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www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 31/05/2012
Hora: de les 20 a les 22.15 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
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
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Remigio Lora Buzón
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Urbanitzacions de dia 23.05.12. Proposta del
regidor de Participació Ciutadana per a la designació nominal dels membres del
Consell de Participació Ciutadana
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.12. Proposta de
Batlia de modificació de les tarifes d'aigua
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.12. Proposta de
Batlia de modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.12. Proposta de
Batlia de modificació del preu públic per a la prestació del servei de l'escola infantil Ses
Canaletes
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.12. Proposta de
Batlia d'aprovació del Conveni amb el Consell Insular de Menorca per a la cessió de
l'ús de l'immoble anomenat Molí de Dalt de Sant Lluís
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.12. Resolució de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 al
Pressupost de 2012. Donar-ne compte
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.12. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 al
Pressupost de 2012
Novè. Proposta de Batlia amb relació a l'expedient 1/2012, de reconeixement
d'obligacions d'exercicis anteriors
Desè. Proposta de Batlia d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Lluís al nomenament de fill
Il·lustre de Maó del senyor Miquel Petrus Marqués
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Onzè. Acte del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 amb relació a l'execució
definitiva 12/2011 en el marc del procediment ordinari 127/2004
Dotzè. Acte del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 amb relació al recurs
contenciós administratiu interposat per Inversiones Punta Prima, SL contra aquest
Ajuntament en el marc del Procediment Ordinari 31/2007
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. 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 26.04.12.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el punt de l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior s’indica: “Atès que els membres del PSOE no han manifestat el sentit
del vot, es computen com a abstencions”. D’acord, però el fet de no manifestar el
sentit del vot és perquè no van assistir a la sessió. Per tant, demana que açò consti a
l’acta.
Realitzada la rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANITZACIONS DE DIA 23.05.12.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA
DESIGNACIÓ NOMINAL DELS MEMBRES DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
El Sr. Tudurí comenta que aquest punt és un requisit indispensable per posar en marxa els
consells sectorials. S’ha de formalitzar el Consell de Participació Ciutadana, que és el que ha
de regular i designar quins consells sectorials es constitueixen o es modifiquen. --------------------Intervé la Sra. Marquès. Comenta que en la proposta hi ha una sèrie d’entitats representatives
de Sant Lluís, però si aquest és el Consell de Participació que ha de posar en marxa els
consells sectorials, hi falten moltes entitats i grups que són importants a Sant Lluís i que aquí
no hi estan representats. --------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí Mercadal explica que es va enviar un comunicat a totes les entitats i associacions
del municipi perquè designessin un responsable per formar part del Consell de Participació. Les
entitats que no hi figuren és perquè no han contestat al comunicat. -------------------------------------La Sra. Marqués Portella creu que el Consell de Participació Ciutadana s’hauria de constituir
amb la representació de col·lectius tan importants com són les APIME, el Centre Cultural i
Esportiu de Sant Lluís, les associacions de propietaris de la costa, per exemple, i li preocupa
que del món educatiu no hi hagi cap tipus de representació. ----------------------------------------------El regidor de Participació Ciutadana manifesta que es farà una roda de telefonades almenys a
les associacions més importants del municipi que no estiguin designats en la proposta.-----------Per una altra banda, el Sr. Tudurí comenta que segons el Reglament de participació ciutadana,
les associacions han d’estar legalment constituïdes i, segons sembla, n’hi ha que no hi estan. -La Sra. Marqués demana que, així doncs, el director d’un centre educatiu no pot formar part
d’un Consell de Participació Ciutadana, quan fins ara en formava part. ---------------------------------
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El regidor contesta que fins ara no estava regulat el Consell de Participació Ciutadana, estaven
constituïts els consells sectorials directament; però, segons el Reglament, primer s’ha de
constituir el Consell de Participació Ciutadana i a partir d’aquí s’han d’establir els consells
sectorials. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià. Demana si en els grups polítics, hi estan representats els grups municipals
o els partits politics. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí creu recordar que es van posar en contacte amb el partit. -------------------------------La Sra. Marquès comenta que en la proposta hi consta grup polític.-------------------------------------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 i d’EM-EU, que suposen 5 vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Deixar sense efecte el nomenament dels membres del Consell de Participació
Ciutadana fins ara existent.------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Designar nominativament els següents membres del Consell de Participació Ciutadana:
President: Cristóbal Coll Alcina, batle. ---------------------------------------------------------------------------Vicepresident: Pedro Tudurí Mercadal, regidor de Participació Ciutadana.----------------------------Vocals:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carolina Marquès, en representació del grup polític PSOE ----------------------------------------------Remigio Lora, en representació del grup polític PSM -------------------------------------------------------Miquel Melià, en representació del grup EU --------------------------------------------------------------------Ita Riera, en representació del Molí de Baix -------------------------------------------------------------------Margarita Mezquida, en representació de A.P. Platja Binissafúller----------------------------------------Ian Hodgetts, en representació de A.P. Platja de Binibèquer ---------------------------------------------Sebastián Carreras, en representació de A.P. Son Ganxo ------------------------------------------------Juan Antonio Carreras, en representació de A.P. Cap d’en Font -----------------------------------------Nicolás Sintes, en representació de A.P. s’Algar -------------------------------------------------------------Carmen Pons, en representació de A.P. Alcalfar ------------------------------------------------------------Dr. Solé, en representació de A.V. Sant Lluís ------------------------------------------------------------------Bartomeu Pons Huguet, en representació de Creu Roja de Sant Lluís ---------------------------------Alfonso de la Llana, en representació de Glosadors de Sant Lluís --------------------------------------Josep Avilés, en representació de A. Empresarios POISA ------------------------------------------------Miquel Pons Victory, en representació de Càritas Sant Lluís ---------------------------------------------Oscar Bagur, en representació de Confraries Sant Lluís ---------------------------------------------------Jose Martinez Sintes, en representació de Colla Geganters ----------------------------------------------Secretària: María Cristina Gascón Mir o funcionària en qui delegui.” -------------------------------------

Tot seguit, el regidor Pedro Tudurí Mercadal presenta una esmena al dictamen de la
Comissió d’Urbanitzacions de dia 23.05.12, que diu:
“La Comissió Informativa de dia 23 de maig de 2012 va dictaminar la proposta elaborada per a
la designació nominal dels membres del Consell de Participació Ciutadana. Durant el debat de
la mateixa, la regidora senyora Marqués Portella va indicar que a la proposta presentada
mancava la designació de diversos col·lectius que haurien de participar. Revisat l’expedient, els
serveis administratius de l’àrea de Participació Ciutadana informaren que es va remetre escrit a
tots els col·lectius sol·licitant la designació nominal dels seus representants i que la proposta
contempla tots aquells que van contestar a la petició municipal. -----------------------------------------A la vista de tot açò, aquests dies s’han fet diversos contactes telefònics, convidant novament
a les entitats que no ho havien fet que indiquessin el seu representant; fruit d’açò, el llistat de
vocals ha augmentat considerablement, aprofitant també per depurar i completar els noms
d’alguns d’ells. S’ha de tenir en compte, a més, que el llistat no s’ha de considerar com a
“númerus clausus” i que al llarg del temps es podrà anar ampliant i modificant.----------------------Per tant, s’eleva al Ple la següent esmena de rectificació/substitució al punt segon del
dictamen, que quedarà redactat de la següent manera:-----------------------------------------------------Segona.- Designar nominativament els següents membres del Consell de Participació
Ciutadana:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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President ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Critóbal Coll Alcina, Batle---------------------------------------------------------------------------------Vice-president ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedro Tudurí Mercadal, regidor de Participació Ciutadana --------------------------------------Vocals --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carolina Marqués Portella, en representació del grup polític PSOE --------------------------- Remigio Lora Buzón, en representació del grup polític PSM-ELS VERDS ------------------- Miquel Melià Mercadal, en representació del grup polític EM-EU------------------------------- Nicolás A. Sintes Pascual, en representació de l’Associació de Propietaris de s’Algar---- Carmen Pons Carreras, en representació de l’Associació de Propietaris d’Alcalfar-------- Javier García Veiga, en representació de l’Associació de Propietaris de Punta Prima ---- Sebastian Carreras Petrus, en representació de l’Associació de Propietaris de Son
Ganxo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Dominguez Montero, en representació de l’Associació de Propietaris de Son
Remey ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Juan Sánchez Triay, en representació de l’Associació de Propietaris de Cala Torret ----- Ian Hodgetts, en representació de l’Associació de Propietaris de Platja Binibèquer ------- Fernando Ylla Gutierrez, en representació de l’Associació de Propietaris Ciutat Jardí
de Binibèquer Vell ------------------------------------------------------------------------------------------- Antonia Comellas Coll, en representació de l’Associació de Propietaris de Binissafúller - Margarita Mezquida Carreras, en representació de l’Associació de Propietaris de Platja
Binissafúller --------------------------------------------------------------------------------------------------- Juan A. Carreras Sánchez, en representació de l’Associació de Propietaris de Cap d’en
Font -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antón Sole Ferrater, en representació de l’Associació de Veïns de Sant Lluís -------------- Maica Vila i Font, en representació de l’Associació de Comerciants de Sant Lluís -------- José Aviles Montesinos, en representació de l’Associació d’Empresaris del Polígon
Empresarial de Sant Lluís --------------------------------------------------------------------------------- Patricia Vizoso Sintes, en representació de l’APIMA del Col·legi Públic de Sant Lluís ---- Rosendo Pons Conforto, en representació del Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís -- Bartomeu Pons Huguet, en representació de Creu Roja de Sant lluís ------------------------ Alfonso de la Llana Orfila, en representació dels Glosadors de Sant Lluís ------------------- Miquel Pons Victory, en representació de Càrites de Sant Lluís -------------------------------- Oscar Bagur Sintes, en representació de les Confraries de Sant Lluís ------------------------ José Martínez Sintes, en representació de la Colla de Gegants, Gegantors, Capgrossos
i Grallers de Sant Lluís ------------------------------------------------------------------------------------- Margarita Riera Torrent, en representació del Molí de Baix -------------------------------------Secretària ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- María Cristina Gascón Mir o funcionaria en que delegui.” ----------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l’esmena presentada és arran del
suggeriment fet per la Sr. Marqués a la passada comissió. Vam posar-nos en contacte
amb diferents associacions que no havien contestat a la petició municipal i van
aconseguir que la llista de membres del Consell de Participació Ciutadana s’ampliàs
en vuit associacions més. Pel que fa a la proposta, assenyala que es tracta de posar
en marxa el Consell de Participació Ciutadana, si bé demana disculpes per haver
retardat tant a iniciar les gestions. Conclou dient que espera començar a fer feina en
aquest aspecte el més prest possible.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que està clar que es va recollir la postura del
grup PSOE en aquest sentit, ja que s’han ampliat els membres que formaran part del
Consell de Participació Ciutadana, però el seu grup polític té dubtes. Assenyala que la
representant del Molí de Baix és una treballadora municipal, en concret, la
coordinadora de l’àrea de Joventut, i considera que açò no acaba de ser prou
correcte, i que la cosa més lògica seria que fos una persona del carrer que
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representàs el Molí de Baix i no una treballadora municipal. Per altra banda, manifesta
que a la llista presentada segueix havent-hi associacions que no apareixen i que no
sap si l’Ajuntament s’hi ha posat en contacte o no, com per exemple el Club Esport de
Sant Lluís, la Secció de Ping-Pong, l’Associació de Fondeig de Cap d’en Font, que fa
poc es va enregistrar com a associació... Conclou dient que sí que és cert que s’han
ampliat els membres del Consell de Participació Ciutadana, però creu que encara es
podria haver ampliat molt més. Anuncia que el grup PSOE hi votarà a favor, però
voldria que no es deixàs la feina conclosa en aquest sentit i que dins el mateix Consell
aquesta participació es pugui incrementar.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el cas del representant del Molí de Baix
és una bona oportunitat per donar responsabilitats a qualque membre d’una associació
juvenil i que entre ells elegeixin qualcú. També valora l’esforç que s’ha fet per ampliar
la llista de membres que formaran part del Consell de Participació Ciutadana, si bé no
hi és tothom, i demana que no es consideri una proposta tancada. Conclou dient que
EM-EU també hi votarà a favor, perquè és important que es posi en marxa aquest
Consell de Participació Ciutadana.
Intervé novament el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, evidentment, no podem
obligar ningú a adherir-se al Consell de Participació Ciutadana, però també és cert que
ha de ser un òrgan viu i que si en qualsevol moment hi ha una associació que vol
adherir-s’hi no ha de tenir cap problema, i que estaran a favor que s’hi adhereixin.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, l’esmena
presentada pel regidor Pedro Tudurí Mercadal a l’inici del present punt.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmena presentada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanitzacions, amb la incorporació de l’esmena aprovada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Deixar sense efecte el nomenament dels membres del Consell de Participació
Ciutadana fins ara existent.
Segon. Designar nominativament els següents membres del Consell de Participació
Ciutadana:
President
- Critóbal Coll Alcina, batle
Vicepresident
- Pedro Tudurí Mercadal, regidor de Participació Ciutadana
Vocals
- Carolina Marqués Portella, en representació del grup polític PSOE
- Remigio Lora Buzón, en representació del grup polític PSM-ELS VERDS
- Miquel Melià Mercadal, en representació del grup polític EM-EU
- Nicolás A. Sintes Pascual, en representació de l’Associació de Propietaris de
s’Algar
- Carmen Pons Carreras, en representació de l’Associació de Propietaris
d’Alcalfar
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-

