Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/02/2015
Hora: de les 20 a les 21.10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tudurí Mercadal (PP)
Carmen Reynés Calvache (PP)
Javier R. Pons Pons (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
Alfredo Benosa Majos (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Juan Miguel Cubas Pons (PSOE)
Silvia Pérez de la Vega (PSOE)
Remigio Lora Buzón (PSM-ELS VERDS)
Miquel Melià Mercadal (EM-EU)
Llorenç Carretero Tudurí (Regidor no adscrit)

Secretària:
Interventora:

María Cristina Gascón Mir
Maria Soledad Sánchez Pons

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Vanesa Florit Blanco (PSOE)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials de dia 18.02.15. Proposta
de la Regidora de Serveis Socials amb relació a la coordinació del pagament d'ajuts
municipals per deutes generats amb motiu del subministrament d'electricitat. Adhesió
al conveni Marc i aprovació de conveni específic
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.02.15. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 2/2015 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.02.15. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de les bases d'execució del Pressupost de 2015
Cinquè. Proposta de Batlia d'aprovació de l'expedient de concessió de l'ús privatiu
d'una porció de parcel·la municipal destinada a la instal·lació d'equips de
telecomunicacions
Sisè. Expedient de modificació de crèdit núm. 12 al Pressupost de 2014. Donar-ne
compte
Setè. Resolució de Batlia d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2014.
Donar-ne compte
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2015/159 amb relació a la delegació de competències.
Donar-ne compte
Novè. Escrits PSOE. Donar-ne compte dels membres que pertanyen al grup polític, del
seu portaveu i dels vocals que integren les comissions informatives
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Dotzè. Moció conjunta amb relació a la Declaració institucional del 8 de març, Dia
Internacional de la Dona
Tretzè. Proposta d'acord que presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació al
rebuig a la privatització d'AENA
Catorzè. Moció que presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació a la suspensió
de les mesures reguladores de l'activitat dels monitors i entrenadors de l'esport base
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 29.01.15.
No havent-hi intervencions, l’acta és aprovada per unanimitat dels dotze membres
assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SANITAT I SERVEIS SOCIALS DE DIA
18.02.15. PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS AMB RELACIÓ A
LA COORDINACIÓ DEL PAGAMENT D'AJUTS MUNICIPALS PER DEUTES
GENERATS AMB MOTIU DEL SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT. ADHESIÓ
AL CONVENI MARC I APROVACIÓ DE CONVENI ESPECÍFIC
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La presidenta passa al segon punt. Suposa que tothom haurà rebut tota la documentació, que
és la proposta amb relació a la coordinació del pagament dels esmentats ajuts municipals per
deutes generats amb motiu del subministrament d'electricitat. --------------------------------------------Diu que la setmana passada van venir de Palma dos representants de l'empresa; de fet, han
anat passant per tots els ajuntaments i de moment ja n’hi ha uns quants que s'han sumat a la
proposta: Maó, es Mercadal i Alaior. La proposta consisteix en el següent: es tracta que
l’ajuntament creï un fons d’ajuda per al pagament del subministrament elèctric per poder
atendre, donat el cas, l’impagament de rebuts. I el tràmit és simplement posar-se en contacte
amb Endesa perquè consti que l’ajuntament es fa càrrec d’un determinat rebut impagat, i així
no haver de tallar la llum. La quantia va directament de l'Ajuntament al compte d'Endesa; mai
no es donen els diners a l'usuari. ----------------------------------------------------------------------------------Continua la presidenta. Manifesta que s’ha lliurat la proposta i l'informe que va fer la
coordinadora del servei, tenint en compte que una de les tasques de Serveis Socials és cercar
el benestar de la població i poder donar sortides a problemàtiques d'aquest tipus. No té cap
cost econòmic. També s’hi inclou l'informe de la interventora. Simplement recull el conveni
marc de la Felib i el text que Endesa ens va fer arribar, que és el mateix que es presenta a tots
els ajuntaments: posant-hi els logos i la signatura es dóna validesa al conveni. ---------------------Comparant els dos convenis hi ha una part diferent, molt més extensa, en la qüestió de
protecció de dades, on Endesa presenta més rigor. ---------------------------------------------------------La presidenta comenta que s’haurà de votar, per saber el grau d’acceptació de la proposta i així
poder-la portar al Ple de la setmana que ve. -------------------------------------------------------------------La presidenta pregunta als assistents si hi ha cap esmena o comentari a fer.-------------------------El Sr. Carretero intervé. Vol saber a què es refereix l'informe de la coordinadora psicòloga
quan diu “establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa, la Felib i Endesa”.
La presidenta comenta que aquí hi ha un error en la redacció; l'empresa és només Endesa. A
part d'això no hi ha res més, el conveni és simplement amb Endesa. -----------------------------------2
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El Sr. Carretero comenta que açò ja ho té clar. ---------------------------------------------------------------La presidenta torna a dir que el text no està ben redactat. -------------------------------------------------El Sr. Carretero diu que ja es veu que no està bé redactat, perquè la FELIB no és una empresa,
com diu el conveni, sinó que és la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears. -----------------La presidenta comenta que es tracta d’un error, però com que ja havíem enviat el dossier a
tots vosaltres, no vam poder canviar aquesta redacció deficient. -----------------------------------------El Sr. Carretero creu que si la presidenta ja se’n va adonar, la primera cosa que havia de fer
era corregir-ho . --------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta diu que es va llegir l'informe quan ja s'havia posat la documentació en els sobres;
i que ara no havia dit res a l’espera de confirmar si els regidors se n’havien assabentat de
l’errada i, per tant, havien llegit la documentació lliurada. --------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià. Diu que hi ha casos en què l'usuari de la llum no és qui paga el rebut sinó
que qui ho fa és l'arrendador; tot i que després, d’acord amb el contacte, se li ha de pagar a
l'arrendador. En aquest cas, els Serveis Socials el cobriran per igual. Sense discriminació. -----La presidenta contesta que en aquest cas que sigui l’arrendatari qui l'hagi pagat a Endesa,
nosaltres faríem l'ingrés directament a l’arrendatari. --------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora. Diu que l'import màxim establert a les bases del 2014 per aquest concepte
és de 600,00 €; això és el que tenim en el pressupost. -----------------------------------------------------La presidenta contesta que les bases a què es refereix el Sr. Lora són, efectivament, les de
l'any passat. Cada any s'han de treure unes noves bases d'ajuts, i aquest any encara no s'han
tret, encara que estan a punt de sortir. Les hem revisades, perquè feia molt de temps que no
s'havien revisat, però seran més o menys com les anteriors. Aquestes bases estan fetes sobre
les bases que fa servir el Consell. --------------------------------------------------------------------------------Seguidament la presidenta demana que es voti la proposta per poder-la presentar al Ple de
dijous que ve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió de Sanitat i Serveis Socials, amb el vot a favor de la representant del PP, que
suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS, EMEU i del regidor no adscrit, que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del
Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:-------------------------------------------------------Primera. Sol·licitar a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant Lluís a l’Acord Marc signat en data 11 de juliol de 2014 entre aquella
institució i Endesa, SA, per coordinar el pagament d’ajuts municipals per deutes generats amb
motiu de subministrament d’electricitat i gas natural en els termes que figuren a l’expedient. ----Segona. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Lluís i Endesa, SA per coordinar el
pagament d’ajuts municipals per deutes generats amb motiu del subministrament d’electricitat
en els termes que figuren a l’expedient. -------------------------------------------------------------------------Tercera. Habilitar el Batle per signar el conveni específic amb Endesa, SA.” --------------------------

