veure com fer aquesta retenció; que
és una qüestió molt sensible i que, personalment, considera que es podrien haver adoptat
altres mesures encaminades a una major productivitat o altres mesures que no tinguessin
aquest impacte cap al personal públic.---------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE no hi està d’acord, ja que està
totalment en contra de les mesures adoptades pel govern central, i que així ho han explicat per
activa i per passiva, així com ho van veure en el ple passat amb els temes econòmics. Afegeix
que serà curiós veure què passa amb aquesta qüestió, ja que contínuament apareixen notícies,
com ara el president de la Comunitat d’Extremadura que ha dit que ell sí que pagarà la paga
extra als funcionaris. -------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en aquest sentit el govern central s’ha
equivocat i, evidentment, llavors crear un pla de pensions de la paga extra dels treballadors...
açò no es pot admetre ni com a charlotada. Afegeix que és penós el govern que tenim en
aquests moments i, sobretot, les mesures que està duent a terme, les quals penalitzen
contínuament la gent. Per tot açò, anuncia que el grup PSOE hi votarà en contra. -----------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no hi ha gaire cosa més a afegir-hi, ja que es
tracta d’una mesura absolutament injusta. S’ha dit que el govern s’equivoca..., però no creu
que el govern s’equivoqui, sinó que creu que el govern està prenent unes mesures injustes,
sabent que ho són, ja que la paga extra no és un regal que es fa als treballadors, sinó que és
una part de la paga anual. És injust, és incomprensible que es puguin aprovar aquesta mena
de mesures; i molt més escandalós encara és que s’obligui a destinar-ho a un fons de
pensions. Anuncia que EM-EU també hi votarà en contra. ------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el batle ha dit que s’havia parlat amb els treballadors.
Voldria saber què en pensen. --------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que s’ha hagut d’analitzar cas per cas perquè no tots els treballadors cobren
igual la paga extra, sinó que hi ha distintes maneres de cobrar-les. A més, de primer moment el
govern central va dir de l’eliminació de la paga extra, però resulta que és una catorzena part del
sou anual i s’ha fet feina en aquest sentit. ----------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón anuncia que el PSM-ELS VERDS no hi donarà suport i suggereix que si s’ha
de fer qualque operació de crèdit per la qüestió del pla pensions, la cosa ideal seria que
aquest Ajuntament apostàs per la banca ètica.----------------------------------------------------------------El batle manifesta que, si finalment es fa açò, es donarà a triar als treballadors diverses
possibilitats i que siguin ells els qui triïn l’opció que creguin més convenient per a ells.------------10
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que si un treballador fa un pla de pensions a una entitat
bancària amb una aportació puntual —la paga extra de Nadal— i llavors no en fa cap més,
d’aportació... no tindran pensió. Per tant, se suposa que aquests plans de pensions són per
incentivar que els treballadors després segueixin cotitzant a l’entitat bancària... ---------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i els vots en contra dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EMEU, que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar la declaració de no-disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions
pressupostàries que es detallen a continuació, per un import total de 134.144,99 €; els
ingressos que hi estan afectats queden pendents d’aplicar. -----------------------------------------------Programa
920.120.02
920.121.00
920.121.01
931.120.04
931.121.00
931.121.01
151.120.03
151.120.02
132.120.02
151.121.00
151.121.01
132.120.03
132.121.00
132.121.01
931.110.00
920.110.00
132.120.03
132.121.00
132.121.01
334.130.00
231.130.00
3211.130.00
341.130.00
920.130.00
151.130.00
172.130.00
155.130.00
3210.130.00
152.130.00
152.131.00
3211.131.00
931.131.00
151.131.00
334.131.00
920.131.00
3210.131.00

Descripció
Administració General – Retribucions bàsiques Grup B
Administració General – Complement de destinació
Administració General – Complement específic
Política econòmica i fiscal – Sous del grup C2
Administració financera – Retr. complementàries func.
Política econòmica i fiscal – Complement específic
Urbanisme – Retribucions bàsiques Grup C1
Urbanisme – Sous del grup B
Seguretat – Retribucions bàsiques grup B
Urbanisme – Complement de destinació
Urbanisme – Complement específic
Seguretat – Retribucions bàsiques sous grup C1
Seguretat – Retribucions complementaris funcionaris
Seguretat – Complement específic
Retrib. bàsiques i altres remun.pers.event.gabinets
Administració General – Personal eventual
Seguretat – Retribucions bàsiques sous grup C1
Seguretat – Retribucions complementàries funcionaris
Seguretat – Complement específic
Promoció cultural – Retribucions personal laboral fix
Acció Social – Retribució laboral fix
Ensenyament escoleta – Personal laboral fix
Esports i Esbarjo – Retribucions personal laboral fix
Administració General – Retribucions laboral fix
Urbanisme – Retribucions personal laboral fix
Medi Ambient – Retribucions laboral fix
Carreteres, camins, vies i urbanitz – Personal laboral fix
Ensenyament col·legi – Retribucions laboral fix
Habitatge – Retribucions personal laboral fix
Habitatge – Retribucions personal laboral eventual
Ensenyament escoleta – Personal laboral eventual
Política econòmica i fiscal – Retribucions pers.lab.event.
Urbanisme – Retribucions personal laboral eventual
Promoció cultural – Personal laboral eventual
Administració General – Retribucions laboral eventual
Retribucions Col·legi – Retribucions laboral eventual

Import
863,73 €
698,20 €
1.163,00 €
1.577,60 €
521,40 €
874,89 €
872,60 €
750,08 €
927,53 €
699,80 €
781,20 €
12.579,32 €
5.894,15 €
8.120,78 €
1.675,29 €
1.675,29 €
2.397,36 €
1.107,39 €
1.402,18 €
2.892,37 €
5.653,14 €
9.824,35 €
3.626,38 €
3.252,64 €
5.041,36 €
1.090,86 €
10.972,99 €
1.045,69 €
10.209,43 €
1.688,29 €
3.619,99 €
3.439,02 €
4.559,98 €
3.789,88 €
5.999,60 €
1.384,27 €

11

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

155.131.00
231.131.00
337.131.00
912.100.00

Carreteres, camins, vies i urb. – Laboral eventual
Acció Social – Retribucions personal laboral eventual
Joventut – Retribucions personal laboral eventual
Òrgans de Govern – Retribucions alts càrrecs
TOTAL