Javier García Veiga, en representació de l’Associació de Propietaris de Punta
Prima
Sebastian Carreras Petrus, en representació de l’Associació de Propietaris de
Son Ganxo
José Dominguez Montero, en representació de l’Associació de Propietaris de
Son Remei
Juan Sánchez Triay, en representació de l’Associació de Propietaris de Cala
Torret
Ian Hodgetts, en representació de l’Associació de Propietaris de Platja
Binibèquer
Fernando Ylla Gutierrez, en representació de l’Associació de Propietaris Ciutat
Jardí de Binibèquer Vell
Antonia Comellas Coll, en representació de l’Associació de Propietaris de
Binissafúller
Margarita Mezquida Carreras, en representació de l’Associació de Propietaris
de Platja Binissafúller
Juan A. Carreras Sánchez, en representació de l’Associació de Propietaris de
Cap d’en Font
Antón Sole Ferrater, en representació de l’Associació de Veïns de Sant Lluís
Maica Vila i Font, en representació de l’Associació de Comerciants de Sant
Lluís
José Aviles Montesinos, en representació de l’Associació d’Empresaris del
Polígon Empresarial de Sant Lluís
Patricia Vizoso Sintes, en representació de l’APIMA del Col·legi Públic de Sant
Lluís
Rosendo Pons Conforto, en representació del Centre Cultural i Esportiu de
Sant Lluís
Bartomeu Pons Huguet, en representació de Creu Roja de Sant Lluís
Alfonso de la Llana Orfila, en representació dels Glosadors de Sant Lluís
Miquel Pons Victory, en representació de Càritas de Sant Lluís
Oscar Bagur Sintes, en representació de les Confraries de Sant Lluís
José Martínez Sintes, en representació de la Colla de Gegants, Geganters,
Capgrossos i Grallers de Sant Lluís
Margarita Riera Torrent, en representació del Molí de Baix

Secretària
- María Cristina Gascón Mir o funcionària en que delegui
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
24.05.12. PROPOSTA DE BATLIA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES D'AIGUA
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 la nova proposta de tarifes
per al servei d’abastament d’aigua potable en el municipi de Sant Lluís, presentada per
l’empresa Aigües Sant Lluís, SL (RE 1982, de dia 26.04.12); l’informe de Secretaria –
Intervenció, de dia 09.05.12, així com la proposta de Batlia, de dia 21.05.12, amb relació a la
modificació de les tarifes d’aigua.----------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que s’ha convocat els representants de l’esmentada companyia
perquè assisteixin a la sessió d’avui, per tal d’informar de les circumstàncies de la sol·licitud
presentada. Tot seguit, s’incorporen a la sessió els senyors Ivan Sintes i David Sintes. El batle
els concedeix la paraula. --------------------------------------------------------------------------------------------6
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Intervé el Sr. Ivan Sintes. Manifesta que aquest estudi de tarifes està bastant detallat i explicat,
i basat en la normativa del Govern balear. Les novetats més importants respecte al darrer
estudi de tarifes són:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Incorporació d’un nou concepte anomenat “oci i esportiu”, per tal de donar cabuda a
possibles peticions de subministrament a activitats futures no incloses dins les ja
existents. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- La quota de servei passarà a aplicar-se segons el diàmetre del comptador, amb la qual
cosa desapareix el concepte de “manteniment de comptador”.
Tot açò, per a
l’adaptació al Decret 55/2006, de 23 de juny, de la Conselleria d’Indústria, el qual
disposa que tots els comptadors que s’instal·lin són propietat de l’empresa
subministradora i n’haurà de fer el manteniment, a més de la substitució en un període
màxim no superior a set anys. Aquest cost s’inclou com a despesa d’explotació a
recuperar dins la quota de servei.------------------------------------------------------------------------ Es mantenen els mateixos trams per a les tarifes de consum i es manté l’excés de
facturació prevista en el sisè tram, per a inversions extraordinàries del servei.-------------Tot seguit, es fa una comparació de les noves tarifes proposades respecte a les tarifes
aplicades per la resta de municipis de l’illa, amb consums de 0m3, 15m3, 40m3, 80m3, 120m3,
240m3 i 350m3. Segons l’esmentada comparació, en cap dels casos les tarifes d’aigua de
Sant Lluís són les més cars ni són les més barates, estan entremig. -----------------------------------El Sr. Melià Mercadal s’interessa pel conceptes de “quota de servei” i “quota de tarifa”. El
Sr. David Sintes informa que la quota de servei és una quota fixa mensual pel fet de disposar
del servei; i que la quota variable va en funció dels m3 d’aigua emprats.-------------------------------La Sra. Marques Portella s’interessa pel cost de manteniment que hi havia abans. El Sr. Ivan
Sintes informa que era un cost fix.---------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si els trams de consum són independentment de les persones
que visquin a l’habitatge; és a dir, per exemple, si una família nombrosa haurà de pagar l’aigua
més cara que una persona que viu tota sola. El Sr. Ivan Sintes manifesta que no
necessàriament ha de ser així, ja que les famílies nombroses poden demanar, a través de
Serveis Socials, bonificacions; si bé, no considera que amb aquests trams es penalitzin les
famílies nombroses. Afegeix que és complicat lligar una cosa amb l’altra.-----------------------------Tot seguit, el Sr. David Sintes efectua una detallada explicació dels motius de la diferència
entre les quotes de servei del nucli urbà i les quotes de servei de l’àrea de la costa. Informa que
el motiu principal són les grans infraestructures que hi ha d’haver a l’àrea de la costa i el seu
manteniment. Per exemple, si durant l’hivern a Binibèquer Vell s’empren 150 tones diàries,
durant dos mesos d’estiu (juliol – agost) se n’empren 1.200 tones diàries; per tant, les
infraestructures han de tenir capacitat per a 1.200 tones, i açò té un cost.-----------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, 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 dels
PSOE i EM-EU, que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:------------------------------------------------------------------------ Informar favorablement sobre les tarifes d’aigua potable i i remetre l’estudi econòmic i
justificació de les dites tarifes a la Comissió de Preus de les Illes Balears, per tal que en tramiti
l’aprovació definitiva, de conformitat amb el següent detall:------------------------------------------------QUOTA DE SERVEI
Tipus

Vivendes

Comptador
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm

Nucli Urbà
3,5401
3,8365
4,3371
4,8377
5,7520
6,6235
10,1538
11,8786
14,0830

Àrea costa
5,4934
5,7898
6,2904
6,7910
7,7053
8,5768
12,1071
13,8319
16,0363
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Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Places/Hotel
Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Bars/Restaurants Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Comerços
Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Industrial, oci i esportiu Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm

0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
9,0196
9,2218
9,7224
10,2230
11,1373
12,0088
15,5391
17,2639
19,4683
3,6343
3,8365
4,3371
4,8377
5,7520
6,6235
10,1538
11,8786
14,0830
5,7418
5,9440
6,4446
6,9452
7,8595
8,7310
12,2613
13,9861
16,1905

1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
14,8792
15,0814
15,5820
16,0826
16,9969
17,8684
21,3987
23,1235
25,3279
5,5876
5,7898
6,2904
6,7910
7,7053
8,5768
12,1071
13,8319
16,0363
5,7418
5,9440
6,4446
6,9452
7,8595
8,7310
12,2613
13,9861
16,1905

QUOTA TARIFA

01 a 15 m3/mes
16 a 40 m3/mes
41 a 100 m3/mes
101 a 150 m3/mes
151 a 300 m3/mes
> 300 m3/mes

NUCLI URBÀ I ÀREA COSTA
€/m3
0,2405715
0,3545610
0,5720280
0,8580420
1,0867875
1,6065000
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Intervé el batle. Manifesta que a la passada comissió d’Hisenda els representants de
l’empresa concessionària van explicar quins eren els motius i les modificacions que es
feien respecte a les tarifes; que s’han inclòs nous conceptes i que s’han adaptat al
Decret 55/2006, de 23 de juny, de la Conselleria d’Indústria. Així mateix, manifesta la
proposta segueix el mateix criteri dels darrers estudis de tarifes dels anys 1998, 2000 i
2006, i que des d’aquesta data no s’havien tornat a modificar; per tant, l’IPC acumulat
des de desembre de 2005 a desembre de 2011 és del 15’3%. Afegeix que l’equip de
govern estima important i necessari acceptar la proposta presentada per l’empresa
concessionària per no haver d’incórrer en un dèficit tarifari, i assenyala que per un
consum mitjà de 40m3 al trimestre (70% de les facturacions) l’increment serà de
menys d’un 4%. Continua manifestant que s’ha de destacar que l’empresa estava
aplicant un benefici industrial d’un 15% i que, en aquest cas, s’ha aconseguit que el
rebaixàs en un 7’5%. Creu oportú informar favorablement aquestes noves tarifes
d’aigua, ja que els preus s’han d’adequar a la realitat, i espera que llavors siguin
aprovades per la Comissió de Preus de les Illes Balears. Conclou reiterant que l’IPC
acumulat és d’un 15’5% i que, si bé els grans consums pugen una mica més –poden
arribar al 7’7% d’increment-, la realitat és que allà on hi ha el gruix de consum de la
gent de Sant Lluís, la variació és inferior al 4%.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el grup PSOE està d’acord amb
aquesta pujada, ja que des de l’any 2006 no s’havien tocat els preus i entén que s’han
de regularitzar. No obstant açò, de la manera que s’ha fet, aplicant un tant per cent
bastant similar en tots els trams, creu que s’hauria d’haver tingut en compte la
complicada situació econòmica que es viu al carrer. Afegeix que les famílies veuen
com els seus tributs van pujant, que els seus sous van baixant, si és que en tenen, i
creu que aquesta situació s’hauria d’haver tingut en compte a l’hora d’aplicar aquests
nous preus. Per tant, considera que els dos primers trams s’haurien d’haver congelat;
el tercer tram s’hauria d’haver pujat una mica menys del que s’ha apujat; i recuperar
els ingressos perduts en els trams anteriors amb el 5è i 6è trams. És a dir, la proposta
del grup PSOE seria la següent:

- 1 Tram:
- 2 Tram:
- 3 Tram:
- 4 Tram:
- 5 Tram:
- 6 Tram:

Tarifes
actuals
0,21
0,32
0,52
0’78
0,99
1,35

Tarifes nou
Tarifes proposades
estudi econòmic
pel PSOE
0,24
0,21
0,35
0,32
0,57
0,54
0’85
0’85
1,08
1,17
1,60
1,68