Intervé la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Sra. Tronch Folgado. Manifesta que, tal
com es va comentar a la comissió, aquesta proposta ve avalada amb dos informes, un
de l’àrea d’Intervenció i un altre de la coordinadora dels Serveis Socials. Es tracta de
demanar a la FELIB l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a l’acord marc signat entre
aquesta institució i Endesa, SA i, paral·lelament, aprovar el conveni entre l’Ajuntament
i Endesa, SA, per coordinar el pagament d’ajuts municipals per deutes generats amb
motiu de subministrament d’electricitat. Així mateix, informa que aquest conveni no té
cap cost econòmic i que es tracta que l’ajuntament creï un fons d’ajuda per al
pagament del subministrament elèctric per poder atendre, donat el cas, l’impagament
de rebuts. I el tràmit és simplement posar-se en contacte amb Endesa perquè consti
que l’ajuntament es fa càrrec d’un determinat rebut impagat, i així no haver de tallar la
llum. La quantia va directament de l'Ajuntament al compte d'Endesa; mai no es donen
els diners a l'usuari. Conclou demanant el vot favorable.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tot allò que sigui un ajut per a les
persones més necessitades li sembla bé, per la qual cosa anuncia que el vot d’EM-EU
serà favorable.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Sanitat i Serveis Socials.
El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i una abstenció, corresponent al regidor
no adscrit (1); acorda:
Primer. Sol·licitar a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant Lluís a l’acord marc signat en data 11 de juliol de 2014 entre
aquella institució i Endesa, SA, per coordinar el pagament d’ajuts municipals per
deutes generats amb motiu de subministrament d’electricitat i gas natural en els
termes que figuren a l’expedient.
Segon. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Lluís i Endesa, SA per coordinar
el pagament d’ajuts municipals per deutes generats amb motiu del subministrament
d’electricitat en els termes que figuren a l’expedient.
Tercer. Habilitar el batle per signar el conveni específic amb Endesa, SA.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
19.02.15. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT NÚM. 2/2015 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
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 proposta de Batlia, de dia
16.02.15; així com l’informe d’Intervenció, també de dia 16.02.15, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que es dur a aprovació el segon expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit, amb motiu de factures presentades dins l’any 2015 però amb data de
2014; que l’import total d’aquest expedient és de 21.089,37 euros; i que possiblement en el
mes de març es durà a aprovació un altre expedient d’aquestes característiques. ------------------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 PSM-ELS VERDS, EM-EU i del regidor
no adscrit, que suposen tres vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Núm. Fra. Data
Fra.
249228
249224
18010CH/9
/122014
18010CH/8
/122014
A/2014256
A/2014255
2832953

Data
R.E.

Nom

Concepte

30-12-14 28-01-15 APALLISER, S.L.
30-12-14 28-01-15 APALLISER, S.L.
31-12-14 20-01-15 ARAMARK

Placa Techo per Biblioteca
Cables Corrent per monitor, Informàtica
Servei a domicili mes de desembre

31-12-14 20-01-15 ARAMARK

Berenetes i Sopars Centre de Dia mes de
desembre 2014
Vestuari Protecció Civil
Material vari per Protecció Civil
Manteniment zones verdes i arbrat Sant
Lluís desembre

30-12-14 22-01-15 BORDADOS MENORCA
31-12-14 22-01-15 BORDADOS MENORCA
31-12-14 23-01-15 EULEN S.A.

Aplicació
Pressupostàri
a
3340 21200
920 22002
2311 22799

Import
total
50,01
44,08
1.270,50

2311 22799

133,15

135 22104
931,53
135 22199
767,99
1532 22799 16.976,57
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4417
73/D0000708
249227
249222
249223
249225
249226
21 019981
FV1/00113
93

15-09-14 21-01-15 PRISMA MENORCA
31-12-14 22-01-15 LOGISTICA MENORCA,

Lluís desembre
Material vari per oficines
Enviament sobre a mallorca

920 22000
920 22201

168,35
20,73

30-12-14
30-12-14
30-12-14
30-12-14
30-12-14
18-12-14
31-12-14

Rollo Cartró per Ludoteca Nadal
Bloc de Formigó per Festa de Nadal
Poste llenya per Festa de Nadal
Guirnalda lluminosa per Festa de Nadal
Guirnalda lluminosa per Festa de Nadal
Pancarta Cursa papa noel
Aigua per Poliesportiu

337
338
338
338
338
338
341

18,98
5,02
235,18
85,72
3,90
302,50
75,16

28-01-15
28-01-15
28-01-15
28-01-15
28-01-15
23-01-15
20-01-15

APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
IDEES MENORQUINES
DISTRIBUCIONES
GOÑALONS, S.L.

22699
22616
22616
22616
22616
22616
22601

21.089,37

Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2015, els corresponents crèdits amb càrrec
a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior.” ------

Intervé el batle.
Manifesta que es dur a aprovació el segon expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit, amb motiu de factures presentades dins l’any
2015 però amb data de 2014; i que possiblement en el mes de març es durà a
aprovació un altre expedient d’aquestes característiques.
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 (2), PSM-ELS VERDS (1),
EM-EU (1) i del regidor no adscrit(1); acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren a la taula adjunta,
corresponents a exercicis anteriors:
Núm. Fra. Data Fra. Data R.E. Nom

Concepte

249228
249224
18010CH/9
/122014
18010CH/8
/122014
A/2014256
A/2014255
2832953

30-12-14 28-01-15 APALLISER, S.L.
30-12-14 28-01-15 APALLISER, S.L.
31-12-14 20-01-15 ARAMARK

Placa Techo per Biblioteca
Cables Corrent per monitor, Informàtica
Servei a domicili mes de desembre

31-12-14 20-01-15 ARAMARK

4417
73/D0000708
249227
249222
249223
249225
249226
21 019981
FV1/00113
93

15-09-14 21-01-15 PRISMA MENORCA
31-12-14 22-01-15 LOGISTICA MENORCA,

Berenetes i Sopars Centre de Dia mes de
desembre 2014
Vestuari Protecció Civil
Material vari per Protecció Civil
Manteniment zones verdes i arbrat Sant
Lluís desembre
Material vari per oficines
Enviament sobre a mallorca

30-12-14
30-12-14
30-12-14
30-12-14
30-12-14
18-12-14
31-12-14

Rollo Cartró per Ludoteca Nadal
Bloc de Formigó per Festa de Nadal
Poste llenya per Festa de Nadal
Guirnalda lluminosa per Festa de Nadal
Guirnalda lluminosa per Festa de Nadal
Pancarta Cursa papa noel
Aigua per Poliesportiu

30-12-14 22-01-15 BORDADOS MENORCA
31-12-14 22-01-15 BORDADOS MENORCA
31-12-14 23-01-15 EULEN S.A.

28-01-15
28-01-15
28-01-15
28-01-15
28-01-15
23-01-15
20-01-15

APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
APALLISER, S.L.
IDEES MENORQUINES
DISTRIBUCIONES
GOÑALONS, S.L.