2.460,08 €
1.316,50 €
409,64 €
7.286,74 €
134.144,99 €

Segona. Donar compte del present acord a Intervenció per tal que faci les anotacions
comptables i pressupostàries corresponents.” ------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que la proposta que es du avui a aprovació és amb motiu de
la decisió del govern central d’eliminar la paga extraordinària de Nadal. Afegeix que
entén i comprèn que els grups de l’oposició no hi donin suport; que sabem que és una
situació complicada; i que espera que en properes pagues extra aquestes es
mantenguin.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí.
Manifesta que el grup PSOE votarà en contra
d’aquesta proposta. Creu que és una animalada molt gran que es fa als treballadors i
que, si bé se’ls la retingués o se’ls la descomptàs, a la millor es podria entendre, però
retenir per fer un pla de pensions... Açò no té ni cap ni peus. Així mateix, manifesta
que és curiós, ja que, tal com va dir a la comissió, sembla que el president de la
Comunitat d’Extremadura sí que pagarà la paga extra als funcionaris, i ara sembla que
la Comunitat Basca també els la pagarà. Per tant, considera que hi ha faltat valentia
per part dels ajuntaments que governa el Partit Popular i ells s’haurien de fer forts que
no és correcta la mesura adoptada i que sí que pagaran la paga extra, encara que el
ministre digui que açò vol dir prevaricació per la llei que fan. Afegeix que l’actual equip
de govern del Partit Popular és conformista, ja els va bé així com va; si el personal
està afectat, que estigui afectat... Ningú no sents que aixequi la veu. Açò és la manera
de defensar els drets dels treballadors, cosa amb que el grup PSOE no pot estar
d’acord.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, per altra banda, el govern vol crear
un pla de pensions de la paga extra dels treballadors... Açò no es pot admetre ni com
a charlotada, cosa que no fa gens ganes de riure. Afegeix que li semblaria més lògic
que aixecassin la veu en contra d’aquesta normativa que per imperatiu legal els volen
fer complir. Haurien d’haver fet força en l’àmbit de Sant Lluís, Menorca, Balears,
FELIB... en contra d’aquesta mesura del govern central, però no, vostès —l’equip de
govern del PP a Sant Lluís— no aixequen per res la veu, no defensen res, ja els va bé
així com va... Conclou dient que li sembla penós que es vegin forçats a una situació
que no beneficia gens, ni el personal públic que treballa a l’Administració ni aquest dret
conquerit pels treballadors de l’Administració.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS també hi votarà en
contra, perquè entén que la paga extraordinària és una part del sou dels treballadors i
açò ha estat un torpede contra la línia de flotació més essencial dels treballadors i dels
funcionaris. A més, considera que hi havia altres maneres d’aconseguir aquests
doblers sense llevar la paga extra als treballadors. Per altra banda, suggereix que si
s’ha de fer qualque operació de crèdit per la qüestió del pla de pensions, la cosa ideal
seria que aquest Ajuntament apostàs per la banca ètica. Conclou dient que amb
aquesta mesura el consum davallarà i no entén què ha volgut fer, el govern.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que pel que fa a aquest tema es podrien dir
moltes coses, moltes ja s’han dit; però mai ho dirien tot, perquè no és que sigui una
mesura injusta del govern, sinó que és un robatori, un robatori a la cartera dels
treballadors públics. Popularment s’anomena la paga extraordinària de Nadal, però no
és així, no és una paga extraordinària, és una catorzena part del sou anual del
treballadors. És escandalós, immoral, és un robatori que se’ls fa als treballadors
llevar-los pel morro una part de la paga. Aquesta baixada del sou —una catorzena
part del sou anual— suposa un 7’1%; açò, afegit al 5% que ja se’ls va retallar als
treballadors públics durant el govern del Sr. Rodríguez Zapatero, suposa un 12’1%.
Cada vegada s’hi va afegint i és una més de les polítiques econòmiques d’aquest
govern que realment no duen almón, no estan pensades per solucionar la crisi, sinó
que senzillament n’hi afegeixen més a la crisi, ja que com més retallades més crisi i
menys doblers que circulen... Però el govern insisteix en aquesta política i aquesta no
està pensada per resoldre les necessitats de la gent ni per superar la situació actual,
sinó que allò que fa és encara afegir-hi a la situació de crisi existent.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és inadmissible que el govern faci
aquest tipus de política, si bé sabem per què ho fa: perquè no governa per a la
població espanyola, sinó que està a les ordres dels bancs i de les grans empreses.
Aquesta és la situació que ens ha duit aquest govern, situació que, cal no oblidar-ho,
ja ve del govern anterior, però amb el govern del Sr. Rajoy aquests tipus de polítiques
s’han accelerat d’un forma escandalosa.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que no són polítiques d’austeritat, sinó que
són polítiques per afegir més a la crisi, no estan encaminades a sortir de la crisi, sinó
tot al contrari. A més, manifesta que els ajuntaments governats pel Partit Popular
haurien d’haver estat una mica més valents, més reivindicatius... Afegeix que el batle
ha dit que esperava que fos el darrer any que s’aplicaven aquestes mesures, està molt
bé que ho esperi, però si el govern central decideix que l’any que ve s’ha de tornar a
eliminar aquesta part del sou, probablement el batle ho acceptarà. Conclou dient que
és una llàstima que el batle tengui aquesta actitud i no tengui una actitud més
combativa i més compromesa amb la població de Sant Lluís i, en aquest cas en
concret, amb els treballadors del nostre Ajuntament.
Intervé el batle. Manifesta que s’ha dit que d’aquesta manera ja ens va bé... Diu que
no és així, que és conscient de les dificultats que passen totes les persones de Sant
Lluís, els treballadors de l’Ajuntament, així com els mateixos contribuents, que són els
que ens ajuden a sostenir tots els serveis i el personal que d’una manera o una altra
fan feina per al nostre municipi. Així mateix, manifesta que a la comissió va dir —i va
ser sincer quan ho va comentar— que pensava que es podien haver adoptat moltes
altres mesures encaminades a millorar la productivitat dels empleats públics.
No
obstant açò, manifesta que és una mesura que, si bé ara no entenguem, té una visió
de futur i deu tenir un raonament ben plantejat i que a mitjan termini es podrà
demostrar com a positiva. Afegeix que són decisions que no són gens agradables de
prendre i que les tensions que generen haurien de ser totalment innecessàries.
Finalment, manifesta que no és que a nosaltres ens vengui bé, sinó que és una llei i
no sap fins quin punt en la podríem saltar. A més, recorda que l’anterior govern, quan
va haver d’aplicar una retallada del 5%, va acatar-ho així com manava l’ordenament
vigent en aquell moment. I nosaltres feim el mateix.