Conclou la Sra. Marqués Portella dient que es tractaria de deixar els dos primers trams
congelats; el tercer amb una pujada menor de la que es proposa i penalitzar més el
cinquè i sisè trams. A més, considera que açò podria contribuir, vist el mal ús que es
fa de l’aigua sobretot durant l’estiu, que es pogués abaixar el consum. Per tant,
anuncia que si es manté així com està el grup PSOE s’abstindrà, ja que està d’acord
amb la filosofia, però no amb la forma com s’han aplicat els preus.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que està clar que s’havien de revisar les
tarifes d’aigües, però que s’hauria d’haver tingut en compte la situació econòmica per
què estan passant moltes famílies del nostre municipi i no apujar els trams que menys
consumeixen. Per tant, troba a faltar que no es tengui en compte el nombre de
9
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persones que resideixen a cada domicili, ja que no és el mateix una quantitat de m3
per una família de quatre membres, que la mateixa quantitat per una casa on només hi
viuen un o dos membres. Conclou dient que EM-EU s’abstindrà.
Intervé el batle. Manifesta que el primer i segon trams representen un 74% del total de
la facturació, i que si realitzassin un càlcul aproximat amb percentatges i fessin una
mitjana de percentatges d’increment d’aquests dos trams i aplicassin el 74%, amb la
pujada que el grup PSOE proposa no seria suficient per quadrar l’estudi de costs, quan
s’ha de tenir en compte que el sisè tram se’n va 100% cap a inversions i només seria
l’impacte que tindria el 5è tram. Pensa que l’increment que proposa el PSOE hauria de
ser molt major per deixar a zero les altres pujades. Segueix manifestant que a l’estudi
econòmic presentat es pot veure que els trams on els consums són més baixos és on
menys s’apuja, i que allà on s’apuja més són els trams de més consum. Afegeix que
la situació econòmica és dura, però s’ha de tenir en compte que feia molt de temps
que no s’apujaven i que si s’hagués aplicat l’IPC seria una pujada d’un 15% i, en
aquest cas, segons la proposta presentada per l’empresa concessionària, la pujada
en els primers trams és del 4%. Tal vegada sí que es podria haver discriminat més els
trams superiors, però van considerar que ja ho estaven fent. Conclou dient que per
responsabilitat tiraran endavant aquesta proposta, si bé un dia, si la senyora Marquès
vol, ens podem asseure amb l’empresa concessionària per analitzar en profunditat
aquesta qüestió.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que els càlculs que ha fet el PSOE s’han
fet segons les tarifes per consum que figuren a la pàgina 27 de l’estudi econòmic, per
tal que doni la mateixa quantitat de previsió d’ingressos. Sobre el sisè tram, manifesta
que no tot va destinat a inversions, sinó que és una part, per la qual cosa simplement
es tractaria que aquesta puja més que hi hauria al sisè tram, aplicar-la a la part
genèrica de costos de l’empresa, en lloc de fer-ho a inversions. Conclou dient que està
disposada a seure i a parlar-ne, ja que haurien de ser sensibles a la situació actual i,
sobretot, a beneficiar les famílies que fan un consum responsable i menor de l’aigua.
Finalment, el batle manifesta que en aquests moments no pot acceptar la proposta del
grup PSOE, ja que s’hauria d’analitzar en profunditat, juntament amb l’empresa, però
insisteix que un dia es pot analitzar conjuntament amb la resta de grups polítics sobre
la possibilitat plantejada pel PSOE.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i EM-EU (1); acorda:
- Informar favorablement sobre les tarifes d’aigua potable i remetre l’estudi econòmic i
justificació de les dites tarifes a la Comissió de Preus de les Illes Balears, per tal que
en tramiti l’aprovació definitiva, de conformitat amb el següent detall:
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QUOTA DE SERVEI
Tipus

Comptador
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Vivendes
Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Places/Hotel
Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Bars/Restaurants Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Comerços
Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm
Calibre 13 mm
Calibre 20 mm
Calibre 25 mm
Calibre 30 mm
Industrial, oci i esportiu Calibre 40 mm
Calibre 50 mm
Calibre 65 mm
Calibre 80 mm
Calibre 100 mm

Nucli Urbà
3,5401
3,8365
4,3371
4,8377
5,7520
6,6235
10,1538
11,8786
14,0830
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
0,6890
9,0196
9,2218
9,7224
10,2230
11,1373
12,0088
15,5391
17,2639
19,4683
3,6343
3,8365
4,3371
4,8377
5,7520
6,6235
10,1538
11,8786
14,0830
5,7418
5,9440
6,4446
6,9452
7,8595
8,7310
12,2613
13,9861
16,1905

Àrea costa
5,4934
5,7898
6,2904
6,7910
7,7053
8,5768
12,1071
13,8319
16,0363
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
1,1758
14,8792
15,0814
15,5820
16,0826
16,9969
17,8684
21,3987
23,1235
25,3279
5,5876
5,7898
6,2904
6,7910
7,7053
8,5768
12,1071
13,8319
16,0363
5,7418
5,9440
6,4446
6,9452
7,8595
8,7310
12,2613
13,9861
16,1905
11

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

QUOTA TARIFA

01 a 15 m3/mes
16 a 40 m3/mes
41 a 100 m3/mes
101 a 150 m3/mes
151 a 300 m3/mes
> 300 m3/mes

NUCLI URBÀ I ÀREA COSTA
€/m3
0,2405715
0,3545610
0,5720280
0,8580420
1,0867875
1,6065000

QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.12.
PROPOSTA DE BATLIA 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:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual reglament del servei
d’abastament d’aigua potable; i l’informe de Secretaria, de dia 21.05.12, així com la proposta
de Batlia, també de dia 21.05.12, amb relació a l’assumpte indicat. -------------------------------------Intervé el batle. Informa que, com en el punt anterior, s’ha convocat els representants de la
companyia d’Aigües Sant Lluís, SL perquè assisteixin a la sessió d’avui, per tal d’informar de
les modificacions del reglament del servei d’abastament d’aigua potable. Tot seguit, els
concedeix la paraula. -------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Ivan Sintes. Informa que el Reglament del servei d’abastament d’aigua potable va
ser aprovat l’any 2000 i que l’any 2007 va ser objecte de modificació en determinats articles.
Ara, per tal d’adequar-lo a la normativa actual, i per tal de precisar, concretar o clarificar
determinats subministraments i conceptes, es proposa la modificació de diferents articles. Tot
seguit, efectua una detallada explicació de cada un dels articles modificats. -------------------------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 dels PSOE i EM-EU, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment una modificació del Reglament del servei d’abastament d’aigua
potable, de conformitat amb les següents consideracions:--------------------------------------------------a) Modificar la redacció de l’apartat c) de l’article 3 “Elements materials del Servei”, que queda
redactat de la següent manera:-------------------------------------------------------------------------------------c) Xarxa de distribució. S’entén que és la necessària per poder abastar la població del
municipi en les condicions establertes reglamentàriament. -------------------------------------b) Modificar la redacció de l’apartat a) de l’article 5, “Drets del prestador del servei”, que queda
redactat de la següent manera: ------------------------------------------------------------------------------------a) Cobrament dels serveis prestats, com ara la quota de servei, i també de l’aigua
consumida per l’abonat.-----------------------------------------------------------------------------------c) Modificar la redacció de l’apartat b) de l’article 10, “Condicions de contractació”, que queda
redactat de la següent manera:-------------------------------------------------------------------------------------b) Butlleta d’instal·lació subscrita per l’instal·lador autoritzat i visada pels serveis
d’Indústria, si és el cas, d’acord amb la normativa vigent aplicable. --------------------------d) Modificar la redacció del darrer paràgraf de l’article 13, “Cessió del contracte”, que queda
redactat de la següent manera:-------------------------------------------------------------------------------------12

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

“El prestador del servei, en rebre la comunicació, ha d’estendre una nova pòlissa a nom
del nou abonat, que aquest haurà de subscriure a les oficines del prestador. El nou
abonat ha d’abonar el que li correspongui segons les condicions vigents en el moment
del traspàs. En el cas que la pòlissa contengui clàusules especials caldrà la conformitat
del prestador del servei, a més de la del nou abonat. El servei podrà, en cas de
necessitat, substituir el comptador per un de nou.”-------------------------------------------------e) Modificar el primer paràgraf de l’article 17, “Quota de servei i màxim de subministrament”,
que queda redactat de la següent manera: ---------------------------------------------------------------------“El prestador del servei ha de fixar, conjuntament amb l’abonat, el tipus de quota que
s’ha d’aplicar, que dependrà de les instal·lacions de l’immoble, local, habitatge o
dependència objecte de subministrament i, en tot cas, s’ha de subjectar a les
disposicions legalment vigents.”-------------------------------------------------------------------------f) Donar nova redacció a l’article 18, 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 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 hoteler és el propi per a establiments hotelers.----------------------------El subministrament de bars/restaurants és el propi d’establiments amb aquesta activitat.
El subministrament industrial, oci i esportiu s’aplica a aquells establiments amb
activitats no incloses dins les classes de subministraments anteriors.------------------------En cap cas els subministraments realitzats des de la xarxa d’abastament d’aigua, de
titularitat municipal i gestionats per un concessionari, poden dedicar-se a l’ús de
regadiu. Per consegüent, l’efectivitat dels dits subministraments en cap cas no pot
servir per a la transformació cadastral de sòl de secà a sòl de regadiu.----------------------g) Modificar la redacció de l’article 27, “Execució de les instal·lacions”, que queda redactat de la
següent manera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------“La instal·lació interior, llevat de la col·locació del comptador i claus corresponents, l’ha
de fer un instal·lador aliè al prestador del servei i autoritzat per l’organisme competent, i
ha d’executar-se bo i complint les normes per a les instal·lacions interiors de
subministrament d’aigua, amb especial previsió de les contingències de la variació de
pressió de la xarxa de distribució.”----------------------------------------------------------------------h) Modificar la redacció del primer paràgraf l’article 31, “Tipus de comptador”, que queda
redactat de la següent manera:-------------------------------------------------------------------------------------“ Els comptadors han de ser sempre de model oficialment homologat i degudament
verificat amb resultat favorable i han de ser precintats per l’organisme de
l’Administració responsable de la dita verificació.”--------------------------------------------------i) Modificar el segon paràgraf de l’article 32, “Subministrament del comptador”, que queda
redactat com segueix:-------------------------------------------------------------------------------------------------“La instal·lació interior queda sempre sota la diligència, custòdia, conservació i
responsabilitat de l’abonat, el qual s’obliga a facilitar als empleats del prestador del
servei l’accés a la instal·lació interior.”-----------------------------------------------------------------j) Modificar el tercer paràgraf de l’article 34, “Verificació i conservació dels comptadors”, que
queda com segueix:---------------------------------------------------------------------------------------------------“El manteniment dels comptadors i dels punts de presa ha de ser realitzat pel servei.”
k) Modificar la redacció de l’article 46, “Retirament de l’aparell de mesura”, que queda redactat
de la següent manera:------------------------------------------------------------------------------------------------“Una volta resolt el contracte, el prestador del servei podrà retirar el comptador i el
dipositarà a l’empresa, que l’haurà de mantenir en dipòsit i a disposició de l’abonat a
les dependències del prestador del servei durant el termini d’un mes, a partir del qual el
prestador del servei en podrà disposar lliurament.”------------------------------------------------l) Modificar la redacció de l’article 51, “Reclamacions”, que queda com segueix:---------------------“L’abonat pot formular reclamacions directament al prestador del servei i la seva
tramitació es farà segons la normativa vigent en matèria de consum.-------------------------13
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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.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que a la passada comissió d’Hisenda els representants de
l’empresa concessionària van explicar les diferents modificacions que plantejaven al
reglament d’abastament d’aigua i que, principalment, eren per adequar-lo a la
normativa actual, i per tal de precisar, concretar o clarificar determinats conceptes.
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 onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSOE (4); i una abstenció, corresponents als membres d’EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment una modificació del Reglament del servei d’abastament
d’aigua potable, de conformitat amb les següents consideracions:
a) Modificar la redacció de l’apartat c) de l’article 3 “Elements materials del Servei”, que queda
redactat de la següent manera:
c) Xarxa de distribució. S’entén que és la necessària per poder abastar la població del
municipi en les condicions establertes reglamentàriament.
b) Modificar la redacció de l’apartat a) de l’article 5, “Drets del prestador del servei”, que queda
redactat de la següent manera:
a) Cobrament dels serveis prestats, com ara la quota de servei, i també de l’aigua
consumida per l’abonat.
c) Modificar la redacció de l’apartat b) de l’article 10, “Condicions de contractació”, que queda
redactat de la següent manera:
b) Butlleta d’instal·lació subscrita per l’instal·lador autoritzat i visada pels serveis
d’Indústria, si és el cas, d’acord amb la normativa vigent aplicable.
d) Modificar la redacció del darrer paràgraf de l’article 13, “Cessió del contracte”, que queda
redactat de la següent manera:
“El prestador del servei, en rebre la comunicació, ha d’estendre una nova pòlissa a nom
del nou abonat, que aquest haurà de subscriure a les oficines del prestador. El nou
abonat ha d’abonar el que li correspongui segons les condicions vigents en el moment
del traspàs. En el cas que la pòlissa contengui clàusules especials caldrà la conformitat
del prestador del servei, a més de la del nou abonat. El servei podrà, en cas de
necessitat, substituir el comptador per un de nou.”
e) Modificar el primer paràgraf de l’article 17, “Quota de servei i màxim de subministrament”,
que queda redactat de la següent manera:
“El prestador del servei ha de fixar, conjuntament amb l’abonat, el tipus de quota que
s’ha d’aplicar, que dependrà de les instal·lacions de l’immoble, local, habitatge o
dependència objecte de subministrament i, en tot cas, s’ha de subjectar a les
disposicions legalment vigents.”
14
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f) Donar nova redacció a l’article 18, 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 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 hoteler és el propi per a establiments hotelers.
El subministrament de bars/restaurants és el propi d’establiments amb aquesta activitat.
El subministrament industrial, oci i esportiu s’aplica a aquells establiments amb
activitats no incloses dins les classes de subministraments anteriors.
En cap cas els subministraments realitzats des de la xarxa d’abastament d’aigua, de
titularitat municipal i gestionats per un concessionari, poden dedicar-se a l’ús de
regadiu. Per consegüent, l’efectivitat dels dits subministraments en cap cas no pot
servir per a la transformació cadastral de sòl de secà a sòl de regadiu.
g) Modificar la redacció de l’article 27, “Execució de les instal·lacions”, que queda redactat de la
següent manera:
“La instal·lació interior, llevat de la col·locació del comptador i claus corresponents, l’ha
de fer un instal·lador aliè al prestador del servei i autoritzat per l’organisme competent, i
ha d’executar-se bo i complint les normes per a les instal·lacions interiors de
subministrament d’aigua, amb especial previsió de les contingències de la variació de
pressió de la xarxa de distribució.”
h) Modificar la redacció del primer paràgraf l’article 31, “Tipus de comptador”, que queda
redactat de la següent manera:
“ Els comptadors han de ser sempre de model oficialment homologat i degudament
verificat amb resultat favorable i han de ser precintats per l’organisme de
l’Administració responsable de la dita verificació.”
i) Modificar el segon paràgraf de l’article 32, “Subministrament del comptador”, que queda
redactat com segueix:
“La instal·lació interior queda sempre sota la diligència, custòdia, conservació i
responsabilitat de l’abonat, el qual s’obliga a facilitar als empleats del prestador del
servei l’accés a la instal·lació interior.”
j) Modificar el tercer paràgraf de l’article 34, “Verificació i conservació dels comptadors”, que
queda com segueix:
“El manteniment dels comptadors i dels punts de presa ha de ser realitzat pel servei.”
k) Modificar la redacció de l’article 46, “Retirament de l’aparell de mesura”, que queda redactat
de la següent manera:
“Una volta resolt el contracte, el prestador del servei podrà retirar el comptador i el
dipositarà a l’empresa, que l’haurà de mantenir en dipòsit i a disposició de l’abonat a
les dependències del prestador del servei durant el termini d’un mes, a partir del qual el
prestador del servei en podrà disposar lliurament.”
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l) Modificar la redacció de l’article 51, “Reclamacions”, que queda com segueix:
“L’abonat pot formular reclamacions directament al prestador del servei i la seva
tramitació es farà segons la normativa vigent en matèria de consum.