Aplicació
Import total
Pressupostària

3340 21200
920 22002
2311 22799

50,01
44,08
1.270,50

2311 22799

133,15

135 22104
931,53
135 22199
767,99
1532 22799 16.976,57
920 22000
920 22201

168,35
20,73

337
338
338
338
338
338
341

18,98
5,02
235,18
85,72
3,90
302,50
75,16

22699
22616
22616
22616
22616
22616
22601

21.089,37

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2015, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del
punt anterior.
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.02.15.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015
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 proposta de Batlia, de dia
16.02.15; així com l’informe d’Intervenció, també de dia 16.02.15, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que es proposa la modificació de la base 27ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2015, per tal d’ampliar la regulació de les bestretes de caixa fixa i
que el motiu principal és perquè els Serveis Socials puguin tenir un avançament de caixa per
facilitar la gestió diària dels ajut socials. Així mateix, aprofitant la modificació d’aquesta base,
s’ha millorat la redacció de la mateixa. --------------------------------------------------------------------------Pren la paraula la interventora municipal. Manifesta que allò que s’ha intentat fer, seguint la
normativa vigent, ha estat regular una mica aquesta qüestió perquè les coses estiguin una mica
més clares. La secretaria afegeix que açò s’ha fet a demanda dels serveis socials, que
necessitaven disposar d’una quantitat petita de doblers en efectiu, per tal de no haver d’esperar
a tramitar l’ajuda en funció de les bases que hi ha establertes. Aquests doblers és per la
concessió d’ajudes molt puntuals. --------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la proposta d’acord s’indica que l’import màxim de
les bestretes de caixa fixa és de 6.000 euros anuals i que no poden superar un 25% de
l‘aplicació pressupostaria a la que està vinculada. Demana: Què passa si el 25% del
pressupostat és superior a 6.000 euros? La interventora informa que la llei estableix que hi ha
d’haver un límit; que s’ha considerat que el límit podria ser fins a 6.000 euros, segons les
valoracions fetes amb els Serveis Socials i els altres departaments; que no és el procediment
habitual tenir una caixa i emprar doblers quan no estan fiscalitzades les despeses; i que açò és
per casos excepcionals. El Sr. Lora Buzón demana si el Ple de l’Ajuntament pot modificar
aquesta quantitat. La interventora informa que sí. -----------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que abans de fer aquesta modificació les bestretes de
caixa fixa només eren pel capítol 2, per la despesa corrent. Demana: Quin casos es donaven?
El batle informa que petites factures, com ara si s’ha d’anar a cercar una nota registral al
Registre de la Propietat, o si s’ha de passar l’ITV de qualque vehicle, o petites factures del
departament de festes, etc.------------------------------------------------------------------------------------------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 PSM-ELS VERDS, EM-EU i del regidor
no adscrit, que suposen tres vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 27ª de les Bases d’execució
del Pressupost de 2015, quedant amb la següent redacció:------------------------------------------------“D’acord amb els articles 190.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 73 i següents
del RD 500/1990, les bestretes de caixa fixa són provisions de fons de caràcter no
pressupostari i permanent, fetes a habilitats per poder satisfer atencions corrents de tipus
periòdic o repetitiu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Mitjançant decret d’alcaldia, amb informe previ d’intervenció, es determinaran els
habilitats, personal dependent de l’Ajuntament de Sant Lluís, autoritzats per a gestionar
els fons de les bestretes de caixa fixa. ----------------------------------------------------------------Les bestretes de caixa fixa s’utilitzaran únicament per satisfer despeses del capítol 2 i
les subvencions incloses a l’article 48 quan tinguin com a finalitat ajudes socials de
subsistència, emergència i altres anàlogues. La seva constitució es farà per Decret
d’Alcaldia, prèvia petició motivada dels habilitats autoritzats. -----------------------------------Els fons lliurats d’aquesta manera es registraran com un moviment intern de Tresoreria;
des de la tresoreria operativa a la tresoreria restringida de pagaments, de la que el
caixer o habilitat farà els pagaments amb la seva única firma als creditors finals. Queda
absolutament prohibida la utilització personal d’aquests fons.
L’habilitat serà
exclusivament la persona autoritzada per rebre els fons. ----------------------------------------6
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Per cada bestreta de caixa fixa aprovada, Ajuntament obrirà un compte corrent a una
entitat financera autoritzada, el qual tindrà la naturalesa de compte restringit de
pagaments, d’acord amb l’article 197 del RDL 2/2004, de 5 de març. Aquest compte
corrent estarà obert a nom de “Ajuntament de Sant Lluís. Departament XXX. Bestreta
de Caixa Fixa”. -----------------------------------------------------------------------------------------------Els comptes corrents de Bestretes de caixa fixa només podran admetre ingressos
realitzats a través de transferència des de comptes operatius de l’Ajuntament, que es
realitzaran com provisions de fons una vegada sigui tramitat l’expedient corresponent.
Aquest compte no pot presentar en cap moment saldo deutor i la liquidació d’interessos
se consolidarà per Entitat financera en el compte operatiu de l’Ajuntament oberta en la
mateixa Entitat.-----------------------------------------------------------------------------------------------La disposició de fons dels comptes a que fa referència aquesta Base s’efectuarà única i
exclusivament mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzats amb la
signatura de l’habilitat.-------------------------------------------------------------------------------------Per a l’atenció de despeses que per la seva petita quantia no resulti habitual dins dels
usos del comerç el pagament mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, es
podrà constituir bestretes de caixa fixa d’efectiu metàl·lic. S’entén com a tals les
despeses i subministraments l’import de les quals no superi els 600 euros/factura.-------L’import màxim de les bestretes de caixa fixa és de 6.000 euros anuals no podent
superar un 25% de l’aplicació pressupostària a la que està vinculada, a la qual es farà
una retenció de crèdit per l’import de les bestretes realitzades. --------------------------------Les sol·licituds de reposicions de fons de bestretes de caixa fixa es tramitaran amb el
corresponent compte justificatiu de la bestreta anterior, que serà aprovada per l’òrgan
que la va autoritzar. No es podrà autoritzar una reposició de fons fins que no s’hagi
aprovat la justificació de l’anterior.----------------------------------------------------------------------Els perceptors de bestretes de caixa fixa duran la comptabilitat de les quantitats
rebudes mitjançant un llibre de comptes corrents per deure i haver, en què s’anotaran
les entrades i les sortides justificades amb les factures corresponents.----------------------Els perceptors han de retre comptes justificats de les bestretes de caixa fixa rebudes
davant la intervenció, adjuntant la comptabilitat i els justificants originals dels
pagaments efectuats. Aquests comptes s’han de retre, com a màxim, dins el termini de
tres mesos comptats des del lliurament dels avançaments i, en tot cas, abans del 15 de
desembre de l’exercici en què foren lliurats.----------------------------------------------------------Tothora, el batle o president, la interventora i el tresorer, o una persona en qui deleguin,
podran revisar la comptabilitat de les bestretes de caixa fixa i comprovar que els saldos
no disposats són als llocs autoritzats.------------------------------------------------------------------En cas de ser disconformes els comptes justificatius amb els documents presentats, la
interventora emetrà informe en el que posarà de manifest els defectes o anomalies
observades o la seva disconformitat amb el compte. Aquest informe, juntament amb el
compte, serà remès a l’interessat per què en un termini de quinze dies realitzi les
al·legacions que estimi oportunes i, en el seu cas, subsani les anomalies, deixant
constància del mateix. D’aquestes actuacions es donarà compte al Batle. Si, a judici de
la interventora els defectes o anomalies no haguessin sigut subsanats, la subsanació
fos insuficient o no s’hagués rebut comunicació alguna en el termini assenyalat, es
posarà en coneixement del Batle amb la finalitat de que s’adoptin les mesures legals
oportunes, proposant, en el seu cas, el reintegrament de les quantitats corresponents.-Procediment de constitució:-------------------------------------------------------------------------------a) Proposta del regidor de l’àrea gestora de la despesa, que inclourà les següents
dades:------------------------------------------------------------------------------------------------• Naturalesa de la despesa------------------------------------------------------------• Aplicacions pressupostàries d’imputació-----------------------------------------• Import pel que es sol·licita la constitució de la bestreta.---------------------• Import màxim de les despeses individuals que es pretenen atendre
mitjançant la bestreta.-----------------------------------------------------------------• Habilitat proposat amb la conformitat del mateix-------------------------------• Banc i sucursal en la que es proposa l’obertura del compte corrent on
se situaran els fons de la bestreta, o, en el seu cas, justificació de la
constitució de la bestreta en efectiu.----------------------------------------------7
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b) La proposta serà remesa a la intervenció per a l’emissió d’informe de
fiscalització prèvia i realització de les retencions de crèdit corresponents.--------c) Remissió a l’alcaldia de l’Ajuntament per a l’aprovació de la bestreta de caixa
fixa.---------------------------------------------------------------------------------------------------d) Una vegada acordada la constitució de la bestreta, s’enviarà còpia de
l’expedient a la tresoreria municipal, per tal de realitzar les gestions tendents a
l’obertura del compte corrent i de les operacions comptables corresponents.----Per la resta, serà d’aplicació el que disposa la Instrucció de Comptabilitat.”----------------Segona. 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’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per resoldre-les.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que es tracta d’incorporar bestretes de caixa fixa a les
partides del capítol IV; que es podrà disposar fins un 25% de l’aplicació
pressupostària, sempre amb un màxim de 6.000 euros anuals; que s’ha analitzat quina
era la situació de les àrees que funcionen d’aquesta manera i que s’ha considerat que
els 6.000 euros era una quantitat raonable. Així mateix, manifesta que també s’ha
millorat la redacció del funcionament d’aquestes bestretes de caixa fixa.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si són canvis per afavorir els ajuts
socials, benvinguts siguin. Anuncia que EM-EU votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i tres abstencions, corresponents als membres del
PSOE (2) i del regidor no adscrit(1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 27ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2015, quedant amb la següent redacció:
“D’acord amb els articles 190.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 73 i
següents del RD 500/1990, les bestretes de caixa fixa són provisions de fons de
caràcter no pressupostari i permanent, fetes a habilitats per poder satisfer atencions
corrents de tipus periòdic o repetitiu.
Mitjançant decret d’alcaldia, amb informe previ d’intervenció, es determinaran
els habilitats, personal dependent de l’Ajuntament de Sant Lluís, autoritzats per