13

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, efectivament, en aquell moment hi va
haver una retenció del 5% i que l’explicació va ser que era per pagar deute municipal.
A més, recorda que els sindicats ho van dur al contenciós i no sap si a dia d’avui està
resolt. També hi havia una previsió que aquelles quantitats es guardassin perquè si hi
havia una resolució contrària a aquella mesura adoptada pel govern del Sr. Zapatero,
s’haurien de retornar els doblers als treballadors. Afegeix que ben clarament s’ha
demostrat que el votants van passar factura al Sr. Zapatero i al PSOE, sobretot per les
mesures que va dur a terme i que, evidentment, de populars no ho van ser gens, al
contrari, ens van dur a un situació que no és bona. Però allò que sí podem dir es que
el PP ho està empitjorant i açò sí que és greu, ja que sembla que les mesures que
estan aplicant són totalment contraries a les que s’haurien d’aplicar. Conclou dient
que els economistes són els qui en saben... Pot ser que en sàpiguen molt, però ja fa
anys que no n’endevinen ni una.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la primera vegada que vam parlar sobre
aquesta qüestió va ser sobre unes preguntes que ell va fer a un ple a l’apartat de
Precs i suggeriments, en el sentit de saber si els càrrecs polítics d’aquest ajuntament,
que no estan obligats que se’ls descompti la paga extraordinària, si voluntàriament
renunciarien a aquesta paga. A l’esmentada sessió van dir que tenien la intenció de
renunciar-hi, però que n’havien d’acabar de parlar. Per tant, voldria saber si realment
hi han renunciat, tal com van anunciar, cosa que li semblaria un gest ètic, elegant,
solidari, però no creu que sigui aquesta la solució, ja que entén que tant els
treballadors com els càrrecs polítics tenen tanta necessitat de la paga extraordinària
com en tenen tots els treballadors. Conclou dient que, no obstant açò, és d’agrair
aquest gest de solidaritat.
El batle informa que els membres de l’equip de govern amb dedicació exclusiva i
parcial van presentar oficialment un escrit en aquest Ajuntament renunciant a cobrar la
paga extra de Nadal de 2012.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar la declaració de no-disponibilitat del crèdit pressupostari de les
aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació, per un import total de
134.144,99 €; els ingressos que hi estan afectats queden pendents d’aplicar.
Programa
920.120.02
920.121.00
920.121.01
931.120.04
931.121.00
931.121.01
151.120.03
151.120.02
132.120.02

Descripció
Administració General – Retribucions bàsiques Grup B
Administració General – Complement de destinació
Administració General – Complement específic
Política econòmica i fiscal – Sous del grup C2
Administració financera – Retr. complementàries func.
Política econòmica i fiscal – Complement específic
Urbanisme – Retribucions bàsiques Grup C1
Urbanisme – Sous del grup B
Seguretat – Retribucions bàsiques grup B

Import
863,73 €
698,20 €
1.163,00 €
1.577,60 €
521,40 €
874,89 €
872,60 €
750,08 €
927,53 €
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151.121.00
151.121.01
132.120.03
132.121.00
132.121.01
931.110.00
920.110.00
132.120.03
132.121.00
132.121.01
334.130.00
231.130.00
3211.130.00
341.130.00
920.130.00
151.130.00
172.130.00
155.130.00
3210.130.00
152.130.00
152.131.00
3211.131.00
931.131.00
151.131.00
334.131.00
920.131.00
3210.131.00
155.131.00
231.131.00
337.131.00
912.100.00

Urbanisme – Complement de destinació
Urbanisme – Complement específic
Seguretat – Retribucions bàsiques sous grup C1
Seguretat – Retribucions complementaris funcionaris
Seguretat – Complement específic
Retrib. bàsiques i altres remun.pers.event.gabinets
Administració General – Personal eventual
Seguretat – Retribucions bàsiques sous grup C1
Seguretat – Retribucions complementàries funcionaris
Seguretat – Complement específic
Promoció cultural – Retribucions personal laboral fix
Acció Social – Retribució laboral fix
Ensenyament escoleta – Personal laboral fix
Esports i Esbarjo – Retribucions personal laboral fix
Administració General – Retribucions laboral fix
Urbanisme – Retribucions personal laboral fix
Medi Ambient – Retribucions laboral fix
Carreteres, camins, vies i urbanitz – Personal laboral fix
Ensenyament col·legi – Retribucions laboral fix
Habitatge – Retribucions personal laboral fix
Habitatge – Retribucions personal laboral eventual
Ensenyament escoleta – Personal laboral eventual
Política econòmica i fiscal – Retribucions pers.lab.event.
Urbanisme – Retribucions personal laboral eventual
Promoció cultural – Personal laboral eventual
Administració General – Retribucions laboral eventual
Retribucions Col·legi – Retribucions laboral eventual
Carreteres, camins, vies i urb. – Laboral eventual
Acció Social – Retribucions personal laboral eventual
Joventut – Retribucions personal laboral eventual
Òrgans de Govern – Retribucions alts càrrecs
TOTAL

699,80 €
781,20 €
12.579,32 €
5.894,15 €
8.120,78 €
1.675,29 €
1.675,29 €
2.397,36 €
1.107,39 €
1.402,18 €
2.892,37 €
5.653,14 €
9.824,35 €
3.626,38 €
3.252,64 €
5.041,36 €
1.090,86 €
10.972,99 €
1.045,69 €
10.209,43 €
1.688,29 €
3.619,99 €
3.439,02 €
4.559,98 €
3.789,88 €
5.999,60 €
1.384,27 €
2.460,08 €
1.316,50 €
409,64 €
7.286,74 €
134.144,99 €