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.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.12.
PROPOSTA DE BATLIA DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL "SES CANALETES"
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 econòmic sobre
l’increment del preu públic de l’escola infantil Ses Canaletes; així com l’informe de Secretaria–
Intervenció i la proposta de Batlia amb relació a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
del servei de l’escola infantil Ses Canaletes.--------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que es du a aprovació la modificació del preu públic per a la prestació
del servei de l’escola infantil; i que les tarifes s’augmenten un 4,5 %, que es correspon amb
l’increment de l’IPC des de la darrera modificació aprovada (abril de 2010) fins a març de 2012,
si bé en alguns casos s’han arrodonit les quantitats. Així mateix, informa que la matrícula s’ha
augmentat en 10 euros, passant de 60 a 70 euros, la qual cosa suposa un 16,66 %. Per altra
banda, informa que l’import de la quota del mes de juliol es divideix entre les 10 mensualitats
que van de setembre a juny, per tal de donar solució al problema que hi havia respecte a la
quota del mes de juliol. Afegeix que, segons l’estudi econòmic, la prestació d’aquest servei té
un dèficit del 52 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a l’estudi econòmic, a l’apartat d’ingressos, no
hi figura l’ingrés de la subvenció del Govern balear i que, si bé l’esmentat organisme no l’ha
pagada, sí que estava aprovada. El batle assenyala que la subvenció de 2011 va quedar
bloquejada i no es va arribar a aprovar.--------------------------------------------------------------------------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 i d’EM-EU, que suposen cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació del servei de
l’escola infantil Ses Canaletes i l’ordenança fiscal que la regula en els articles 5è i 9è, que
queden redactats de la manera següent: -----------------------------------------------------------------------“Article 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------S’estableix una tarifa en dues parts: ------------------------------------------------------------------------------- Matrícula: 70,00 €, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment de
formalitzar la matrícula escolar.--------------------------------------------------------------------------- Quota mensual (10 quotes):------------------------------------------------------------------------------• Nadons: Jornada completa: 228,00 euros/mes -----------------------------------------Jornada reduïda: 205,00 euros/mes ------------------------------------------• Fillets: Jornada completa: 186,00 euros/mes ------------------------------------------Jornada reduïda: 163,00 euros/mes ------------------------------------------Article 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Normes de gestió -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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El pagament del preu públic s’ha de fer a l’Ajuntament. Aquest pagament és mensual per al cas
de les quotes mensuals, que cobreixen els serveis per mensualitats anticipades. El pagament
s’ha de fer mitjançant l’ingrés directe o per domiciliació bancària, amb la prèvia autorització
formal del subjecte passiu.-------------------------------------------------------------------------------------------Els pagaments de les quotes s’han d’abonar dins els primers 15 dies de cada mes. ---------------La matrícula es paga en el moment de formalitzar-se. ------------------------------------------------------L’import de la quota de juliol es divideix entre les 10 mensualitats que van de setembre a juny.
El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho justifiqui significarà
la baixa de l’usuari del centre, prèvia audiència a la família amb 15 dies d’antelació. Tot això
sense perjudici de la iniciació del corresponent procediment per a pagar el deute. -----------------Si un alumne es matricula al curs després d’haver començat, pot prorratejar la quota de la
primera mensualitat d’acord amb els dies naturals que restin d’aquest primer mes.-----------------Per al cas dels alumnes que de forma justificada no assisteixin al curs durant 4 setmanes
seguides, poden sol·licitar el pagament de la meitat de la quota corresponent, excepte en les
festes de Nadal, Pasqua o el mes de juliol. D’aquest descompte, tan sols se’n poden beneficiar
una vegada per curs. -------------------------------------------------------------------------------------------------En matèria de gestió, liquidació i recaptació, hi és aplicable allò que es preveu en la Llei
general tributària i en el Reglament general de recaptació, entre altres normes (article 12
TRLRHL).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que es du a aprovació la modificació del preu públic per a la
prestació del servei de l’escola infantil; que les tarifes s’augmenten un 4,5 %, si bé en
alguns casos s’han arrodonit les quantitats; que la matrícula s’ha augmentat en 10
euros, passant de 60 a 70 euros, la qual cosa suposa un 16,66 %; i que l’import de la
quota del mes de juliol es divideix entre les 10 mensualitats que van de setembre a
juny. Continua manifestant que, així i tot amb l’increment del 4’5%, segons l’informe
econòmic que figura a l’expedient, tindrem un dèficit d’uns 188.000 euros, la qual cosa
representa un 52% del total del cost, i que la resta, un 48%, serà finançat per les
famílies i una aportació del CIM.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que entén que l’escoleta és un servei públic
necessari per a les famílies; sap i entén que aquest servei provoca un dèficit
important, com la majoria dels serveis públics, però afortunadament creu que el nostre
ajuntament està en condicions de poder suportar-ho en aquests moments difícils, per
la qual cosa pensa que no és el moment adequat d’apujar el preu públic per a la
prestació del servei de l’escola infantil. Fa un any que no s’han apujat les quotes i
serien dos anys sense fer-ho i, fins i tot, podrien estar fins a dos més.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, a part del 4’5% que es pretén
apujar, també s’apuja la matrícula en un 16%, i açò sembla que ha repercutit que hi
hagi menys fillets matriculats per al proper curs escolar. Per tant, tota aquesta
previsió de majors ingressos desapareixerà, ja que les despeses seran les mateixes
però no els ingressos. Per altra banda, manifesta que quan van demanar que no
desaparegués l’ajuda del Govern balear implantada en el darrer mandat, l’actual equip
de govern no va voler fer gaire feina en aquests sentit, i que si bé els 30.000 euros
que es rebien de l’esmentat organisme els consideraven insuficients, el que ara es
preveu ingressar de més no arriba a 20.000 euros, i açò sense tenir en compte la
baixada de matrícula.
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Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que al seu entendre l’Ajuntament pot
assumir aquest dèficit i creu que la previsió d’aquest dèficit de cara a l’any 2012 no
serà tant, perquè s’ha de tenir en compte que l’any 2011 hi va haver moltes baixes per
maternitat i açò va fer que el cost es disparàs. Per tot el que ha exposat, el grup
PSOE demana que no s’apugin les quotes, ja que és un servei que les famílies
necessiten i per a moltes en aquests moments és un esforç el fet d’haver de pagar
aquestes quantitats cada mes. Afegeix que podria entendre que s’hagués fet aquesta
pujada si s’haguessin ampliat ajudes a les famílies que ho necessitassin, però com
que aquesta mesura tampoc no hi és i la solució és aplicar-ho a tothom per igual,
demana que es congelin les quotes.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que per EM-EU el servei d’escola infantil de
0-3 anys és una prioritat i considera que si deixa un dèficit s’ha d’assumir perquè és un
servei prioritari; per tant, en aquest cas seria molt necessari tenir en compte la situació
econòmica que vivim, i entén que no s’haurien d’haver apujat les quotes, sobretot, per
a les famílies més necessitades. Afegeix que aquest dèficit del 52%, en part, ve donat
perquè el Govern balear ha deixat de concedir les subvencions que donava, i no és
acceptable que l’esmentat organisme deixi de subvencionar l’educació infantil i tampoc
és acceptable que l’equip de govern de Sant Lluís ho accepti. Respecte a les quotes,
s’augmenten segons l’IPC, però resulta que el preu de la matrícula no s’augmenta
segons l’IPC, sinó que s’augmenta en un 16’66%. Per què? Creu que no s’hauria de
modificar. Conclou dient que EM-EU votarà en contra d’aquesta modificació perquè
entén que l’educació infantil mereix un esforç de l’Ajuntament.
Intervé el batle. Manifesta que s’està fent feina amb el CIM perquè la participació
econòmica de l’esmentat organisme sigui major, i creu que així serà. Respecte a les
bonificacions, manifesta que el Serveis Socials tramiten les ajudes d’aquest tipus i està
segur que no hi haurà ningú que quedi al carrer pel fet de no poder pagar la quota.
Sobre la pujada dels preus i el fet que per al proper curs escolar hi haurà manco
matriculats, assenyala que segons les prematricules seran 10 alumnes menys, la qual
cosa farà reajustar tot l’esquema de funcionament i possiblement sortirà una aula
menys. Per tant, els nombres seran diferents perquè si bé hi haurà menors ingressos,
també hi haurà una menor despesa. Sobre les baixes per maternitat, manifesta que
enguany també tot fa indicar que n’hi haurà... i açò és difícil d’estimar.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que si l’equip de govern manté la proposta
el grup PSOE hi votarà en contra, perquè creu que abans d’apujar la fiscalitat a les
famílies s’hauria d’optar per altres fórmules, com la de cercar més recursos. El fet que
des del CIM s’estigui fent feina perquè els recursos siguin més grans que els que hi ha
hagut fins ara, mol bé, però el CIM no té cap competència damunt el 0-3 anys, i si ho
fa ho farà de bona voluntat en un moment puntual; en canvi, els que sí que hi tenen
competència és el Govern balear i allà és on s’hauria de fer feina. Afegeix que el
Govern balear és qui hauria de finançar una tercera part del cost d’aquest servei
públic; i l’Ajuntament i les famílies una altra tercera part cadascun d’ells, però en
aquests moments estam en un 50% l’Ajuntament i un 50% les famílies. Quan el
Govern balear va començar a concedir una petita ajuda, aquesta no arribava al 10%,
però alleugerava una mica les càrregues, però ara l’hem perduda i és per aquí on
s’hauria de fer feina i no aplicar més pressió fiscal a les famílies, sobretot per la
situació actual. Conclou dient que en una situació normal possiblement hi estarien
d’acord, però no en la situació actual; per tant, anuncia que el grup PSOE hi votarà en
contra.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4) i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació del
servei de l’escola infantil Ses Canaletes i l’ordenança fiscal que la regula en els articles
5è i 9è, que queden redactats de la manera següent:
“Article 5
S’estableix una tarifa en dues parts:
-

Matrícula: 70,00 €, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment de
formalitzar la matrícula escolar.