a gestionar els fons de les bestretes de caixa fixa.
Les bestretes de caixa fixa s’utilitzaran únicament per satisfer despeses del
capítol 2 i les subvencions incloses a l’article 48 quan tinguin com a finalitat
ajudes socials de subsistència, emergència i altres anàlogues. La seva
constitució es farà per Decret d’Alcaldia, prèvia petició motivada dels habilitats
autoritzats.
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Els fons lliurats d’aquesta manera es registraran com un moviment intern de
Tresoreria; des de la tresoreria operativa a la tresoreria restringida de
pagaments, de la que el caixer o habilitat farà els pagaments amb la seva única
firma als creditors finals. Queda absolutament prohibida la utilització personal
d’aquests fons. L’habilitat serà exclusivament la persona autoritzada per rebre
els fons.
Per cada bestreta de caixa fixa aprovada, Ajuntament obrirà un compte corrent
a una entitat financera autoritzada, el qual tindrà la naturalesa de compte
restringit de pagaments, d’acord amb l’article 197 del RDL 2/2004, de 5 de
març. Aquest compte corrent estarà obert a nom de “Ajuntament de Sant Lluís.
Departament XXX. Bestreta de Caixa Fixa”.
Els comptes corrents de Bestretes de caixa fixa només podran admetre
ingressos realitzats a través de transferència des de comptes operatius de
l’Ajuntament, que es realitzaran com provisions de fons una vegada sigui
tramitat l’expedient corresponent. Aquest compte no pot presentar en cap
moment saldo deutor i la liquidació d’interessos se consolidarà per Entitat
financera en el compte operatiu de l’Ajuntament oberta en la mateixa Entitat.
La disposició de fons dels comptes a que fa referència aquesta Base
s’efectuarà única i exclusivament mitjançant xecs nominatius o transferències
bancàries autoritzats amb la signatura de l’habilitat.
Per a l’atenció de despeses que per la seva petita quantia no resulti habitual
dins dels usos del comerç el pagament mitjançant xecs nominatius o
transferències bancàries, es podrà constituir bestretes de caixa fixa d’efectiu
metàl·lic. S’entén com a tals les despeses i subministraments l’import de les
quals no superi els 600 euros/factura.
L’import màxim de les bestretes de caixa fixa és de 6.000 euros anuals no
podent superar un 25% de l’aplicació pressupostària a la que està vinculada, a
la qual es farà una retenció de crèdit per l’import de les bestretes realitzades.
Les sol·licituds de reposicions de fons de bestretes de caixa fixa es tramitaran
amb el corresponent compte justificatiu de la bestreta anterior, que serà
aprovada per l’òrgan que la va autoritzar. No es podrà autoritzar una reposició
de fons fins que no s’hagi aprovat la justificació de l’anterior.
Els perceptors de bestretes de caixa fixa duran la comptabilitat de les quantitats
rebudes mitjançant un llibre de comptes corrents per deure i haver, en què
s’anotaran les entrades i les sortides justificades amb les factures
corresponents.
Els perceptors han de retre comptes justificats de les bestretes de caixa fixa
rebudes davant la intervenció, adjuntant la comptabilitat i els justificants
originals dels pagaments efectuats. Aquests comptes s’han de retre, com a
màxim, dins el termini de tres mesos comptats des del lliurament dels
avançaments i, en tot cas, abans del 15 de desembre de l’exercici en què foren
lliurats.
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Tothora, el batle o president, la interventora i el tresorer, o una persona en qui
deleguin, podran revisar la comptabilitat de les bestretes de caixa fixa i
comprovar que els saldos no disposats són als llocs autoritzats.
En cas de ser disconformes els comptes justificatius amb els documents
presentats, la interventora emetrà informe en el que posarà de manifest els
defectes o anomalies observades o la seva disconformitat amb el compte.
Aquest informe, juntament amb el compte, serà remès a l’interessat per què en
un termini de quinze dies realitzi les al·legacions que estimi oportunes i, en el
seu cas, subsani les anomalies, deixant constància del mateix. D’aquestes
actuacions es donarà compte al Batle. Si, a judici de la interventora els defectes
o anomalies no haguessin sigut subsanats, la subsanació fos insuficient o no
s’hagués rebut comunicació alguna en el termini assenyalat, es posarà en
coneixement del Batle amb la finalitat de que s’adoptin les mesures legals
oportunes, proposant, en el seu cas, el reintegrament de les quantitats
corresponents.
Procediment de constitució:
a) Proposta del regidor de l’àrea gestora de la despesa, que inclourà les
següents dades:
a. Naturalesa de la despesa
b. Aplicacions pressupostàries d’imputació
c. Import pel que es sol·licita la constitució de la bestreta.
d. Import màxim de les despeses individuals que es pretenen
atendre mitjançant la bestreta.
e. Habilitat proposat amb la conformitat del mateix
f. Banc i sucursal en la que es proposa l’obertura del compte
corrent on se situaran els fons de la bestreta, o, en el seu cas,
justificació de la constitució de la bestreta en efectiu.
b) La proposta serà remesa a la intervenció per a l’emissió d’informe de
fiscalització prèvia i realització de les retencions de crèdit corresponents
c) Remissió a l’alcaldia de l’Ajuntament per a l’aprovació de la bestreta de
caixa fixa.
d) Una vegada acordada la constitució de la bestreta, s’enviarà còpia de
l’expedient a la tresoreria municipal, per tal de realitzar les gestions
tendents a l’obertura del compte corrent i de les operacions comptables
corresponents.
Per la resta, serà d’aplicació el que disposa la Instrucció de Comptabilitat.”
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’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU D'UNA PORCIÓ DE PARCEL·LA MUNICIPAL
DESTINADA A LA INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS
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En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1) i tres abstencions,
corresponents als membres del PSOE (2) i del regidor no adscrit (1); incloure’l a l’ordre
del dia.
Seguidament, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l’assumpte
indicat, que diu:
“Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 16 de febrer s’ha iniciat l’expedient de contractació
per a la concessió de l’ús privatiu d’una porció de parcel·la municipal ubicada a la urbanització
de Binibèquer Vell, destinada a la instal·lació d’uns equips de telecomunicacions i els seus
elements accessoris, tot en virtut de la memòria acreditativa de la seva necessitat, atès que
està a punt de finalitzar l’actual concessió, ---------------------------------------------------------------------Atès que, emesos els pertinents informes es considera com a procediment més adequat l’obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació; ------------------------------------Redactats els corresponents plecs de clàusules administratives i examinada la documentació
de l’expedient, elev a la consideració de la Comissió Informativa d’Hisenda la següent -----------PROPOSTA D’ACORD ----------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 2015/180, de 16 de febrer de 2015, per la qual s’inicia
l’expedient per a la concessió de l’ús privatiu d’una porció de parcel·la municipal destinada a la
urbanització de Binibèquer Vell, destinada a la instal·lació d’uns equips de telecomunicacions. Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per a la concessió de l’ús privatiu
d’unes parcel·les municipals destinades a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil.--------------Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte.
Quart.- Convocar licitació d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant, per a
què en el termini de 20 dies naturals es puguin presentar les proposicions que s’estimin
pertinents.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en aquesta propietat ja hi ha instal·lada una antena i
que es tracta d’una porció de terreny d’aquesta parcel·la (10 m2 a terra i 10 m2 dalt el
dipòsit) i que el preu de sortida és de 7.500 euros anuals, per un període màxim de 10
anys. Afegeix que per elaborar els plecs de clàusules s’ha fet feina sobre els plecs
que s’havien elaborat en el seu moment quan es van treure les antenes del polígon
industrial, Binibèquer i Cap d’en Font, i creu que és un cànon que s’apropa molt a allò
que s’està abonant en aquests moments. Conclou dient que espera que hi hagi
concurrència i competència i és pugui millorar el cànon de sortida, independentment
del bon servei que es pugui donar a tots els usuaris.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que al seu entendre el preu de sortida es podria
haver apujat una mica més, ja que aquestes empreses solen facturar milions d’euros i
la parcel·la podria haver-se revaloritzat molt més.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana si aquests equips de telecomunicacions estan
destinats només per a la urbanització de Binibèquer Vell o també és per a la resta del
terme municipal.
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Intervé el batle. Manifesta que aquests equips tenen un radi d’acció, no donen
cobertura a tot el terme. Les companyies de telefonia allò que fan és un mapa on hi ha
una sèrie de zones fosques i a partir d’aquí creen una xarxa d’antenes col·locades
estratègicament per disminuir les àrees fosques i donar cobertura allà on no n’hi
ha. Afegeix que aquesta antena està en una ubicació que té una visibilitat grossa a la
costa, si bé no sabria dir fins a quin àmbit dóna cobertura i des de quin àmbit comença
la cobertura d’una altra antena. Pel que fa a la intervenció del portaveu del PSM-ELS
VERDS, manifesta que les companyies que tenen adjudicats aquests espais així i tot
intenten negociar a la baixa aquests preus; i que no sap si, per 20 m2, 7.500 euros
anuals és molt o poc, però la realitat és que és el preu que ara es paga i que és un
preu de sortida. Si realment hi ha concurrència i competència, aquest preu es pot
millorar.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que havia fet aquesta pregunta perquè sembla que hi
ha una errada a la redacció de la proposta de Batlia, quan diu “...una porció de
parcel·la municipal destinada a la urbanització de Binibèquer Vell, destinada a la
instal·lació d’uns equips de telecomunicacions.”.
La secretària manifesta que, efectivament, hi ha una errada a la proposta d’acord i que
la primera vegada que apareix la paraula destinada hauria de canviar-se per ubicada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1),
EM-EU (1) i del regidor no adscrit (1); acorda:
Primer. Ratificar la Resolució d’Alcaldia 2015/180, de 16 de febrer de 2015, per la qual
s’inicia l’expedient per a la concessió de l’ús privatiu d’una porció de parcel·la
municipal ubicada a la urbanització de Binibèquer Vell, destinada a la instal·lació d’uns
equips de telecomunicacions
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, per a la concessió de l’ús
privatiu d’unes parcel·les municipals destinades a la instal·lació d’antenes de telefonia
mòbil.
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que ha de regir el
contracte.
Quart. Convocar licitació d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del
contractant, perquè dins el termini de 20 dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
SISÈ. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 AL PRESSUPOST DE
2014. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2014/1618, de dia 30.12.14, que diu:
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“Atesa l’existència de despeses que no poden demorar-se a l’exercici següent i que no tenen
crèdit suficient, i tenint en compte que es poden realitzar transferències de crèdit d’altres
aplicacions pressupostàries no compromeses pertanyents a la mateixa àrea de despesa. -------Vist l’informe d’intervenció de dia 29 de desembre de 2014. ----------------------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ---------------------RESOLC: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: --------------------------------------------------------------------------------------------Pr
152
151