Segon. Donar compte del present acord a Intervenció per tal que faci les anotacions
comptables i pressupostàries corresponents.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
22.11.12.- PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI
ENTRE LA CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL I
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE
PLACES D'ESTADES DIÜRNES I RESIDENCIALS PER A GENT GRAN EN
SITUACIÓ DE DEPENCÈNCIA
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 una còpia de l’escrit rebut de
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, RE 5669, de
dia 16.11.12, així com de la proposta de Batlia, de dia 19.11.12, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé el batle. Manifesta que aquest conveni és per a l’any 2012, que encara no s’havia
aprovat, i que si es compara amb el conveni de l’any 2011 es pot veure que es mantenen les
mateixes places, així com els preus per les places que estan ocupades; però, en canvi, hi ha
una davallada d’un 50% del preu que ens paguen de les places que no tenim ocupades.
Assenyala que és un conveni que s’ha fet igual que a la resta de municipis i que, posats en
contacte amb la Conselleria, ens diuen que d’aquesta manera incentiven que maximitzem
l’ocupació de les places. Així mateix, manifesta que té pendent de fer una valoració de les
places que no tenim ocupades per veure quin diferencial hi haurà respecte al que teníem
previst, i que s’hauran de fer justificacions noves perquè estàvem fent feina amb els preus
de l’any anterior i ara hi ha hagut aquesta davallada respecte a les places no ocupades.
Afegeix que informarà del que implica la diferència del que havíem liquidat fins ara i el que
s’hauria d’haver liquidat amb els nous preus. ------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí s’interessa per la quantitat que davallen respecte a l’any passat. El
batle informa que del 50% passen al 25%. ---------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social i l’Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per
a gent gran en situació de dependència. ------------------------------------------------------------------------Segona. Habilitar el batle per signar-lo.” -------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, tal com va dir a la comissió, si es compara amb el
conveni de l’any 2011 es pot veure que es mantenen les mateixes places, així com els
preus per les places que estan ocupades; però, en canvi, hi ha una davallada d’un
50% del preu que ens paguen de les places que no tenim ocupades. Afegeix que s’ha
fet un petit estudi respecte al geriàtric i el centre de dia, i es pot veure que el geriàtric
està pràcticament sempre ple i que el centre de dia té una mitjana d’unes 3’5 places
mensuals no ocupades. Si es manté aquesta mitjana, manifesta que amb aquest
conveni pot ser que hi hagi una quantitat inferior d’uns 10.000 euros. Per altra banda,
manifesta que s’estipula un topall d’ingrés/despesa d’uns 316 mil euros; que l’any
passat van facturar uns 270 mil euros i que, segons les previsions fetes, enguany
tampoc s’arribarà als 316 mil euros. Finalment, manifesta que, atenent a les
restriccions pressupostàries que tenia la Conselleria de Benestar Social, pensava que
el conveni que ens presentaria per signar seria molt dur, per la qual cosa creu que
podem estar contents de signar el conveni amb aquestes característiques.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que sembla que el batle s’ha volgut abrigar
abans de ploure, ja que dir que pensava que el conveni seria molt dur... Quan es
planteja qualque retallada ja podem dir que és dur, i més tenint en compte que no ens
paguen. Per tant, no és que sigui dur, sinó que és vergonyós. Afegeix que per a
segons quines coses no hi ha doblers, però per a segons quines altres... mànega
ampla. Diu que a la comissió el grup PSOE es va abstenir, però anuncia que avui hi
votaran en contra perquè considera que també s’haurien d’haver negociat places amb
el Consell Insular, ja que Sant Lluís no en té, de places de l’esmentat organisme i, en
canvi, els altres ajuntaments, sí, per la qual cosa s’hauria d’haver negociat més a fons.
Conclou dient que ja és prou dur que fa ja quasi dos anys que no ens hagin pagat ni
un euro i que ara, a més, ens plantegin retallades; i que si el seu grup —el PSOE—
fos l’equip de govern, n’està segur que per aquest conveni hi haurien lluitat a fons.
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Intervé el batle. Manifesta que la situació ha canviat bastant, ja que fa pocs dies s’ha
cobrat tota la quantitat de l’any 2011. Afegeix que quan van arribar a governar el
govern rebia una quantitat i aquesta ha estat rebaixada, amb els pagaments que s’han
fet el darrer any, en 454 mil euros. Està clar que el govern s’ha trobat una situació
catastròfica, que va ser generada en gran mesura per l’anterior pacte de fa un any i
mig, i que ara allò que es pot demostrar és que hi ha una voluntat de pagament que
abans no existia, una voluntat de pagament que es fa efectiva i que es quadra dia a
dia, fent-se les coses amb seny. Conclou dient que la situació i el deute que va
trobar el Govern balear era important i que s’ha d’agrair la feina feta per l’esmentat
organisme, perquè la situació que van trobar era molt complexa i s’està posant fil a
l’agulla per solucionar totes aquestes qüestions. Afegeix que si tan necessàries eren
les places amb el Consell Insular de Menorca, l’anterior equip de govern fa quatre dies
que governava i també les haurien d’haver negociades... Suposa que en el moment
que ho van negociar també eren moments difícils, però resulta que ara encara s’han
agreujat més, i que en aquests moments és molt més complicat aconseguir unes
places d’un geriàtric que l’anterior equip de govern va dissenyar i que creu que tal
vegada, quan es van adonar del volum de despesa que açò generava, tot va sortir de
les previsions inicials.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ho troba de mal gust que el batle es
cregui el missatge del Sr. Bauzá sobre el que van trobar... El que es va trobar el Sr.
Antich i el Pacte de Progrés del que havia deixat el Sr. Matas... que encara en tenim
per estona, ja que ara resulta que aquest govern del Sr. Bauzá està reclamant allò
que se li va pagar al Sr. Undargarin per fer no sap quins projectes... Es demana: De
què està parlant, senyor Batle, del Pacte de Progrés? El Partit Popular no pot donar
lliçons, perquè allò que ha fet l’esmentat grup polític és vergonyós. A més, els veus
per la televisió que van al jutjat més contents que un Pasco...
Recorda quan el
senyor Matas va venir a aquest Ajuntament a visitar-nos per la qüestió del Pla Mirall de
l’any 1998, sobre els famosos 300.000 euros, que si un tècnic de la conselleria havia
prevaricat... Segueix manifestant que veu que el batle se’l creu, al Sr. Bauzá, es veu
que els va bé aquest missatge d’allò que els ha deixat el Pacte de Progrés... però la
cosa és que el PP allò que no té és vergonya.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que fa un moment l’actual equip de govern
ha aprovat una mesura de retallada d’una paga extra del personal i ara resulta que ens
retallen l’aportació del govern sobre places no ocupades i ben feliços... Per altra
banda, manifesta que l’actual equip de govern fa un any i mig que està governant en
aquest Ajuntament i es demana: Que n’han parlat amb el CIM perquè facin alguna
aportació al geriàtric de Sant Lluís? Manifesta que seria boni hora que el batle
defensàs els interessos del poble de Sant Lluís, ja que per açò l’han posat aquí, per
defensar els interessos del poble, no per defensar els interessos del seu partit, que és
allò que està fent amb els missatges que està donant.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí insisteix que el PP ho té molt bo de dir: “L’herència
que ens han deixat”. Açò és el que diu el Sr. Bauzá. I demana al batle: Vostè se’l
creu? L’herència que es va trobar el Sr. Antich d’allò que li havia deixat el Sr. Matas i
que s’està destapant, i que cada vegada que aixequen una pedra es troben una merda
de les grosses... No sap com s’atreveixen a donar lliçons, però venint del PP
qualsevol cosa es pot esperar.
Per altra banda, manifesta que sembla que ara el
govern ens ha pagat l’any 2011 —quedarà pendent l’any 2012— i espera que ara ens
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paguin mensualment, tal com ells han aprovat mitjançant un decret obligant els
Ajuntaments a pagar mensualment, espera que el famós govern Bauzà també pagui
mensualment... Conclou dient que el grup PSOE votarà en contra d’aquesta proposta
de Batlia perquè considera que reduir aportació no és bo per al poble de Sant Lluís.
Intervé el batle. Manifesta que tots, tots ens hauríem de posar la mà als pits. A més,
sap que el Partit Popular ha tingut casos molt greus i som els primers que hem de ser
conscients que s’han de denunciar i que són un desmèrit total per a la classe política i
per als qui estam lluitant a primera línia —que són els ajuntaments— pel benestar del
poble. Per açò tots ens hem de posar la mà als pits. Per altra banda, manifesta que
la lluita per aconseguir aquestes clàusules del conveni ha estat màxima i que, si bé hi
ha una disminució de les quantitats econòmiques, es pot dir que allò que s’ha
aconseguit, en els moments que estam, ha estat tot un èxit, ja que pensava que seria
molt pitjor.
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);
quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4); i dues abstencions,
corresponents als membres del PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social i l’Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes
i residencials per a gent gran en situació de dependència.
Segon. Habilitar el batle per signar-lo.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.11.12.PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT
MUNICIPAL EN EL CONSELL ESCOLAR DEL NOU CEIP
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 una còpia de l’escrit rebut
del nou CEIP de Sant Lluís, RE 5657, de dia 16.11.12, així com de la proposta de Batlia, de dia
19.11.12, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------El batle informa que la proposta que es presenta és que na Carmen Reynés Calvache sigui la
representant titular i que en Francisco Olives Salas sigui el representant suplent. ------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. ---La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Designar com a representants d’aquest Ajuntament en el Consell Escolar del nou
CEIP del municipi els següents regidors: -----------------------------------------------------------------------Titular: Carmen Reynés Calvache. -------------------------------------------------------------------------------Suplent: Francisco Olives Salas. ----------------------------------------------------------------------------------Segona. Notificar aquest acord al nou CEIP.” ------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Designar com a representants d’aquest Ajuntament en el Consell Escolar del
nou CEIP del municipi els següents regidors:
Titular: Carmen Reynés Calvache.
Suplent: Francisco Olives Salas.
Segon. Notificar aquest acord al nou CEIP.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.11.12.PROPOSTA DE BATLIA PER A LA RECLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE FEINA DE
SECRETARIA DE CLASSE 3ª A CLASSE 2ª
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 una còpia de l’informe de
Secretaria–Intervenció, així com de la proposta de Batlia, de dia 19.11.12, amb relació a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en la documentació que figura a l’expedient es pot veure
l’evolució de la població al llarg del temps, així com l’augment continu del pressupost municipal,
i que aquestes dades són suficients per justificar la reclassificació del lloc de feina de
Secretaria: de classe 3ª a classe 2ª. Així mateix, manifesta que aquest canvi implicaria tenir
una persona a Intervenció, que en aquest moments és càrrec de confiança i que passaria a ser
interventor, cosa que considera que és una mesura de transparència i que per a la gestió
municipal seria molt convenient tenir una persona que pugui exercir al cent per cent 100% les
seves funcions. A més, assenyala que s’ha de tenir en compte que Secretaria té prou feina de
Secretaria i que d’aquesta manera Intervenció podria fer feina deslligat de Secretaria, i d’una
manera molt més àgil i eficaç. Açò és el motiu d’aquesta proposta d’acord. Per altra banda,
manifesta que la comunitat autònoma és la que aprova la reclassificació de places i que
possiblement iniciarem els tràmits, però no s’acceptarà. No obstant açò, considera que val la
pena provar-ho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la secretària informa que a dia d’avui l’Ajuntament de Sant Lluís compleix tots els
requisits. De fet, es podria haver fet una reclassificació d’ofici per part de la comunitat
autònoma, però en aquests moments està aturat tot allò que fa referència a noves places.
Afegeix que a l’informe es diu que la plaça d’interventor no és de nova creació, sinó que
aquesta fa uns anys que està prevista com a tal a la plantilla de personal de l’Ajuntament, i està
dotada pressupostàriament des de fa un any. No obstant açò, així i tot, creu que serà difícil
aconseguir-ho. Per altra banda, en cas que s’acceptàs, informa del procés a seguir per cobrir
la plaça d’interventor.--------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia presentada.----La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Únic. Sol·licitar a la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern balear, atès que es
compleixen els requisits legals establerts, la reclassificació del lloc de feina de Secretaria, de
classe 3ª a classe 2ª, fent constar que aquesta modificació no afecta la situació de la persona
que ocupa com a titular actualment l’esmentat càrrec, d’acord amb el que s’estableix en la
disposició addicional primera RD 1732/1994, de 29 de juliol, i la creació del lloc de feina
d’intervenció classe 2ª. La Tresoreria serà desenvolupada per un funcionari de carrera
d’aquesta corporació degudament qualificat.” -----------------------------------------------------------------19
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.