-

Quota mensual (10 quotes):
•

Nadons: Jornada completa: 228,00 euros/mes
Jornada reduïda: 205,00 euros/mes

•

Fillets:

Jornada completa: 186,00 euros/mes
Jornada reduïda: 163,00 euros/mes

Article 9
Normes de gestió
El pagament del preu públic s’ha de fer a l’Ajuntament. Aquest pagament és mensual per al cas
de les quotes mensuals, que cobreixen els serveis per mensualitats anticipades. El pagament
s’ha de fer mitjançant l’ingrés directe o per domiciliació bancària, amb la prèvia autorització
formal del subjecte passiu.
Els pagaments de les quotes s’han d’abonar dins els primers 15 dies de cada mes.
La matrícula es paga en el moment de formalitzar-se.
L’import de la quota de juliol es divideix entre les 10 mensualitats que van de setembre a juny.
El retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho justifiqui significarà
la baixa de l’usuari del centre, prèvia audiència a la família amb 15 dies d’antelació. Tot això
sense perjudici de la iniciació del corresponent procediment per a pagar el deute.
Si un alumne es matricula al curs després d’haver començat, pot prorratejar la quota de la
primera mensualitat d’acord amb els dies naturals que restin d’aquest primer mes.
Per al cas dels alumnes que de forma justificada no assisteixin al curs durant 4 setmanes
seguides, poden sol·licitar el pagament de la meitat de la quota corresponent, excepte en les
festes de Nadal, Pasqua o el mes de juliol. D’aquest descompte, tan sols se’n poden beneficiar
una vegada per curs.
En matèria de gestió, liquidació i recaptació, hi és aplicable allò que es preveu en la Llei
general tributària i en el Reglament general de recaptació, entre altres normes (article 12
TRLRHL).”

19

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.12.
PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA PER A LA CESSIÓ DE L'ÚS DE L'IMMOBLE ANOMENAT
MOLÍ DE DALT DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta de Batlia de dia 21 de maig de 2012, relativa a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“L’any 1984 el Consell Insular va cedir a l’Ajuntament l’ús del Molí de Dalt, cessió que tenia una
durada de 25 anys. L’immoble actualment és destinat a Museu Etnològic, essent de gran
interès per l’Ajuntament mantenir-se en el seu ús.------------------------------------------------------------Per aquest motiu, la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2010 va sol·licitar al
Consell Insular la pròrroga de la cessió i, atès que el Consell no es va pronunciar al respecte,
l’octubre de 2011 l’Ajuntament va reiterar la petició. Finalment, el Consell Executiu del Consell
Insular, en data 16 d’abril de 2012, ha aprovat la cessió de l’ús d’acord amb el conveni elaborat
a l’efecte i per un període de vint anys. --------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors, elev a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent
proposta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Acceptar la cessió temporal de l’ús del Molí de Dalt efectuada pel Consell Insular de
Menorca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament per a la cessió
temporal de l’ús del Molí de Dalt en els termes que figuren a l’expedient. -----------------------------Tercer. Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que la cessió d’ús estava caducada de feia uns quants anys; que
l’anterior equip de govern va sol·licitar al CIM la pròrroga de la cessió, però com que l’esmentat
organisme no es va pronunciar, s’ha reiterat la petició; i que al mes passat es va rebre el nou
conveni per a la cessió temporal de l’ús del Molí de Dalt de Sant Lluís. Així mateix, informa que
segons el nou conveni, l’Ajuntament ha d’assumir una sèrie de qüestions; per aquest motiu
l’enginyer industrial ha elaborat un informe per assessorar aquest ajuntament i saber què
implicaria: posar un comptador elèctric propi i tramitar la llicència d’obertura i la cèdula
d’habitabilitat té un cost estimatiu d’uns 350 euros. Considera que val la pena posar tot açò en
marxa i així poder disposar d’un edifici en condicions.-------------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el regidor Pedro Tudurí va dir que s’estaven
fent gestions perquè aquestes despeses les pagàs el Consell. S’interessa per aquesta qüestió.
El batle informa que el CIM té una assegurança per atendre diversos conceptes. El dia que els
tècnics del CIM van visitar el Molí van poder veure els problemes d’humitats que té l’edifici, així
com altres aspectes: s’està intentant que a través de la seva assegurança es puguin dur a
terme a l’esmentat edifici una sèrie d’intervencions, però no creu que s’hi puguin incloure les
despeses del comptador elèctric ni la tramitació de llicències administratives.------------------------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 i d’EM-EU, que suposen cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
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Primer. Acceptar la cessió temporal de l’ús del Molí de Dalt efectuada pel Consell Insular de
Menorca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament per a la cessió
temporal de l’ús del Molí de Dalt en els termes que figuren a l’expedient.------------------------------Tercer. Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.”-----------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que és una cessió a 20 anys; que l’Ajuntament es
compromet a fer una sèrie de gestions, segons l’informe tècnic que figura a
l’expedient; i que el cost aproximat per posar la instal·lació en condicions òptimes és
d’uns 350 euros.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (4); acorda:
Primer. Acceptar la cessió temporal de l’ús del Molí de Dalt efectuada pel Consell
Insular de Menorca.
Segon. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament per a la
cessió temporal de l’ús del Molí de Dalt en els termes que figuren a l’expedient.
Tercer. Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.12.
RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 AL PRESSUPOST DE 2012. DONAR-NE
COMPTE
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. 2012/500, de dia 04.05.12, que diu:
“Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de dia 03.05.12, en relació a la tramitació i aprovació
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 (per majors ingressos) 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. 3 (per majors ingressos) al
Pressupost de 2012, de conformitat amb el següent detall: ------------------------------------------------CONCEPTE D’INGRESSOS
Partida
Import
Transferències d’empreses privades
770.00
4.275,00
CONCEPTE DE DESPESES
Partida
Import
Sanejament, abastament i distribució aigua – 2F substitució
tram xarxes de pluvials i clavegueram a Punta Prima
161.619.01
4.275,00
Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament.” ------------------------------Intervé el batle. Informa que aquesta modificació de crèdit és per generar crèdit per a la
comptabilització d’una obra del capítol d’inversions que l’empresa Aigües Sant Lluís, SL
finançarà al cent per cent. -------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.”-------------------------------------------------
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Intervé el batle. Manifesta que és una obra finançada amb el sisè tram i que aquest
expedient de modificació de crèdit és per reconèixer la partida d’ingressos i la partida
de despesa per l’execució d’aquesta obra.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 AL PRESSUPOST DE 2012
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 amb relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.
4 al Pressupost de 2012; així com la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte indicat. --------Intervé el batle. Informa que amb la resolució del concurs de la gestió del Servei de salvament
de platges hem tingut un estalvi, i que s’ha considerat convenient que amb aquesta quantitat
es pugui adquirir un escenari. Informa que durant l’estiu es posa l’escenari gros en el camp de
futbol i cada dos per tres, quan hi ha actuacions en altres indrets, s’ha de desmuntar i tornar a
muntar, cosa que fa perdre hores infinites al personal de la brigada. Per açò s’ha considerat
oportú adquirir un escenari nou, que tindrà unes mides de 6x8 m. ---------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i d’EM-EU, que suposen cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2012, en la modalitat de
transferència entre partides (diferent grup de funció), d’acord amb el següent detall: --------------ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació pressupostària
Descripció
334.625.00
Promoció Cultural – Inversions materials

Import
7.741,46

Total despeses 7.741,46
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació pressupostària
432.227.99

Descripció
Turisme – Treballs realitzats per altres empreses

Import
7.741,46

Total despeses 7.741,46

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que amb la resolució del concurs de la gestió de salvament
de platges hem tingut un estalvi i que s’ha considerat oportú adquirir un escenari per
tal d’optimitzar els recursos humans. Informa que durant l’estiu es posa l’escenari gros
en el camp de futbol i cada dos per tres, quan hi ha actuacions a altres indrets, s’ha de
desmuntar i tornar a muntar, cosa que fa perdre un munt d’hores al personal de la
brigada. Amb aquesta adquisició s’optimitzaran les feines de la brigada i en menys
d’un any aquesta inversió pot estar amortitzada.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria saber les característiques de
l’escenari, sobretot per saber si lliga amb el que tenim. Per altra banda, creu que no
és el moment de fer aquest tipus d’inversions, encara que s’empri bastant, ja que
l’Ajuntament té prou escenari per cobrir-ho pràcticament tot. A més, tenint en compte
l’expressió del regidor de Cultura de no fer tanta activitat com s’havia fet altres anys,
no entén la decisió d’adquirir aquest material.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és una bona notícia que l’Ajuntament
s’estalviï 7.741,46 euros en la contractació del Servei de salvament de platges, però
per altra banda és una irresponsabilitat destinar aquests doblers a la compra d’un
escenari destinat a promoció cultural. Assenyala que a cada punt del Ple d’avui s’ha
posat de manifest la dificultat econòmica que estam patint en aquests moments, i el fet
que ara l’Ajuntament destini 7.741,46 per a la compra d’un escenari, açò li pareix
vergonyós. Hi ha altres necessitats; com per exemple, els Serveis Socials diuen que
van justs per a les ajudes de primera necessitat i que es dediqui aquesta quantitat per
comprar un escenari..., açò no té justificació.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Recorda que a la comissió es va dir que durant l’estiu
l’escenari gros del camp de futbol s’ha de muntar, desmuntar i tornar a muntar, i que
cada vegada tarden dues setmanes, cosa que li pareix increïble, i creu que el que
s’hauria de fer és racionalitzar l’ús dels escenaris disponibles i que si s’ha de disminuir
en festes i actuacions per estalviar... Igualment, recorda el discurs del PP quan estava
a l’oposició, en el sentit que l’Ajuntament no havia de gastar tant en festes. Per tant,
no sap si l’esmentat grup pensa gastar tant o no en festes, però d’entrada que
dediquin set mil euros per comprar un escenari per festes, açò és vergonyós.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l’escenari que es pretén comprar fa 6x8
m, amb barana de protecció i escala, que és de la mateixa marca i del mateix fabricant
del que tenim ara, amb l’única diferència que l’estructura metàl·lica és telescòpica, de
manera que es pot posar a diferents alçades.
El batle manifesta que potser sí que al senyor Melià li paregui una inversió xocant i que
possiblement a primera vista ho sembli, però segur que en menys d’un any aquest
import serà una inversió neta per a l’Ajuntament, pel fet que s’haurà estalviat en hores
de muntar i desmuntar l’escenari del camp de futbol.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria que li fessin arribar una
fotocòpia del catàleg on apareixen les característiques d’aquest escenari. Vol deixar
constància que, quan es muntava l’escenari del camp de futbol, una cosa és l’escenari
i una altra cosa és l’estructura, no té res a veure una cosa amb l’altra. I, una vegada
muntat l’escenari en el camp de futbol, hi havia prou material per seguir muntant
escenaris en els llocs on s’havien de fer les actuacions pertinents. La paradoxa de la
situació és que en el ple d’avui s’ha aprovat la pujada de les quotes del servei de
l’escola infantil, però llavors es permeten el luxe, per estalviar hores en personal, de
gastar-se set mil euros en un escenari. Insisteix que no és el moment més adequat
per fer aquest tipus d’inversió i que, per açò, el grup PSOE hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també hi votarà en contra per tots
els motius que ha explicat anteriorment. A més, considera que valdria la pena que el
present punt quedàs damunt la taula i que l’equip de govern repensàs la possibilitat de
destinar aquest 7.741,46 euros per a altres serveis, com ara per serveis socials, per a
l’escoleta, etc. Conclou dient que l’equip de govern quedaria molt bé si acceptàs
destinar aquests doblers per a altres fins.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la proposta
presentada pel grup d’EM-EU de deixar el present punt damunt la taula. Es produeix el
següent resultat: cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i EM-EU
(1); i set vots en contra, corresponents als membres del PP (7). La proposta de deixar
el present punt damunt la taula queda desestimada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió d’Economia
i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4) i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2012, en la
modalitat de transferència entre partides (diferent grup de funció), d’acord amb el
següent detall:
ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació pressupostària
334.625.00