Ec
22110
23020

Descripció
VIVENDA - PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO
DEL PERSONAL NO DIRECTIU - DIETES

BAIXES

Pr

Ec

Descripció

BAIXES

313
341
335

46100
21300
22799

ACCIONS RELATIVES A LA SALUT - A CONSELLS I CABILDOS (alberg d'animals)
ESPORTS I ESBARJO - MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS
ARTS ESCENIQUES - GESTIO TEATRE

Pr
920
920

Ec
22699
46102

Descripció
ADMINISTRACIÓ GENERAL - ALTRES DESPESES DIVERSES
ADMINISTRACIO GENERAL - TRANSF.CIM - CONSORCI RUSTIC

BAIXES

Pr

Ec

Descripció

BAIXES

211
221
341
3210
931

16103
16209
16000
13100
16000

PENSIONS - PENSIONS EXCEPCIONALS
ALTRES PRESTACIONS - DESPESES SOCIALS
ESPORTS I ESBARJO - QUOTES SEGURETAT SOCIAL
ENSENYAMENT COL.LEGI - RETRIBUCIONS LABORAL EVENTUAL
POLITICA ECONOMICA I FISCAL - SEGURETAT SOCIAL.

ALTES
1.000,00

1.000,00
ALTES
830,00
1.600,00
2.430,00
ALTES
3.800,00

3.800,00
ALTES
310,00
70,00
1.300,00
150,00
1.830,00

SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament.” --------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana informació de la partida relativa a pensions
excepcionals.
El batle informa que es tracta de les pensions que s’abonen als
viudos/es de les persones que anteriorment havien fet feina a l’Ajuntament i que no
estaven cobertes per cap assegurança. Afegeix que es tracta de partides històriques.
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014. DONAR-NE COMPTE
El batle demana que el present punt quedi damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda deixar-lo
damunt la taula.
VUITÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2015/159 AMB RELACIÓ A LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/159, de dia 10.02.15, que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 13 de febrero de 2015 por la mañana
hasta el día 15 de febrero de 2015 por la tarde, ambos inclusive; y atendiendo a la normativa
vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal, y en virtud de las atribuciones
que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ---------------------------------------------13
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-------------------------------------------------------RESOLVER ------------------------------------------------------PRIMERO.-Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Pedro Tuduri
Mercadal, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 13 de febrero de 2015 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 15 de febrero de 2015 por la tarde. ----------------------------------SEGUNDO.-Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.-Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. ESCRITS PSOE. DONAR-NE COMPTE DELS MEMBRES QUE PERTANYEN
AL GRUP POLÍTIC, DEL SEU PORTAVEU I DELS VOCALS QUE INTEGREN LES
COMISSIONS INFORMATIVES
Es dóna compte dels següents escrits presentats pels grup PSOE:
a) RE 891, de dia 23.02.15.
“Els regidors/regidores que subscriuen el present escrit: ---------------------------------------------------Sra. Silvia Pérez de la Vega ---------------------------------------------------------------------------------------Sr. Juan Cubas Pons -------------------------------------------------------------------------------------------------Sra. Vanesa Florit Blanco -------------------------------------------------------------------------------------------Manifesten: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Que atesa la renúncia a pertànyer al grup municipal del PSOE del Sr. Llorenç Carretero
Tudurí, ens plau comunicar-vos que el grup polític PSOE queda integrat pels regidors
que subscrivim el present i -------------------------------------------------------------------------------2. Que designem PORTAVEU DEL GRUP a la regidora Silvia Pérez de la Vega. -----------La qual cosa es posa en coneixement del batle, en compliment del que es disposa a l’article 76
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.” ------------