El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP
(7); i sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS
VERDS (1) i EM-EU (1), acorda:
Únic. Sol·licitar a la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern balear, atès
que es compleixen els requisits legals establerts, la reclassificació del lloc de feina de
Secretaria, de classe 3ª a classe 2ª, fent constar que aquesta modificació no afecta la
situació de la persona que ocupa com a titular actualment l’esmentat càrrec, d’acord
amb el que s’estableix en la disposició addicional primera RD 1732/1994, de 29 de
juliol, i la creació del lloc de feina d’intervenció classe 2ª. La Tresoreria serà
desenvolupada per un funcionari de carrera d’aquesta corporació degudament
qualificat.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 22.11.12.DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2012/1333 AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 AL
PRESSUPOST DE 2012
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2012/1333, de dia 06.11.12, relativa
a l’assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------“Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de dia 30 d’octubre de 2012, en relació a la
tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 8 (per transferència entre
partides) al Pressupost de 2012; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de
Règim Local, venc a --------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E -------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8 (per transferència entre partides)
al Pressupost de 2012, de conformitat amb el següent detall: ---------------------------------------------ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
pressupostària Descripció
Import
334.489.01

Cultura - Institucions sense finalitat de lucre

56.878,00

164.210.00

Cementiri - Manteniment d'infraestructures

1.500,00

337.226.00

Joventut - Altres despeses diverses

7.212,77

920.206.00

Administració General - quotes arrendament financer equips processos informació
Total despeses

BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació
pressupostària
Descripció

700,00
66.290,77

Import

334.131.00

Cultura - Personal laboral temporal

18.078,00

334.160.00

Cultura - Quotes Seguretat Social

10.100,00

334.130.00

Cultura – Personal laboral fix

334.227.99

Cultura - Treballs realitzats per altres empreses

132.226.99

Seguretat - Despeses diverses

1.500,00

337.131.00

Joventut - Personal laboral temporal

5.048,94

5.700,00
23.000,00
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337.160.00