Descripció
Promoció cultural – Inversions materials

Import
7.741,46

Total despeses 7.741,46
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació pressupostària
432.227.99

Descripció
Turisme – Treballs realitzats per altres empreses

Import
7.741,46

Total despeses 7.741,46

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
NOVÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'EXPEDIENT 1/2012, DE
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS
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 dels dotze membres assistents, incloure’l a
l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 28.05.12, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Atesa la relació de factures corresponents a despeses d’anys anteriors i que s’han d’imputar al
Pressupost d’aquest exercici 2012. --------------------------------------------------------------------------------
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Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 4 de maig de 2012 al qual consta
que les obres a que fan referència les factures de despeses d’anys anteriors han estat
executades segons el concepte que consta a les mateixes i que, una volta revisats els preus
unitaris que hi consten, es verifica que els mateixos es troben dins dels marges habituals dels
preus de la construcció i obra civil.--------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’Intervenció de data 28 de maig de 2012, on consta que en aplicació de l’article
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a
exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en aquell al que
corresponien, es competència de la Corporació, i que en aquest cas concret és possible la seva
realització.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPÒS al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:--------------------------------------------Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits relacionats a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors:
Fra.
Concepte
Import
372/2007
Pavimentació Camí Santa Rosita
15.488,09
124/2007
Paviment solàrium terrasses marítimes s’Algar
22.592,62
117/2011
Reparació carrer Compte Lannión, Sant Esteve i Duc de Crillón
5.686,23
115/2011
Asfaltat zona verda Sant Lluís Zona 1 (soterrani Son Parruquet) 5.790,22
118/2011
Reparació clot carretera Biniancolla
15.374,62
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2012, els corresponents crèdits amb càrrec
a la partida 155.619.09.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que aquest punt no es va poder dur a la comissió
d’Economia perquè fins aquest dilluns hi havia temps per presentar esmenes a
l’expedient de modificació de crèdit que s’havia elaborat. Avui es presenta la proposta
d’aprovació de reconeixement de crèdits per donar via lliure a aquestes factures, per
tal que puguin ser abonades.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la factura relativa a “Reparació clot
carretera Biniancolla”. El batle informa que és l’obra que es va executar davant l’hotel
Sur Menorca. El Sr. Carretero manifesta que, doncs, aquesta factura s’hauria de
reclamar a l’empresa que va executar l’obra del Pla d’Excel·lència perquè l’actuació va
haver de ser d’urgència motivada perquè la carretera se n’anava per avall. El batle
manifesta que quan una obra és d’urgència i hi ha una garantia, abans s’ha de
comunicar a l’empresa que se’n faci càrrec i no contractar-ho directament a una altra
empresa. El Sr. Carretero manifesta que si qualcú hagués passat per ull ja se n’hauria
parlat, del tema.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí demana informació de la factura relativa a
“Adequació pàrking rotonda de sa Pau”. El batle informa que de les set factures que
figuren a l’informe tècnic, en aquests moments només en reconeixem cinc. Aquesta
queda pendent de reconeixement. Afegeix que tal vegada sobre aquesta qüestió
hauria de ser el propi senyor Carretero que n’informàs. El Sr. Carretero manifesta que
aquesta obra vol pensar que és l’aparcament del cementeri. Afegeix que hi havia una
compromís del Consell Insular d’assumir-ho quan van asfaltar l’Avinguda.
Intervé el batle. Respecte a l’obra de reparació del clot a la carretera de Biniancolla,
manifesta que quan una empresa fa una obra i es produeix un incident, primer de tot
es fa un requeriment a la direcció facultativa i llavors se’n fa un altre a l’empresa, però
en aquest cas es va adjudicar a una tercera empresa que no va participar en
l’execució d’aquestes obres. Possiblement la responsabilitat de garantia té totes les
possibilitats que no tiri endavant per aquest motiu. Afegeix que és una qüestió que
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estam mirant d’aclarir, si bé és complicat perquè va ser una qüestió que va sortir d’un
dia per l’altre i que es va haver actuar, però considera que l’actuació municipal d’aquell
moment va ser aventurada i no sap fins a quin punt aquest import es pot recuperar a
càrrec de la garantia.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana informació de l’obra relativa a “Asfaltat zona
verda Sant Lluís soterrani Son Parruquet”. El batle informa que és una capa d’asfaltat
que es va posar en el carrer Sant Jacint, allà on hi ha l’aparcament de la nova escola.
Es va posar aquest concepte perquè amb motiu d’uns corrents d’aigua, que encara no
està acabat de solucionar, afectava el soterrani d’un dels habitatges que hi ha per allà.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Respecte al clot que es va produir davant el
Sur Menorca, manifesta que l’únic que pot dir, després dels anys que ell ha estat aquí
com a batle, és que espera que l’actual batle no es trobi amb alguna incidència
d’aquestes característiques. Si s’hi troba, després podrem valorar com actua el batle,
si bé ja hem vist com actua, ja que respecte al Govern balear de moment no ha
defensat res d’aquest poble; al contrari, quan cada vegada que li diuen “firmes”, ell es
posa “firmes”. El cas més concret el tenim amb el conveni que es va signar per la
qüestió de la millora del poliesporitu, amb què possiblement haurem perdut els
600.000 euros gràcies a la gestió de l’actual batle. Per açò, recriminar gestions
d’altres batles sense que el batle es miri la seva, açò és bastant problemàtic i amb el
temps ho veurem. De fet, tots passam per les urnes i el poble decideix on posar-nos;
ara nosaltres som a l’oposició, ja veurem a les properes eleccions on posen l’actual
batle.
Finalment, el batle manifesta que sembla que el Sr. Carretero no sap rebre una crítica
d’una cosa que considera evident. El passat és passat. Assenyala que ell és aquí de
passada, pretén fer-ho al millor possible, si bé segur que s’equivocarà perquè és humà
i no és perfecte, ni de bon tros, que intentarà fer el millor que creu i el més just que
pugui. Sobre l’assumpte en qüestió, assenyala que ell l’únic que ha fet ha estat
contestar-li, res més; i insisteix que està complicat reclamar aquesta factura per tot el
que ha dit abans.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits relacionats a la taula adjunta,
corresponents a exercicis anteriors:
Fra.
372/2007
124/2007
117/2011
115/2011
118/2011

Concepte
Import
Pavimentació camí Santa Rosita
15.488,09
Paviment solàrium terrasses marítimes s’Algar
22.592,62
Reparació carrer Compte Lannion, Sant Esteve i Duc de Crillón
5.686,23
Asfaltat zona verda Sant Lluís Zona 1 (soterrani Son Parruquet) 5.790,22
Reparació clot carretera Biniancolla
15.374,62

Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2012, els corresponents crèdits
amb càrrec a la partida 155.619.09.
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DESÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
AL NOMENAMENT DE FILL IL·LUSTRE DE MAÓ DEL SENYOR MIQUEL PETRUS
MARQUÉS
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 (PP i EM-EU) i quatre abstencions
(PSOE), incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 28.05.12, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“L’Ajuntament de Maó ens ha fet arribar l’expedient tramitat per a la declaració com a Fill
Il·lustre de la ciutat de Maó, del senyor Miquel Petrus Marqués, prevere; l’expedient inclou la
memòria sobre la trajectòria vital del Sr. Petrus elaborada pe l’investigador, Joan J. Quetglas. –
De les dades que figuren a l’expedient es desprèn l’encomiable tasca espiritual i humana del
“Pàter”, especialment quant a la joventut maonesa i menorquina en general, amb la promoció
de l’esport i el foment dels valors fonamentals del respecte, ajuda mútua i solidaritat. -------------Tant l’inici de l’expedient, com la declaració acordada pel consistori maonès en data 24 de
maig, van ser acordats per unanimitat dels membres assistents al Ple. --------------------------------Ateses les circumstàncies anteriors, ELEV al Ple la següent proposta: ---------------------------------Únic. L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al nomenament de Fill Il·lustre de Maó del senyor
Miquel Petrus Marqués.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que és una proposta que ens van fer arribar de l’Ajuntament
de Maó; que a la Junta de Portaveus va comentar que si no hi havia unanimitat dels
grups polítics retirarien el punt de l’ordre del dia; i que el Partit Popular donarà suport
sempre que hi hagi unanimitat dels assistents.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE s’abstindrà perquè entén
que és una qüestió totalment de Maó.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, efectivament, és una qüestió que pertany
a l’Ajuntament de Maó, però que, una vegada valorada la situació de l’Ajuntament de
Maó, allà on tots els grups polítics hi estan d’acord; i una vegada s’ha informat del que
pensa EM-EU a Maó, on van dir-li que sent un nomenament de fill il·lustre, si es
presenta, s’hi ha de votar a favor; anuncia que EM-EU hi votarà a favor, tenint en
compte que a Maó tant el PP com el PSOE, que formen el consistori, van donar-hi
suport.
El batle manifesta que amb aquesta qüestió voldria que hi hagués unanimitat dels
grups que formen el consistori, però el PSOE ha anunciat que s’abstindrà. Demana si
és ferma aquesta proposta.
El Sr. Carretero Tudurí reitera que el PSOE s’abstindrà, ja que no és un tema que
pertany a l’Ajuntament de Sant Lluís. Repassant l’expedient per a la declaració de fill
il·lustre, assenyala que hi ha certs temes que són una mica delicats, i que, encara que
el grup PSOE de l’Ajuntament de Maó hi hagi votat a favor, que segur que el deuen
conèixer més a fons, el PSOE de Sant Lluís no es veu amb la capacitat suficient per
valorar si aquesta persona es mereix ser fill il·lustre de Maó.
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El batle manifesta que, vista l’opinió del consistori, l’equip de govern mantindrà la
proposta i la sotmetrà a votació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que va considerar que era un bon criteri el fet
que el batle digués que si no hi havia unanimitat retiraria la proposta. Avui EM-EU ha
dit que estava disposat a votar-hi a favor per afavorir la unanimitat, però entén que el
batle hauria de mantenir la paraula, en el sentit que si no hi ha unanimitat hauria de
retirar la proposta.
Tot seguit, el batle anuncia que, doncs, sotmetrà a votació la retirada del present punt
de l’ordre del dia.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents al membres del PSOE (4), acorda
retirar el present punt de l’ordre del dia.
ONZÈ. ACTE DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ
A L'EXECUCIÓ DEFINITIVA 12/2011 EN EL MARC DEL PROCEDIMENT ORDINARI
127/2004
La secretària informa que és l’acte de dia 14 de març de 2012 dictat en el procediment
d’execució definitiva 12/2011 del procés contenciós administratiu 127/2004. L’acte
desestima el recurs de súplica interposat per l’Ajuntament de Sant Lluís contra l’acte
de dia 01.12.11, que es conforma.
Intervé el batle. Manifesta que aquest acte neix arran d’una qüestió de competències
entre administracions, ja que es va demanar al jutjat que tingués en compte que a
Menorca existeix el Consorci de disciplina urbanística en sòl rústic, però es desestima
aquest recurs de súplica i ordena l’execució material dels actes necessaris per a
l’execució de la indicada sentència.
Per altra banda, el batle informa que en el dia d’avui s’ha rebut un altre acte del jutjat
(acte núm. 192/12, de dia 9 de maig de 2012), amb relació a la peça separada
d’execució, amb motiu de l’interès de la propietat de tramitar un interès general. En
aquest cas, el jutjat també desestima la petició municipal i concedeix un termini de 15
dies perquè es pugui recórrer contra la decisió. Anuncia que s’interposarà el recurs
d’apel·lació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la qüestió de competència, manifesta que el
jutjat fa la interpretació que ell ha anat manifestant que era la correcta. Les
competències de disciplina urbanística no han estat transferides per l’Ajuntament, com
s’ha dit reiteradament en aquest ajuntament, sinó que les ha mancomunades, que és
allò a què el jutjat es refereix quan diu “a tercers”. Entén que la competència segueix
sent de l’Ajuntament, independentment com la gestioni, que en aquest cas és a través
d’una mancomunitat. Afegeix que li agradaria molt que la responsabilitat no caigués
damunt l’Ajuntament, però sempre ha vist clar allò que l’acte manifesta, que
mancomunar la gestió d’un servei no implica transferir la competència.
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El batle manifesta que el jutjat valora un altre aspecte. En concret, l’Administració
demandada, ja que en cap moment fa menció a qui té la competència, sinó que diu
que no es pot transferir la competència a un tercer perquè aquell no és el demandat, el
demandat va ser l’Ajuntament de Sant Lluís. Entén que aquest és el motiu pel qual es
basa la sentència.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que fa un any el Consorci va entrar per fer la
demolició i els va generar dubtes per on havien de començar, i ho van demanar al
jutge. Aquesta contestació es va retardar i va ser quan van entrar en eleccions. A
més, el projecte de demolició que va aprovar aquest Ple és el projecte de demolició
que havia redactat el CIMe. Però insisteix que el consorci ja havia entrat dins la finca
per fer la demolició, i si hi havia entrat és perquè tenia potestat per fer-ho.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal agraeix l’explicació, però açò que ha dit el senyor
Carretero no afecta allò que ell ha dit ni allò que diu l’acte. El Sr. Carretero creu que
sí que hi afecta, ja que si una vegada passades les eleccions el procés s’hagués
continuat, avui la casa ja no existiria i tot açò que ara s’està fent ja no es faria.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DOTZÈ. ACTE DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER
INVERSIONES PUNTA PRIMA, SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT EN EL MARC
DEL PROCEDIMENT ORDINARI 31/2007
La secretària informa que és l’acte núm. 189/2012, de dia 8 de maig de 2012, dictat en
el procediment ordinari 31/2007. L’acte acorda tenir per desistit i apartat a Inversiones
Punta Prima, SL en el procediment esmentat.
Intervé el batle. Manifesta que aquesta empresa té un conveni signat amb
l’Ajuntament des de fa temps i estava pendent de la modificació de les normes
subsidiàries per poder-se materialitzar. Amb aquesta renúncia fan efectiva la seva
part a canvi que, just es pugui formalitzar allò que s’indica en el conveni, es faci com
més prest millor.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
TRETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Florit Blanco.
Junta de Govern Local de dia 04.05.12.
- Punt 7è. Demana una explicació respecte a què consisteix el “Ticket guarderia
direct”.
El batle informa que el pare d’un al·lot que va a l’escoleta fa feina en una empresa
nacional i aquesta empresa té una política de conciliació de la vida familiar i atorga
aquests tiquets guarderia. L’Ajuntament ha de fer un conveni amb aquesta empresa
per poder rebre els tiquets, llavors nosaltres ho gestionam i li descomptam la part del
tiquet.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí.
Junta de Govern Local de dia 04.05.12.
- Punt 3r. Manifesta que a l’expedient de contractació de les autoritzacions d’ocupació
temporal del domini públic a les platges de Punta Prima i Binibèquer per a l’any 2012
va quedar deserta l’adjudicació de l’autorització núm. 2 de Punta Prima. Demana si
s’ha tornat a treure a licitació.
El batle informa que sí; que va sortir per un preu de licitació de 3.000 euros; i que s’hi
ha presentat una empresa, si bé encara no s’ha adjudicat.
- Punt 6è. Manifesta que s’acorda subscriure amb Zurich la contractació de les
pòlisses d’assegurances dels vehicles municipals. Voldria saber si es va demanar
ofertes a les altres dues companyies (Mapfre i Liberty Seguros) o únicament es va
demanar pressupost a Zurich i, com que l’oferta va ser a la baixa, se’ls l’ha adjudicar.
El batle informa que Zurich va presentar una baixa de les assegurances que rondava
un 20% aproximadament, i Mapfre no arribava a aquesta quantitat i, per açò, van optar
per contractar Zurich. Afegeix que a Liberty Seguros no els ho van demanar.
- Punt 8è. Manifesta que es van adjudicar les obres de “Pavimentació asfàltica del
carrer des Rap Volador a Binibèquer”. Manifesta que hi ha altres peticions d’asfaltatge
de carrers a Binibèquer Nou, i voldria saber si s’han valorat. Així mateix, manifesta
que també es va demanar una actuació en el camí des Vidals. Assenyala que, si s’ha
de fer una actuació global, es miràs en tots els sentits, per no haver de moure
màquines.
El batle informa que la pavimentació del carrer des Rap Volador està feta i que es va
aprofitar per fer diverses actuacions. El Sr. Carretero demana una relació de les
actuacions fetes.
CATORZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que les convocatòries dels plens dels
ajuntaments són públiques i, atès que es pengen en el tauler d’anuncis, voldria saber
si també es pengen a la pàgina web de l’Ajuntament. El batle respon que sí.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a les obres de supressió de les barreres
arquitectòniques a Cala Torret, manifesta que l’han informat que hi ha hagut alguns
problemes respecte a l’obra executada. Voldria saber si hi ha hagut modificacions del
projecte.
Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Pons Pons. Informa que quan es du a terme
una obra d’aquestes característiques, la qual entranya certa dificultat, durant el
transcurs de l’obra, i valorant els pressuposts, els criteris dels directors tècnics i dels
redactors del projecte, a vegades s’han de fer petites millores o corregir petits errors
que hi hagi hagut en un moment determinat. En aquest cas en concret, quan l’obra
està pràcticament acabada, hi ha hagut certes incidències que li seran comunicades
o, si el Sr. Carretero vol, podem anar-hi a veure-les de forma conjunta.
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El Sr. Carretero demana, doncs, l’emissió d’un informe tècnic de les modificacions que
hi ha hagut respecte al projecte inicial, així com que se l’informi també si hi ha hagut
qualque cost afegit.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ha sabut que es vol traspassar la
Cooperativa del Camp. Demana l’emissió d’un informe de Secretaria respecte a la
situació actual de la Cooperativa.
Intervé el batle. Manifesta que ha tingut diverses conversacions amb representants de
la Cooperativa del Camp; que la persona que fins ara ho regentava, per diversos
motius, té tancat; que no hi ha cap cooperativista que estigui interessat a
regentar-ho; i que estan valorant que hi ha una persona, sempre amb la figura de
cooperativa, perquè els ajudi i els dugui la gestió. Afegeix que els serveis jurídics
municipals estan valorant si hi hauria cap tipus d’incompetència en aquesta qüestió;
que el local és municipal, si bé no s’ha trobat cap contracte de lloguer, per la qual cosa
l’Ajuntament en qualsevol moment podria resoldre unilateralment i demanar que li
lliurassin les claus. Afegeix que l’equip de govern considera que és una llàstima que la
cooperativa desaparegui, i que és una qüestió a la qual s’ha de donar suport.
El Sr. Carretero Tudurí recorda que hi ha un acord del Ple clarament sobre la qüestió
de la cessió del local, amb certs compromisos, i que allò que sí que està clar és que la
propietat de l’edifici és municipal. Per tant, si el local està tancat, allò que ha de fer
l’Ajuntament és recuperar-lo, posar-ho en ordre i, d’aquesta manera, es disposarà
d’un altre espai per a les necessitats municipals. No obstant açò, insisteix en l’emissió
d’un informe de Secretaria sobre la situació actual de la Cooperativa.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ha vist que s’ha denegat un ajut al
Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís per a les fases de bàsquet d’ascens a EBA per
anar a València. Assenyala que en el programa d’esports i esbarjo hi ha una partida
de 3.000 euros per al CCE (bàsquet). Per tant, no entén per què s’ha denegat l’ajuda,
per la qual cosa voldria una explicació.
Intervé el batle. Manifesta que van denegar-ho basant-se en la consideració, tal com
havien fet amb altres associacions, que la intenció de l’equip de govern és elaborar
unes bases que facin possible que les diverses associacions que tenen puguin
concórrer a les subvencions. Afegeix que, no obstant la denegació de la subvenció,
des de l’Ajuntament es van fer gestions amb patrocinadors privats, que van donar bons
resultats i d’aquesta manera el CCE de Sant Lluís va poder-se finançar el viatge.
Sobre la partida de què ha fet menció el senyor Carretero, manifesta que se
n’informarà.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que un empresari del polígon industrial que
tenia problemes amb la recollida de fems ha presentat una instància perquè en
diferents ocasions havia trobat el contenidor romput. Voldria saber si s’ha arranjat
aquesta qüestió. El Sr. Tudurí Mercadal respon que no pot assegurar-ho, però que
creu que sí que està aclarit.
El Sr. Carretero manifesta que en el mateix escrit
indicava que hi havia un fanal apagat des del mes d’agost de 2011. Voldria saber si
s’ha arranjat. El Sr. Tudurí Mercadal respon que sí i que s’ha repassat tot l’enllumenat
del polígon industrial.
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a la instància presentada per un veí de
Sant Lluís que demanava el trasllat de dos contenidors que hi havia devora el seu
bouer a la carretera de Binibèquer. Voldria saber com està aquesta qüestió.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que els contenidors es van traslladar, però a causa
del buidatge i de la ruta que fa l‘empresa de la recollida, açò provocava problemes a
un altre lloc, i es van tornar a posar allà on eren.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es va rebre un escrit de la FEMP sobre
la “Red Española de Ciudades por el Clima”, en el qual s’informa que van reeditar el
manual “Camino Escolar: Pasos para la Autonomía Infantil”. Demana si han fet arribar
qualque llibret sobre aquesta qüestió. Si és així, que se li remeti una còpia; en cas
contrari, que es demani una còpia de l’esmentada publicació a la FEMP.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que Tomas Navarro Roters, en qualitat de