b) RE 892, de dia 23.02.15.
“Sílvia Pérez de la Vega, portaveu del Grup Socialista a l’Ajuntament de Sant Lluís, informa: ---Atenent a la renuncia presentada per el regidor Llorenç Carretero Tudurí, informem que les
assistències a Comissions per part del nostre grup quedarà resolt de la següent manera: -------COMISSIÓ D’EDUCACIÓ, ESPORTS I FESTES -------------------------------------------------------------Titular: Silvia Pérez de la Vega-------------------------------------------------------------------------------------Primer Suplent: Joan Cubas Pons --------------------------------------------------------------------------------Segon Suplent: Vanesa Florit Blanco ----------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ SAN ITAT I SERVEIS SOCIALS -------------------------------------------------------------------Titular: Joan Cubas Pons --------------------------------------------------------------------------------------------Primer Suplent: Vanesa Florit Blanco ----------------------------------------------------------------------------Segon Suplent: Silvia Pérez de la Vega -------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE COMERÇ i TURISME ---------------------------------------------------------------------------Titular: Silvia Pérez de la Vega ------------------------------------------------------------------------------------Primer Suplent: Joan Cubas Pons --------------------------------------------------------------------------------Segon Suplent: Vanesa Florit Blanco ----------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ DE CULTURA l GOVERNACIÓ --------------------------------------------------------------------Titular: Silvia Pérez de la Vega ------------------------------------------------------------------------------------Primer Suplent: Joan Cubas Pons --------------------------------------------------------------------------------Segon Suplent: Vanesa Florit Blanco ----------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ D’URBANITZACIONS --------------------------------------------------------------------------------Titular: Joan Cubas Pons --------------------------------------------------------------------------------------------14
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Primer Suplent: Vanesa Florit Blanco ----------------------------------------------------------------------------Segon Suplent: Silvia Pérez de la Vega -------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA --------------------------------------------------------------------------Titular: Joan Cubas Pons --------------------------------------------------------------------------------------------Primer Suplent: Vanesa Florit Blanco ----------------------------------------------------------------------------Segon Suplent: Silvia Pérez de la Vega -------------------------------------------------------------------------COMISSIÓ D’URBANISME -----------------------------------------------------------------------------------------Titular: Silvia Pérez de la Vega ------------------------------------------------------------------------------------Primer Suplent: Vanesa Florit Blanco ----------------------------------------------------------------------------Segon Suplent: Joan Cubas Pons.” -------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.

Atès que el PSM-ELS VERDS ha anunciat la presentació de dos punts d’urgència, un
de relatiu al rebuig a la privatització d’AENA i l’altre amb relació a la suspensió de les
mesures reguladores de l’activitat dels monitors i entrenadors de l’esport base; i atesa
a la possibilitat d’una moció conjunta amb relació a la declaració institucional del 8 de
març, Dia Internacional de la Dona, el batle demana fer una pausa de cinc minuts.
A les 20.35 hores, es reprèn la sessió.
Tot seguit, es sotmet a votació la inclusió dels següents punts d’urgència:
1) Moció conjunta amb relació a la Declaració Institucional del 8 de Març, Dia
Internacional de la Dona.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
incloure’l.
2) Proposta d’acord que presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació al rebuig a
la privatització d’AENA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
incloure’l.
3) Moció que presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació a la suspensió de les
mesures reguladores de l’activitat dels monitors i entrenadors de l’esport base.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
incloure’l.
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ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Tot seguit, i en qualitat de portaveu del Partit Popular, el Sr. Tudurí Mercadal llegeix
les contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària del dia 29.01.15:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ

1. Respecte a la sol·licitud de còpia de projectes o memòries valorades del Pressupost
de 2015, li pos de manifest el següent:
Li remet còpia adjunta dels següents projectes:
- Projecte d’execució de remodelació i pavimentació d’un tram del camí
Vell de s’Ullastrar.
- Projecte de substitució de xarxes de clavegueram i aigua potable d’un
tercer tram a la 5ª Avinguda de s’Algar.
- Projecte d’execució per a la remodelació d’un tram de vorera a la 5ª
Avinguda de s’Algar, tram comprés entre la 1ª i la 8ª avingudes.
- Projecte d’instal·lació de noves òptiques amb tecnologia LED per la
millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Binibèquer Vell.
- Projecte d’execució per a la impermeabilització de la coberta superior
del Pavelló Esportiu Municipal
Respecte a la resta d’actuacions incloses en el programa d’inversions de 2015 a què
es va fer referència a la sessió plenària, li comunic que, o bé encara no tenen el
projecte redactat, o bé per ser petites actuacions no requereixen projecte.
DOTZÈ. MOCIÓ CONJUNTA AMB RELACIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Es dóna compte de la moció conjunta signada pels grups polítics de la corporació (PP,
PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU), així com pel regidor no adscrit, amb relació a la
Declaració Institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, que diu:
“Declaració institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona
El 2015, el Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març a tot el món, posarà
en relleu la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, un full de ruta històric, subscrit per 189
governs fa vint anys, que va establir l’agenda per a la materialització dels drets de les dones. Si
bé els assoliments han estat molts des de llavors, les bretxes que encara persisteixen són
nombroses i profundes.
Aquest és el moment de defensar les conquestes de les dones, reconèixer desafiaments i
posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat de gènere, per motivar totes les
persones a fer la part que els correspongui. La Plataforma d’Acció de Beijing s’enfoca en dotze
esferes d’especial preocupació, i imagina un món en el qual totes les dones i les nines puguin
exercir les seves opcions, com ara participar en la política, educar-se, obtenir un ingrés, i viure
en societats lliures de violència i discriminació.
La Plataforma d’Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics, que els governs, les
Nacions Unides i els grups de la societat civil han d’assumir per fer dels drets humans de les
minories una realitat: la dona i la pobresa, l’accés desigual a l’educació, la falta d’accés i l’accés
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desigual als sistemes de salut, la violència contra la dona, els diversos aspectes de la
vulnerabilitat de la dona en els conflictes armats, la desigualtat en les estructures econòmiques,
la desigualtat en el poder i la presa de decisions, la manca de mecanismes institucionals
diversos per millorar l’avenç de la dona, la falta de respecte i la protecció inadequada quant als
drets humans, la subrepresentació de la dona en els mitjans de comunicació, la desigualtat en
la gestió dels recursos naturals i en la protecció del medi ambient i, finalment, la discriminació i
la violació de les nines.
El Dia Internacional de la Dona va sorgir de l’activitat dels moviments obrers a finals del segle
XX a l’Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, el Dia Internacional de la Dona ha adquirit
una dimensió global per a les dones dels països desenvolupats i en desenvolupament. El
creixent moviment internacional de les dones ha ajudat que la commemoració ofereixi
l’oportunitat d’incrementar el suport dels drets i la participació de les dones en les esferes
política i econòmica.
El Dia Internacional de la Dona ha passat a ser un moment de reflexió sobre els progressos
assolits, una crida al canvi, i una celebració dels actes de valor i determinació de dones
corrents que han tingut un paper extraordinari en la història dels seus països i les seves
comunitats.
El lema d’enguany, «Igualtat per a les dones: progrés per a tothom», subratlla que
la igualtat de gènere, l’apoderament de les dones, el respecte total dels drets humans de les
dones i l’eradicació de la pobresa són essencials per al desenvolupament econòmic i social.
També destaca el paper clau de les dones com a agents del desenvolupament.
“Els països en els quals hi ha més igualtat de gènere experimenten més creixement
econòmic. Les empreses que compten amb més líders dones aconsegueixen més bons
rendiments. Els acords de pau que inclouen les dones són més duradors. Els parlaments
en els quals hi ha més dones aproven lleis sobre qüestions socials clau com la salut,
l’educació, la lluita contra la discriminació i la manutenció dels infants. Les proves no
deixen lloc a dubtes: la igualtat de la dona suposa progressos per a tots.” (Ban Ki-moon,
secretari general de l’ONU).”