Joventut - Quotes Seguretat Social

920.213.00

Administració General - Manteniment d'instal·lacions

2.163,83
700,00
Total despeses

66.290,77

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament.” -------------------------------Intervé el batle. Efectua una explicació de la modificació de crèdit de referència: -------------------a) Cultura - Institucions sense finalitat de lucre. Informa que és amb motiu de la modificació
que hi ha hagut en la gestió de l’EMEA. -------------------------------------------------------------------------b) Cementeri - Manteniment d'infraestructures. Informa que enguany es va celebrar el dia de la
Policia Local a Sant Lluís i hi havia destinada una partida de 1.500 euros, però com que no es
va emprar, s’ha considerat oportú destinar-la al cementeri, sobretot per fer les millores del dia
de Tot Sants. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Joventut - Altres despeses diverses. Manifesta que en el pressupost municipal es tenia
previst la contractació d’una persona per a l’àrea de Joventut com a personal de l’ajuntament,
però finalment s’ha considerat oportú contractar aquesta persona a través d’una empresa
especialitzada. Per açò, aquest canvi de partides. -----------------------------------------------------------d) Administració General - quotes arrendament financer equips processos informació. Informa
que s’està modernitzant el tema de l’administració electrònica i que s’ha comprat una
fotocopiadora que, entre altres moltes funcions, genera documents PDF A. -----------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. S’interessa per l’empresa que es fa càrrec d’un treballador del
Molí de Baix, adscrit a l’àrea de Joventut. El batle informa que és SerproSport i que es cercava
una persona amb un perfil molt concret. ------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.” ------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, tal com va explicar a la comissió, l’alta de la partida
334.489.01 és amb motiu de la modificació que hi ha hagut en la gestió de l’EMEA;
l’increment de la partida 164.210.00 —cementeri— es resta de la partida de seguretat,
ja que no es va emprar la partida de 1.500 euros que hi havia per celebrar el dia de la
Policia Local; la partida 337.226.00 és amb motiu de la modificació per la contractació
d’un monitor/a del Molí de Baix; i la modificació de la partida 920.206.00 és amb motiu
de l’adquisició d’una fotocopiadora.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE L'ILLA PER A LA
DISTRIBUCIÓ D'AJUDES PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS)
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1) i quatre abstencions,
corresponents als membres del PSOE (4), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 26.11,12, amb
relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“En data 28 de juny de 2012 l’Ajuntament, a proposta del Consell Insular, va aprovar una
modificació del conveni per al desenvolupament del programa del servei d’atenció educativa
infantil (0-3 anys) que, signat el maig de 2011 tenia prevista una vigència fins l’octubre de 2014.
La modificació es va fer al considerar el Consell que existeixen col·lectius que precisen d’una
major ajuda, i va suposar per una banda una reducció en el nombre de programes i activitats a
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desenvolupar pel SAEI i, per l’altra, una reducció de l’aportació que assumia el Consell Insular.
Aquesta modificació es va signar el 12 de juliol d’enguany. ------------------------------------------------Ara el CIM manifesta la intenció de destinar l’estalvi obtingut amb el replantejament del SAEI la
realització d’una distribució més justa enfront la conjuntura econòmica actual i en benefici
d’altres sectors educatius de la població de Menorca. Així, amb l’esborrany de conveni que es
presenta preveu destinar l’estalvi a les escoles municipals de música i, ateses les dificultats
econòmiques per les quals està travessant la població, a l’establiment d’una línia d’ajuts a els
famílies amb fillets de 0 a 3 anys per a que aquests fillets puguin accedir a l’escoleta infantil
municipal. La vigència del conveni serà fins el 31 d’agost de 2014. ------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent ---------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’Illa per a
la distribució d’ajudes per a l’educació infantil (0-3 anys), en els termes que consten a
l’expedient i amb una vigència fins el 31 d’agost de 2014. -------------------------------------------------Segon. Habilitar el Batle per a la seva signatura, en nom i representació de l’Ajuntament.” -------