Binisafua, SA, ha presentat diferents escrits. Voldria saber si aquesta gent va venir a
consultar l’expedient d’activitats del local anomenat Club Nàutic de Binissafúller, així
com, en cas que se’ls hagi fet arribar qualsevol tipus d’informació, en voldria una
còpia.
El batle informa que aquesta persona ha vingut diverses vegades en aquest
Ajuntament; que van demanar-li que acreditàs tal representació; que va portar les
escriptures com a administrador – liquidador de la societat; i que ell va demanar un
informe dels moviments que hi hagués hagut entre l’Ajuntament i Binisafua, SA.
Afegeix que a través de Recaptació es va elaborar un llistat resum i que aquesta
informació se li va facilitar. Conclou dient que s’analitzarà si es pot facilitar aquesta
informació i que, en cas contrari, podrà consultar la documentació en aquest
Ajuntament.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a un escrit del Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca, en el qual ens diu que la previsió de cost de
l’Ajuntament de Sant Lluís pel que fa al subministrament d’energia elèctrica és de
287.732,42 euros. Voldria que es verificàs si aquesta quantitat és real.
El batle informa que no és real i que tots els ajuntaments se n’han queixat. Assenyala
que el CIM demanava un certificat per poder-ho treure a contractació, i el que va
certificar l’Ajuntament és que per vinculació sí que teníem prou consignació
pressupostària per atendre la despesa. Afegeix que actualment està en fase de
contractació.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que un veí de Binissafúller Platja va
presentar un escrit en aquest Ajuntament, RE 414, en el qual informava que davant
casa seva hi havia uns registres metàl·lics que estaven romputs. Voldria saber si açò
s’ha arranjat.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la senyora Catalina Vidal Pons diu que
ha anat a l’oficina de Correus i li han dit que ella està il·localitzable perquè l’Ajuntament
de Sant Lluís no li passa les numeracions pertinents de tota la zona. Demana si s’ha
resolt aquesta qüestió. El batle respon que s’ha tornat enviar a Correus tota la
informació.
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a la qüestió de les estacions nàutiques,
demana si hi ha qualque protocol signat sobre l’assumpte. Recorda que en els anys
anteriors es signava un conveni per pagar l’administrativa; voldria saber si s’ha signat
aquest conveni. El batle manifesta que ho confirmarà.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Informa que la Sra. Catalina Carreras Fortuny va
demanar una cèdula de carència del seu habitatge situat en el camí de Biniarroca (can
Marràqueix). Voldria saber si s’ha donat aquesta cèdula, sabent de temps enrere que
hi havia problemes en aquest habitatge. El Sr. Pons Pons manifesta que se
l’informarà.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la gasolinera de Sant Lluís ens ha
passat el model 347 de l’exercici de 2011, on figuren 23.688,96 euros de despeses
amb la gasolinera. Voldria saber si açò és el còmput total de tota la despesa que ha
tingut l’Ajuntament de Sant Lluís o si hi ha altres tipus de despeses.
El batle manifesta que en el model 347 es té en compte l’import econòmic, tant si és
una bombeta, gasoil, com altres subministraments, i que açò és l’import total de
despeses que hi ha hagut amb la gasolinera.
Segueix el Carretero Tudurí. Manifesta que ha vist que es gasta bastant en la qüestió
elèctrica, i que s’han presentat factures bastant elevades, encara que tenguin un 45%
de descompte en els materials. Hi ha factures mensuals, amb una empresa elèctrica
en concret, que pugen bastant, per la qual cosa voldria que se l’informàs si són
necessitats reals o es fa qualque previsió.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, en segons quin tipus de material, s’ha arribat a
obtenir un 55% i 60% de descompte, i que es va arribar a un acord amb aquesta
empresa perquè fos l’única proveïdora de material elèctric per tal d’arribar al
percentatge de descompte màxim. Afegeix que es compra allò que és imprescindible i
que, en segons quin tipus de material, una mica d’estoc per fer front a imprevistos.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a l’abocament a la mar de l’emissari
submarí de l’EDAR de Sant Lluís i, una vegada resoltes les al·legacions, voldria saber
les passes que ha fet la Conselleria de Medi Ambient per dur a terme aquesta
actuació.
El batle manifesta que el Govern balear no té partida pressupostària a
mitjan termini per a aquesta actuació.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que entre l’Associació d’Empresaris
del Polígon Empresarial de Sant Lluís i l’Ajuntament hi va haver una mica de conflicte
sobre la qüestió de l’IBI, ja que ells pretenien una cosa i l’Ajuntament en va aprovar
una altra. Voldria saber com ha acabat aquesta qüestió i si els empresaris han quedat
satisfets o queixosos amb allò que va aprovar l’Ajuntament.
El batle manifesta que tothom sempre en vol més. Amb aquesta qüestió de la rebaixa
de l’IBI, per exemple, el PSOE es va queixar quan ho vam davallar; avui pujam les
taxes de guarderia i també es queixen...
El Sr. Carretero manifesta que l’únic que ha demanat és si l’Associació d’Empresaris,
després de les diferents reunions que han mantingut amb ells, es mostren satisfets
amb l’aprovació que va fer l’Ajuntament.
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El batle manifesta que els empresaris, com qualsevol altre persona, té dret a demanar
el que consideri oportú i es considera que sempre es pot fer més.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a un escrit del Consell Insular de
Menorca amb relació al conveni entre l’Ajuntament i el CIM per a la neteja dels
monuments arqueològics. Indica que en l’esmentat escrit es diu que no s’hi va incloure
la neteja de les coves des Màrmol, des Cavall i de sa Figuera, però que així i tot
igualment es farà. Atès que hi ha monuments que estan dins terrenys privats, voldria
saber si es té en compte, quan es fa el manteniment i la neteja, de demanar l’oportuna
autorització als propietaris, com ara Binissafullet i Sa Talaia des Pujol.
El batle manifesta que es fa com sempre i que és una gestió que fa el Consell Insular
de Menorca. Diu que s’informarà d’açò del permís, si se’n demana a la propietat.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a un escrit presentat per un veí de Sant
Lluís, RE 683, en el qual posa de manifest que a la zona de la calçada, voravia i annex
de terra de devora casa seva s’ha convertit en un lloc on els amos dels cans deixen els
excrements, sense recollir-ho, i els animals hi orinen. Atès que no sap on és perquè a
l’escrit han passat retxa damunt el nom del domicili, voldria saber-ne la ubicació.
El batle manifesta que se n’informarà. Respecte a les dades de persones, s’han llevat
per la qüestió de la Llei de protecció de dades.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí fa referència a un escrit de denúncia presentat per
Esteban Vinent, respecte a panells informatius del restaurant de Sa Pedrera des Pujol.
Demana què en pensa l’Ajuntament, si els deixarà fer o els retirarà.
El Sr. Pons Pons manifesta que hi va anar per veure de què es tractava, i considera
que els cartells estan ubicats adequadament. Afegeix que n’hi ha un que estava
col·locat sobre mobiliari públic, que era l’únic que generava dubte si hi hauria de ser o
no. En vies d’aquesta amplada, el fet de posar-hi un cartell és cosa factible; però si
començam a posar un pal per cada cartell, a la millor és una absoluta incongruència.
Conclou dient que va valorar-ho en aquest sentit i va considerar que els cartells
continuarien ubicats allà on estan.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’altre dia a la reunió de l’Agenda Local
21 va venir un equip de tècnics per explicar-nos una mica la feina que pensaven fer
sobre el Pla de mobilitat de Sant Lluís. Voldria saber com es va contactar amb aquesta
empresa.
Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que a la vista de la problemàtica amb relació a la
mobilitat de Sant Lluís, des que aquest equip de govern està a l’Ajuntament hi ha
hagut persones, arquitectes, etc., que s’han posat en contacte amb aquesta
administració per poder fer una valoració i participar sobre aquesta qüestió. També va
interessar-s’hi una persona que viu a ses Barraques, que ha fet estudis per al CIMe;
en definitiva, diferents persones han passat per la regidoria de Mobilitat fent incidència
en la participació en aquest sentit. Assenyala que aquesta persona és una persona
coneguda que estiueja en el terme de Sant Lluís i que, en el seu moment, arran d’una
sèrie de comentaris que es van mantenir amb ell, també va oferir la seva col·laboració
en aquesta temàtica.
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Continua el Sr. Pons Pons. Manifesta que el tema de la problemàtica de la mobilitat és
una qüestió important, que s’havia de mantenir un debat i que, aprofitant la
convocatòria de l’Agenda Local 21, va considerar oportú la possibilitat que aquest
equip pogués assistir a l’esmentada Agenda Local. Va posar-se en contacte amb ells,
a través d’Internet, i ells ho van acceptar. Conclou dient que sempre ha considerat
oportú tenir una visió forana sobre aquesta qüestió, objectiva, que no estigui
condicionada per una sèrie d’hàbits i costums, és a dir, disposar d’un altre punt de
vista. Per açò es va contactar amb aquesta gent de Barcelona.
La Sra. Marqués Portella demana si aquesta empresa ha estat contractada per
l’Ajuntament. El Sr. Pons Pons respon que, actualment, no. La Sra. Marqués demana
si es pensa contractar-la. El Sr. Pons Pons respon que es valorarà segons la
disposició econòmica i els pressuposts que presentin en el seu moment. La Sra.
Marqués demana, doncs, si en aquests moments estan fent feina per amor a Sant
Lluís. El Sr. Pons Pons manifesta que no només les empreses d’arquitectura sinó
molta gent avui en dia ha de fer un esforç i aportar mitjans propis per demostrar que
són empresa vàlida per executar qualsevol tipus de feina. Ells han pres un risc, venir a
visitar-nos, i una vegada aportin la valoració econòmica, l’Ajuntament ho estudiarà i
adoptarà una resolució sobre l’assumpte.
Continua la Sra. Marqués Portella demanant si s’han demanat pressuposts a altres
empreses. El Sr. Pons Pons respon que en aquests moments estam esperant la
valoració d’aquesta empresa, per tal de disposar d’un punt de partida.
La Sra.
Marqués manifesta que, doncs, l’equip de govern no ha consultat altres empreses que
facin la mateixa feina per poder-ho comparar amb aquesta. El Sr. Pons respon que en
aquests moments, no. La Sra. Marqués demana si pensen contractar-la sense
consultar altres empreses. El Sr. Pons informa que es valorarà en funció de la decisió
que es prengui com a equip de govern. La Sra. Marquès manifesta que diu açò
perquè el regidor d’Urbanisme va presentar-los a l’Agenda Local 21 i va donar per fet
que farien aquesta feina. Considera açò una mica arriscat si ni tan sols hi ha un
contracte, ni sense saber què costarà a l’Ajuntament, però encara molt més arriscat si
s’ha triat una empresa sense cap tipus de causa objectiva, sinó totalment subjectiva;
per tant, si no hi ha més empreses convidades a fer una primera anàlisi per poder
comparar quina és la millor, demana que ho faci abans de tancar aquesta feina. El Sr.
Pons manifesta que així es valorarà.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Demana al batle com està el procediment per treure
l’adjudicació de les parcel·les del polígon industrial. El batle informa que es va
demanar un informe a una empresa externa, TINSA, i que possiblement la setmana
que ve el tindrem. La Sra. Marqués demana que quan es disposi d’aquesta valoració,
se’n passi una còpia a l’oposició.
Continua la Sra. Marqués Portella. S’interessa pel conveni relatiu a les inversions
esportives, és a dir, el conveni pel qual s’havia de finançar bona part de les obres de la
reforma del poliesportiu. El batle informa que s’ha convidat el gerent d’Illesport amb
motiu de les I Olimpíada de Sant Lluís, i que açò era l’excusa perquè vingués, que
vingués a veure les obres, fer feina cara a cara amb ell. Afegeix que arran d’una
conversació mantinguda, aquesta persona va dir que no és una qüestió de Sant Lluís,
sinó que és una qüestió que afecta totes les Balears, ja que Illesport ha quedat quasi a
zero. Conclou dient que s’intentarà fer-li veure que és una obra que estava començada
i que fa anar molt malament en la situació en què estam.
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La Sra. Marqués Portella manifesta que Sant Lluís era un dels pocs municipis que
tenia un projecte real en el moment de fer-se la convocatòria, tenia tota la tramitació
feta, ja que la gran majoria de municipis únicament tenien valoracions i res més.
Afegeix que li agradaria que se li fes arribar una relació de tots els tràmits que s’han fet
fins ara per fer feina sobre aquesta qüestió i intentar que no desaparegui aquesta
subvenció.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que també voldria saber si hi ha hagut
qualque pagament del Pla Mirall. El batle informa que el darrer pagament que es va
rebre del Govern balear va ser del mes de desembre sobre una qüestió del geriàtric de
l’any 2010, i que del Pla Mirall no hi ha hagut cap pagament. La Sra. Marqués
manifesta que es va deixar un conveni signat sobre la relació de pagaments que
s’anirien fent des de l’any 2011. Voldria saber si tenen qualque calendari de
pagaments. El batle respon que no. La Sra. Marqués demana si sobre aquests han
reclamat interessos de demora. El batle respon que no. La Sra. Marqués demana pel
motiu de no haver-ho reclamat, ja que el Govern balear sí que ho demana als
ajuntaments. El batle manifesta que no s’ha reclamat perquè no hem fet cap
compensació. En el moment que es faci una liquidació s’intentarà reclamar-ho.
Afegeix que açò és una qüestió que es va comentar en una reunió de batles i tots els
ajuntaments s’estan plantejant fer la corresponent reclamació. La Sra. Marqués
recorda que en una comissió d’Hisenda va dir que s’haurien d’ajuntar tots els
ajuntaments i començar a fer feina reclamant els interessos de demora dels deutes
que té el Govern balear amb tots els ajuntaments. Per tant, li agradaria que
l’Ajuntament de Sant Lluís fos pioner en açò.
Finalment, la Sra. Marqués Portella fa referència a una proposta de liquidació de
recàrrec per presentació fora de termini d’una autoliquidació, emesa per l’Agència
Tributària, RE 972. Voldria saber per què hi ha hagut aquest retard de cinc dies en la
presentació de l’esmentada autoliquidació. El batle manifesta que se n’informarà.
Intervé el Sr. Benosa Majos. Pel que fa a la pregunta feta pel senyor Carretero sobre
les estacions nàutiques, manifesta que en aquests moments les estacions de Menorca
s’han refós en una de sola, la qual es farà càrrec de pagar la treballadora que hi havia.
Afegeix que li passarà una explicació més acurada sobre l’assumpte.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa al comentari del senyor Carretero sobre els
excrements de cans, manifesta que cada dia s’envia l’inspector mediambiental a fer
una volta pel terme municipal; que hi ha uns quants indrets que són un gran problema;
que fa tres setmanes es van encarregar 25 cartells, amb l’escut de l’Ajuntament de
Sant Lluís, en els quals figura la prohibició de deixar excrements de cans i la quantia
de la sanció de 300 a 1.500 euros a què els infractors s’exposen; i que es distribuiran
per tot el municipi, per tal que la gent sàpiga que, si no ho compleixen, se’ls pot
sancionar. S’intenta evitar així la brutícia que apareix per diferents racons del poble.

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 interventora, que
certific.
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