Es sotmet a votació l’esmentada moció, la qual és aprovada per unanimitat dels dotze
membres assistents.
TRETZÈ. PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS
AMB RELACIÓ AL REBUIG A LA PRIVATITZACIÓ D'AENA
Es dóna compte de la proposta d’acord presentada pel grup del PSM-ELS VERDS,
que diu:
“El Govern de Rajoy finalment ha decidit dur endavant la privatitzacio d’AENA tot i les protestes
generalitzades i els avisos dels principals agents econòmics i socials sobre les greus
conseqüències sobre l’activitat econòmica que aquesta decisió pot tenir i, sobretot, sobre la
destrucció de molts de llocs de feina a la mateixa empresa publica així com a les petites i
mitjanes empreses que de manera directa o indirecta treballen a l’aeroport.
La decisió de privatitzar AENA és, endemés, clarament contraria a reiterats acords de les
principals institucions de les Illes Balears i fa impossibles les reiterades peticions de participació
de les Illes Balears en la gestió i la presa de decisions dels nostres aeroports així com del
manteniment de la gestió i titularitat pública dels mateixos.
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Les principals institucions, partits, entitats i associacions de les Illes Balears s’han manifestat
reiteradament sobre la importància capital dels nostres aeroports en la economia de les nostres
illes, la mobilitat de les ciutadanes i els ciutadans i per a la nostra indústria turística, atès que
més del 90% dels visitants depenen per a arribar precisament de les comunicacions aèries.
En aquest sentit, les institucions publiques i les entitats cíviques i socials han manifestat
clarament la seva gran preocupació sobre les molt negatives conseqüències que tindria la
privatització d’AENA davant la destrucció de llocs de feina, la pèrdua de qualitat i drets laborals
i de gestió del servei públic que comportaria, així com de control del propi model territorial i la
política turística per part de cadascuna de les Illes Balears.
La decisió final de dur endavant la privatitzacio del 49% d’AENA per poc mes del 10% del seu
valor real durà greus conseqüències econòmiques i socials per a Menorca ja des del seu
procés d’execució davant l’allau de vagues laborals que es produiran a Menorca i a la resta
d’aeroports d’AENA. Les mobilitzacions dels treballadors i treballadores d’AENA en defensa del
manteniment del caràcter públic de l’empresa i, per tant, en defensa dels legítims interessos
socials i econòmics de Menorca, són responsabilitat exclusiva del Ministeri. Som a temps
d’aturar les mobilitzacions i, sobretot, de mantenir el caràcter públic dels aeroports. Menorca no
es pot permetre el transport aeri empitjori encara mes, com han advertit que passarà les
institucions i les entitats econòmiques i socials de Menorca i de les Illes Balears mes rellevants.
Per tot això, el Grup PSM-VERDS a l’Ajuntament de Sant Lluís presenta la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. El PIe de l’Ajuntament de Sant Lluís rebutja la decisió de privatitzar l’aeroport de Menorca
així com de la resta dels aeroports d’AENA presa pel Govern de l’Estat i l‘insta a respectar els
acords del les institucions de les Illes Balears sobre la qüestió.
2. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de l’Estat a aturar la privatització
d’AENA de manera immediata i a encetar la negociació amb el Govern de les Illes Balears i els
Consells lnsulars per tal d’assolir la cogestió dels nostres aeroports a favor de l’interès general i
els criteris de servei públic.
3. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de l’Estat a constituir un ens públic de
gestió dels aeroports de les Illes Balears amb la participació de les institucions de la comunitat
autònoma i la societat civil de les Illes Balears, d’acord amb el model de desenvolupament
econòmic, turístic i territorial de cadascuna de les Illes Balears i ben especialment de Menorca,
que pateix greus problemes de connectivitat aèria.
4. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís reitera el seu rebuig a les intencions de privatització del
Ministeri de Foment i que facin tots els esforços i gestions necessaris per evitar la privatització.
I exigeix que el Govern de les Illes Balears faci el mateix.
5. El PIe de l’Ajuntament de Sant Lluís denuncia públicament les greus conseqüències que la
privatització de l’aeroport de Menorca tindria per a la necessitat de disposar d’un transport aeri
digne així com les greus conseqüències que tindria per a l’activitat econòmica de la nostra illa,
amb la destrucció de nombrosos llocs de feina tant a AENA com a les moltes petites i mitjanes
empreses que de manera directa o indirecte depenen de l’aeroport.
6. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís denuncia la decisió unilateral d’AENA i el Govern de
l’Estat de dur endavant la privatització i les greus conseqüències que aquest procés pot tenir
per a la connectivitat aèria i l’economia de Menorca davant les actuacions i mobilitzacions que
puguin dur a terme els treballadors i les treballadores d’AENA en defensa del manteniment del
caràcter públic de l’empresa i, per tant, en defensa dels legítims interessos socials i econòmics
de Menorca, i que són responsabilitat exclusiva del Ministeri.”
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el grup del PSM-ELS VERDS va participar a
la Mesa pel Transport Aeri, en la qual tots els partits polítics hi participen, fins i tot el
PP, i en una d’aquestes sessions es va posar de manifest la preocupació que
suposaria la privatització d’AENA, en el sentit que no passàs allò que passa en una
empresa privada. És a dir, que si un aeroport no dóna els fruits que ells troben, doncs
aquest aeroport es deixarà una mica marginat i els vols en aquesta illa ja són prou
precaris, cosa que si es produeix podrien arribar a ser-ho més, de precaris. Per açò,
en una d’aquestes sessions es va presentar aquesta proposta, la qual no només s’ha
presentat a aquest Ajuntament, sinó a tots els ajuntaments de l’illa així com al CIM.
Demana el suport a la proposta presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU donarà plenament suport a la
proposta que fa el grup del PSM-ELS VERDS i que la subscriu íntegrament, tant
l’exposició de motius com les propostes d’acord. A més, vol fer constar que aquesta
moció, en principi, l’havien de presentar conjuntament i que si no ha estat així ha estat
per problemes tècnics. Per tant, la voluntat no només és de votar-hi a favor, sinó que
la subscriu com a seva. Conclou reiterant la necessitat que AENA segueixi sent un
servei públic i mostra la seva preocupació per les greus conseqüències que la seva
privatització pot tenir per a la societat menorquina. Espera que la proposta s’aprovi per
unanimitat.
Intervé el batle. Manifesta que sense entrar en el fons de la qüestió, l’equip de govern
n’ha estat parlant i té els seus dubtes, com quan hi ha qualsevol moviment d’aquests
tipus amb altres qüestions, i hem decidit que encara que sigui una cosa que ens afecti
molt, es tracta d’una competència que no és nostra. Per tant, anuncia que no donaran
suport a la proposta d’acord presentada pel grup del PSM-ELS VERDS.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li sap greu que la moció no tengui el suport
de l’equip de govern, perquè la qüestió del transport no és només una qüestió de les
esquerres ni de les dretes, AENA és de tot l’Estat i, més prest o més tard, ens afectarà
a tots i més en aquesta illa que per, sortir, o surts en vaixell o surts amb avió. Conclou
insistint que li sap greu que no s’aprovi.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta d’acord
presentada pel grup del PSM-ELS VERDS. Es produeix el següent resultat: cinc vots
a favor, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1), EM-EU (1) i
del regidor no adscrit (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PP (7).
La proposta d’acord queda desestimada.
CATORZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS AMB
RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ DE LES MESURES REGULADORES DE L'ACTIVITAT
DELS MONITORS I ENTRENADORS DE L'ESPORT BASE
Es dóna compte de la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, que diu:
“Atès que el 30 de juliol de l’any passat el Consell Superior de l’Esport va emetre el resultat de
l’estudi que dóna compliment al mandat de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013
de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en relació a la naturalesa jurídica i
l’enquadrament en el camp d’aplicació de la Seguretat Social de l’activitat desenvolupada pels
clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre.
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De l’esmentat estudi destaca la consideració del caràcter laboral de les relacions entre els
clubs i les entitats esportives i les persones que presten serveis retribuïts i, per tant, la
naturalesa dels imports percebuts, independentment de la quantia. La proposta que realitza
l’estudi es la regularització de les parts mitjançant el contracte a temps parcial. Només de
manera excepcional es contempla la concurrència de relacions de voluntariat i, per tant, la no
consideració de salari de les quantitats percebudes.
La realitat, en canvi, és que el sistema esportiu balear se sustenta en gran part en l’esport de
base, fillets i filletes que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. El paper dels
entrenadors, delegats i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruista i desinteressada.
Atès que la majoria dels clubs esportius de les Illes poden cada dia obrir les portes i apropar
l’esport a la ciutadania perquè compten amb la col·laboració desinteressada de molts voluntaris
i voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d’il·lusió i passió per l’esport fan
possible que centenars de fillets i fiIletes puguin entrenar. Els recursos d’aquests clubs solen
ser bastant modestos i les retribucions del personal que col·labora es redueixen, en la majoria
de vegades, a una aportació per a cobrir les despeses necessàries per realitzar l’activitat.
Alguns estudis demostren que el nostre sistema esportiu es basa en un 70% amb el treball
voluntari i un 30% amb el treball professional.
Atès que la legislació actual entén el voluntariat com una relació simplement laboral, amb tot el
que això implica d’alt cost administratiu, econòmic i burocràtic. A la Unió Europea, en canvi,
s’estan implantant altres models, com l’anomenat “Pocket Money”, que permeten obtenir una
remuneració simbòlica a qui dedica una part del seu temps a la formació d’esportistes
amateurs. En aquest sentit creiem que s’hauria de treballar per adaptar i millorar la regulació
d’aquest col·lectiu a partir dels nous models europeus, que reconeixen l’important paper del
voluntariat i l’incentiven amb beneficis fiscals i de simplificació administrativa.
L’aplicació imminent de les mesures de regularització implantades pel Govern de l’Estat
generen greus perjudicis a la xarxa de clubs esportius, i fins i tot posen en perill la seva
supervivència en molts casos. Entre d’altres perjudicis comportarà incrementar les despeses
derivades de la practica esportiva de base gairebé en un 50%; eliminar, de cop la important
funció social d’interès general que exerceixen els clubs de base —el que inevitablement
conduirà a la desaparició de molts d’ells— o, en el millor dels casos, els abocarà a
l’empobriment. L’efecte immediat de tot això serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats en
matèria esportiva, que limitarà i vetarà una part important de la població a no poder exercir el
seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.
En definitiva, les conseqüències que es deriven del mandat de la disposició addicional setzena
de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, són molt negatives
per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a l’esport de base i per als nostres joves.
Per tot això, el Grup Municipal PSM -VERDS proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les mesures contemplades en l’estudi derivat
de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, en especial la que es refereix a la regularització via contracte parcial dels
entrenadors i monitors dels equips no professionals, i a crear un règim especial i específic que
s’adeqüi a la realitat esportiva.
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a aturar de forma immediata les inspeccions a l’esport base
per al compliment a la disposició addicional dotzena i les mesures incloses en l’estudi del
Consell Superior de l’esport (que havien de començar l’1 de novembre de 2014), i de les que es
podrien derivar sancions socialment injustes i econòmicament inassumibles.
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TERCER. Instar el Govern de l’Estat a estudiar i proposar diverses alternatives per a regular
convenientment i d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada
modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats
esportives. Alhora s’insta també al Govern a crear un model de voluntariat, com per exemple el
“pocket money” establert a la Unió Europea, amb l’objectiu de reconèixer la figura del voluntari i
regularitzar la seva activitat en l’àmbit de la formació esportiva, a través dels clubs sense ànim
de lucre.
QUART. Instar el Govern de l’Estat a impulsar un Pla de Suport Econòmic, Tècnic i Formatiu a
l’Esport Base on hi hagi implicat tant el Consell Superior d’Esports i les comunitats autònomes,
com les Federacions Esportives Nacionals i Autonòmiques i el teixit associatiu del sector.”