Intervé la Sra. Reynés Calvache. Informa que el passat dia 12 de juliol de 2012 el
Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa van signar el conveni per al
desenvolupament del programa de Servei d'atenció educativa infantil amb una
reducció en el nombre de programes i activitats a desenvolupar pel SAEI i amb una
reducció de l'aportació per part del CIM de 72.685,41 €. Segueix informant que, tal
com es va comentar en el seu dia, el Consell Insular tenia la intenció de destinar
l'estalvi obtingut amb el replantejament del SAEI a la realització d'una distribució més
justa, perquè entenia que hi ha col·lectius que necessiten una major ajuda.
Continua la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que amb l'aprovació d'aquest conveni
entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l'illa per a la distribució
d'ajudes per a l'educació infantil (0-3 anys) es preveu destinar durant els cursos 20122013 i 2013-2014 una quantitat de 10.000 euros a les escoles municipals de música i
els 62.685,41 € restants es redistribuiran entre els ajuntaments de l'illa perquè es
destinin a beques i bonificacions de quota a les famílies amb dificultats econòmiques i
així puguin portar els seus fills a les escoles infantils municipals, amb informe previ
favorable dels Serveis Socials. Afegeix que també es preveu la possibilitat que els
ajuntaments puguin destinar els possibles romanents a accions relacionades amb el
món de l'educació del municipi.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la pàgina 2ª del conveni, quan parla de les
clàusules, hi figura que el Consell Insular de Menorca es compromet, sempre segons
les disponibilitats pressupostàries, a aportar els anys 2012, 2013 i 2014 i als diferents
ajuntaments de l’illa, els imports... Assenyala que aquesta part de la clàusula és
curiosa: “...sempre segons les disponibilitats pressupostàries...”.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que, per una banda, és positiu que es
dediquin 62.685 euros per redistribuir entre els ajuntament de l'illa perquè es destinin a
beques i bonificacions de quota a les famílies amb dificultats econòmiques i així puguin
portar els seus fills a les escoles infantils municipals, però, per l’altra banda, açò és a
costa de retallar d’altres ajudes per a les escoletes. Per tant, un criteri que podria ser
bo, no és tan bo si retallen d’altres bandes.
La Sra. Reynés Calvache manifesta que no és tant una retallada sinó que en el seu
moment van pensar que seria més equitatiu el fet de donar aquests doblers que es van
llevar de l’altre conveni per a unes necessitats que ells creuen que a dia d’avui poden
ser més necessàries. Afegeix que realment l’import dels dos conveni serà el mateix.
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El Sr. Melià Mercadal insisteix que el criteri és bo, que a la millor la quantitat podria
ser més elevada, però com que es tracta d’un criteri positiu en la línia que EM-EU
defensa, anuncia que hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.
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 quatre abstencions, corresponents als membres
del PSOE (4), acorda:
Primer. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
l’illa per a la distribució d’ajudes per a l’educació infantil (0-3 anys), en els termes que
consten a l’expedient i amb una vigència fins al 31 d’agost de 2014.
Segon. Habilitar el batle per signar-lo, en nom i representació de l’Ajuntament.
DESÈ. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2012/1320.COMPOSICIÓ MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
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 cinc abstencions, corresponents als
membres del PSOE (4) i EM-EU (1), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2012/1320, de dia
30.10,12, amb relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“Atès que el Reglament del Consell Escolar Municipal assenyala que el mandat del Consell
Escolar Municipal té una duració de 4 anys; -------------------------------------------------------------------Atès a l’article 2n del Reglament del Consell Escolar Municipal relatiu a la composició de
l’esmentat Consell, en el que figura que l’ajuntament ha de designar els membres que formaran
part d’aquest Consell; ------------------------------------------------------------------------------------------------Atès al nomenament fet per els grups polítics en relació als seus portaveus i a les designacions
fetes per els pròpies entitats municipals. ------------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades, i en virtut de les atribucions que me confereix la legislació
vigent venc a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Designar als següents membres del Consell Escolar Municipal:-----------------------------PP - Sr. Pedro Tudurí Mercadal ------------------------------------------------------------------------------PSOE - Sra. Vanesa Florit Blanco ---------------------------------------------------------------------------PSM - Sr. Remigio Lora Buzón -------------------------------------------------------------------------------EM-EU- Sr. Miquel Melià Mercadal --------------------------------------------------------------------------CP Sant Lluís - Sr. Fernando Pons Fanals ----------------------------------------------------------------CEIP Nou Sant Lluís - Sra. Gracia Martorell Humbert --------------------------------------------------APIMA CP Sant Lluís - Sra. Anna Marimon Altabella ---------------------------------------------------Escoleta Infantil Ses Canaletes – Sra. Encarnación Garcia Orfila ----------------------------------APIMA Escoleta Infantil Ses Canaletes – Sra. Wendy Newport Izquierdo ------------------------APIMA I.E.S. Pasqual Calbó – Sr. Francisco Riera García -------------------------------------------APIMA I.E.S. Cap de Llevant – Sra. Remedios Diaz Femenia ---------------------------------------APIMA I.E.S. Joan Ramis i Ramis – Juan Victory Andreu---------------------------------------------23
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Escola d’adults – Sra. Mari Capella Cabrera --------------------------------------------------------------Treballadora Social – Adelina Moscardò Martorell ------------------------------------------------------Associació de Veïns – Anton Soler Ferrater --------------------------------------------------------------CCE Sant Lluís – Rosendo Pons Conforto ---------------------------------------------------------------Segon.- Delegar a la Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Sant Lluís, la Sra. Carmen
Reynés Calvache, la Presidència del Consell Escolar Municipal. ----------------------------------------Tercer.- Designar vice-president del Consell als següents membres del Consell Escolar
Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sr. Pedro Tudurí Mercadal -------------------------------------------------------------------------------- Sra. Encarnación García Orfila --------------------------------------------------------------------------Quart.- Ratificar aquesta Resolució per acord de Ple municipal en la propera sessió que es
celebri.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que veu que la presidència del Consell
Escolar Municipal recau en la regidora d’Educació, Carmen Reynés Calvache, i les
dues vicepresidències recauen en el primer tinent de batle, Pedro Tudurí Mercadal i
en l’educadora infantil, Encarnación García Orfila. Considera que hauria estat més
lògic que la vicepresidència que recau en el primer tinent de batle hagués estat a favor
del representant de l’APIMA o de l’Escola d’Adults o d’una altra entitat, en lloc d’un
representant polític. Per tant, en cas que açò no es modifiqui, anuncia que el PSOE
s’haurà d’abstenir o votar-hi en contra.
La Sra. Reynés Calvache manifesta que no té cap inconvenient que es designi una
altra persona com a vicepresident, sempre que, també, el Sr. Tudurí Mercadal hi
véngui d’acord. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que per la seva part no hi ha cap
problema.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que hauria estat èticament més correcta, ja que hi ha
un representant municipal que és el president; llavors hi ha un vicepresident que és
una treballadora pública de l’Administració; i hauria estat més lògic que l’altre
vicepresident hagués estat un membre de qualque associació, en lloc de ser-ho un
representant polític.
Intervé el batle. Manifesta que hi ha previst incorporar més entitats com a membres
del Consell Escolar Municipal, com ara l’EMEA, per la qual cosa proposa que avui
s’aprovi la composició tal com s’ha presentat i que en una propera sessió plenària,
quan es dugui la incorporació de noves entitats, es modifiqui la qüestió de la vicepresidència.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, doncs, avui el grup PSOE s’abstindrà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
de Batlia presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2012/1320, de dia
30.10,12, transcrita anteriorment.
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ONZÈ. MOCIÓ CONJUNTA AMB RELACIÓ AL DIA INTERNACIONAL PER A
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la moció conjunta presentada pels grups
polítics amb representació en aquest Ajuntament —PP, PSOE, PSM-ELS VERDS i
EM-EU— amb relació al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les
Dones, que diu:
“Com cada any, el dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència contra les Dones. En aquesta data es denuncia la violència que pateixen les dones
d’arreu del món i es demana a tota la societat una major implicació en contra de qualsevol acte
que atempti contra la integritat i la dignitat de la dona i en defensa de la justícia, la igualtat i la
no-violència. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per açò, els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Sant Lluís presenten la següent
moció: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís, en representació de totes les persones que conformen el
nostre municipi, condemna qualsevol tipus de violència, i avui especialment vers les dones,
sense admetre’n cap tipus de justificació, i expressa el seu rebuig més contundent davant fets
d’aquesta naturalesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------La violència vers les dones com a vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals és
una conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes i
afecta a tota la societat en general. Ni el silenci ni la resignació en són la resposta.----------------Així, l’Ajuntament de Sant Lluís vol renovar el compromís de treballar per fer visible i prevenir
qualsevol manifestació de violència, i avui especialment ver les dones, i per garantir els drets
de les dones víctimes i dels seus fills i filles i prestar-los el suport i l’atenció necessaris perquè
puguin superar la situació de violència i recuperar-se. La finalitat d’aquest compromís és
aconseguir la consolidació d’una cultura basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat i la
dignitat humana.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el 25 de novembre es celebra
anualment el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que va
a ser aprovat per l’Assemblea General de Les Nacions Unides el desembre de 1999.
És obligació de tots el polítics i governants lluitar contra aquesta lacra social, la
violència de gènere és una assignatura pendent de la nostra societat actual. Afegeix
que encara que les víctimes del terrorisme domèstic són majoritàriament dones, els
fillets i les persones grans, per la seva vulnerabilitat, són objecte també d'agressions.
Quant als homes, només el 5% de les morts masculines es deu a l'atac de les seves
parelles i de l'índex total de violència domèstica, els maltractats representen també un
5%. Continua manifestant que avui dia hi ha una gran difusió, especialment des dels
mitjans de comunicació a Espanya, sobre la violència de gènere que l'home exerceix
cap a la dona. Són nombrosos els casos de mort que tristament es donen en les
relacions de parella, segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
des de l’any 2003 a dia d’avui s’han produït 648 fenocidis, i una de cada 5 dones
europees sofreix o ha sofert violència domèstica. Conclou dient que aquest tipus de
terrorisme domèstic necessita del treball i l’esforç de tots per combatre la desigualtat
social envers les dones.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la moció conjunta presentada
pels grups polítics amb representació en aquest Ajuntament —PP, PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU— amb relació al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones, transcrita anteriorment.
DOTZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
TRETZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es van enviar requeriments per tancar
parcel·les en el carrer de Son Perruquet. Ha vist que alguns ho han tancat, però
d’altres, no. Demana si açò es controla.
Intervé el Sr. Javier Pons Pons. Manifesta que, efectivament, es van fer requeriments
en aquests sentit; n’hi ha que s’han tancat, com també el que és de propietat
municipal, però n’hi ha d’altres que encara no s’han tancat. Afegeix que sí que se’n fa
un seguiment, que s’instarà novament a què les tanquin i que, si no ho fan,
l’Ajuntament actuarà.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es va presentar un escrit en aquest
Ajuntament respecte a una qüestió que afectava una urbanització i des de
l’Ajuntament es va contestar que les urbanitzacions no estan recepcionades. Per tant,
demana: Si no estan recepcionades les urbanitzacions, quan succeeix alguna cosa a
les urbanitzacions, qui és el responsable, l’Ajuntament o els veïns?
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquest veí es queixava d’un registre
que estava en males condicions, així com que la voravia no tenia rampa per poder
accedir a la seva cotxera. Açò feia referència a la urbanització de Binissafúller Platja.
Manifesta que aquest registre no tenia cap tipus de servei ni instal·lació a sota i que
allò que va fer la brigada d’obres va ser omplir-ho de formigó. Llavors aquest veí va
tornar escriure adjuntant una fotografia i dient que tornava estar malament; es va
comprovar i es tornarà a reparar. Afegeix que possiblement és a causa que els
vehicles aparquen damunt. Manifesta que, a part de la qüestió del registre, aquest veí
demanava que li adeqüem la voravia perquè pugui entrar dins casa seva, i que la
contestat municipal va ser que generalment eren els propietaris dels habitatges que
l’ajuntament els hi obligava a fer les voravies quan demanaven la llicència d’obres.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que açò ja ho sap, però allò que voldria saber és
quina interpretació fan respecte a les urbanitzacions que no tenen projecte
d’urbanització executat, és a dir, que no estan recepcionades. Demana: En quina
situació estan aquestes urbanitzacions? Qui en són els responsables?
Intervé el batle. Manifesta que el Sr. Carretero coneix perfectament els convenis que
es van fer en el seu moment, en els quals els urbanitzadors cedien els vials a
l’Ajuntament, i l’Ajuntament s’encarregava de mantenir-los en el millor estat possible,
però fins que no s’executin els projectes d’urbanització que resten per fer no es poden
començar a recepcionar urbanitzacions i fer-ne el manteniment així com toca.
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El Sr. Carretero Tudurí insisteix a saber quina és la situació de les urbanitzacions i
demana: Si qualque persona cau en una urbanització, qui és el responsable?
L’Ajuntament? El batle manifesta que els vials estan cedits a l’Ajuntament. El Sr.
Carretero manifesta que, d’acord, i afegeix que a més tenim alliberats els promotors
de les seves obligacions, per la qual cosa entén que el responsable és l’Ajuntament,
encara que les urbanitzacions no estiguin recepcionades. El batle manifesta que
quant a danys i perjudicis que es puguin causar per responsabilitat patrimonial
sobrevinguda per un accident o un mal estat, possiblement sí. Pel que fa al cas
concret, el Sr. Carretero entén que, si les voravies estan cedides, el responsable és
l’Ajuntament, no el veí.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que en aquest cas s’ha de diferenciar dues coses,
una la qüestió de l’arqueta i l’altra cosa és que aquesta persona pretengui que
l’Ajuntament li faci obres perquè ell pugui entrar en condicions dins el garatge.
Tot seguit, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que no parla d’aquest senyor, sinó en
general, i que per evitar problemes s’hauria de clarificar en quina situació estan les
urbanitzacions on el projecte d’urbanització no està executat. Ell interpreta que el
responsable és l’Ajuntament, però allò que no es pot dir és que si en el seu moment
l’Ajuntament obligava els veïns a fer la voravia, que avui en dia el responsable és el
veí.
El batle manifesta que, doncs, es farà un informe jurídic sobre aquesta qüestió.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ha vist que havia arribat l’informe de
l’IBISEC respecte d’allò que havia demanat la seva companya a l’àrea d’Urbanisme,
però com que no se l’hi ha fet arribar, en demana una còpia just sigui possible, ja que
fa uns quants mesos que van demanar aquesta documentació i creu que avui li’n
podrien haver facilitat una còpia.
El Sr. Pons Pons manifesta que l’esmentat informe de l’IBISEC va entrar aquesta
setmana i que se li remetrà una còpia.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ahir es va fer una reunió en el Consell
Insular sobre la qüestió de les marquesines. Voldria saber qui hi va anar en
representació de l’Ajuntament i si van arribar a qualque conclusió.
Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que ell va assistir a aquesta reunió. Afegeix que
aquest Ajuntament l’any 2003 va signar un conveni amb Menorca Publicitat respecte a
la instal·lació de quatre marquesines d’autobús en el nucli urbà, una marquesina de
parada de taxi i dues marquesines a l’àrea de la costa (Binibèquer Vell i Alcalfar);
llavors a finals de l’any 2003 es va incloure una altra marquesina per a la urbanització
de s’Algar; i l’any 2009 va aprovar una nova addenda per incloure tres marquesines
dobles a Punta Prima i una de simple entre l’hotel Pueblo i l’hotel Sur Menorca, així
com tres elements de 2x1’5m.
Continua manifestant que allò que es va fer a
l’esmentada reunió era valorar la situació actual dels convenis que tenien els diferents
ajuntaments sobre aquesta qüestió, i que la idea és que siguin elements homogenis i
que en sigui més senzill el manteniment. Conclou dient que no s’ha arribat a cap
tipus d’acord; aquest ajuntament ha de valorar els convenis signats, els quals tenen
una durada de 15 anys, i llavors es prendran les decisions que es considerin
oportunes. Afegeix que van quedar que en el mes de gener es faria una nova reunió.
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Finalment, el Sr. Carretero Tudurí demana si la nova escola funciona amb el
comptador d’obra elèctric.
El Sr. Pons Pons respon que sí i que s’està fent feina en aquest sentit per accelerar
tots aquests tràmits, però el comptador elèctric no es pot demanar de manera definitiva
mentre la direcció tècnica i facultativa de l’obra no ens faciliti el final d’obra.
El Sr. Carretero Tudurí demana, doncs, si és per açò que s’ha demanat a GESA el nou
subministrament amb la potència corresponent. El Sr. Pons Pons manifesta que la
idea és tenir-ho tot a punt. El Sr. Carretero demana si se sap el pressupost que ha
passat GESA sobre aquesta qüestió. El Sr. Pons Pons respon que no. El Sr. Carretero
demana, doncs, quan el tenguin que se li’n faci arribar una còpia.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 26.10.12, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. CARRETERO TUDURÍ
1.1. Amb relació a les obres autoritzades es Corral des Pou, a s’Ullastrar, l’inform que està sent
objecte del procediment d’immatriculació i s’està seguint el procediment adient administratiu
ajustat a dret. No obstant açò, la llicència concedida sobre aquest terreny ho és salvat el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons

A LA SRA. MARQUÉS PORTELLA
1.1.- Amb relació a la partida per a millores que ens va oferir l’empresa constructora del nou
CEIP, manifestar-li que a data d’avui no s’ha rebut cap informe de la direcció tècnica i
facultativa de l’obra explicativa respecte en quines partides s’han invertit aquestes despeses.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
1.2. Amb relació a la pregunta formulada sobre la situació de les peticions de millores per a la
nova escola que varen sol·licitar des del Consell Escolar Municipal, li remet, adjunt, l’informe
emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el qual s’informa sobre l’execució de les propostes
fetes pel Consell Escolar Municipal de Participació Ciutadana. Sobre la proposta d’intentar que
els cicles quedin agrupats en un mateix pis, s’ha sol·licitat un informe a l’equip directiu i que,
just el disposem, se li’n remetrà una còpia.
La regidora d’Educació
Carmen Reynés Calvache

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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