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquesta moció no és res més que per donar
suport als monitors i entrenadors de l’esport base amb treball voluntari —un 70%—; i si
s’aplica aquesta llei, la cosa més segura és que molts equips de l’esport base se
n’aniran a la punyeta perquè no podran sufragar les despeses. Afegeix que el PSMELS VERDS presenta aquesta moció amb la idea del pocket money, que és allò que
s’està implantant a la Unió Europea i que permet obtenir una remuneració simbòlica a
qui dedica una part del seu temps a la formació d’esportistes amateurs. Si no és així,
no hi ha manera que açò pugui anar endavant; i, si s’aplica la Llei 14/2013, la cosa
més segura és que molts d’equips de l’illa de Menorca podran tancar les seves portes
a l’esport base. Demana el suport a la moció presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, per problemes tècnics, no ha signat la
moció, però que la intenció era signar-la. Sobre el contingut, creu que és important
reconèixer el paper del voluntariat en l’esport, i no només aquesta problemàtica afecta
l’esport, sinó el voluntariat en general. Considera que s’ha de donar suport a aquestes
persones que, desinteressadament, fan de monitors o entrenadors, però resulta que
allò que s’està fent és tot el contrari, se’ls està perjudicant.
Afegeix que es pot
entendre que amb aquesta mesura allò que s’està fent és per afany recaptatori, però
també per afany propagandístic en el sentit d’inflar les xifres d’ocupació, ja que el
govern de l’Estat, ara que som a prop d’eleccions, repeteix tant que l’ocupació
augmenta... Si augmenta a base d’aquest tipus de mesures, açò és ben trist. Anuncia
que donarà suport a la moció presentada.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que està totalment d’acord amb la moció
presentada, la qual es va posar damunt la taula a la Junta de Portaveus de dijous
passat, però allò que li hauria agradat és que l’equip de govern hagués posat avui
damunt la taula l’escrit que va dirigir al Consell Superior d’Esports. Anuncia que donarà
suport a la moció del PSM-ELS VERDS.
Intervé la Sra. Pérez de la Vega. Anuncia que el grup PSOE també donarà suport a la
moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el PP presenta una esmena a la totalitat
de la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS. El batle afegeix que el motiu
d’aquesta esmena és seguir en la línia de l’escrit que es va remetre al Consell Superior
d’Esports, un escrit reivindicatiu i consensuat amb tots els municipis de Menorca, el
CIM i el Govern balear.
Tot seguit, la secretària dóna compte de l’esmentada esmena:
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“ESMENA A LA MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
SOCIALISTA MENORQUÍ A L’AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
El senyor Pedro Tudurí Mercadal, en nom propi i representació de l’equip de Govern Municipal
de l’Ajuntament de Sant Lluís en qualitat de portaveu Municipal en virtut de l’acord plenari de
dia 30-06-2011, presenta la següent Esmena a la totalitat a la moció presentada per el grup
municipal del Partit Socialista Menorquí, sobre “La suspensió de les mesures reguladores
de l’activitat de monitors i entrenadors de l’esport base”
Exposant que:
Analitzada en profunditat dita moció, l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Lluís
comparteix plenament la problemàtica que suposa la situació en la que es troben els clubs
esportius de Menorca derivats de les exigències de la Llei destalonament a emprenedors, i
essent conscients de l’expressada problemàtica, i a fi i efecte de seguir amb la mateixa línea
d’actuació que es va plantejar a l’escrit amb Registre de Sortida del nostre Ajuntament nombre
885 de data 23.02.2015, dirigit al senyor Miguel Cardenal Carro en qualitat de President del
Consell Superior d’Esports,
Proposa que el Ple de la Corporació Municipal de Sant Lluís la incorporació de les
següents,
ESMENA:
Esmena a la totalitat dels punts PRIMER, SEGON, TERCER I QUART de la moció
presentada per el Grup Municipal del PSM-VERDS, substituint-los per un únic punt:
Primer: Instar al President del Consell Superior de Esports a que es valorin totes les
possibilitats per donar una justa solució que reguli el sector de l’esport, ja sigui mitjançant un
règim especial o a través de un Llei de Mecenatge a nivell nacional que complementi la que
actualment s’està tramitant a les Illes Balears, on s’estableixin les mesures tributaries amb
l’objecte de contribuir al foment i el desenvolupament de l’esport i les entitats esportives de les
Illes Balears.”

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquest equip de govern dóna suport
absolut als clubs esportius de Balears davant la situació amb la qual es troben amb
motiu de l’entrada en vigor de la Llei de suport a l’emprenador impulsada pel govern
estatal. Assenyala que estan amb ells i intentaran aconseguir que se solucioni, perquè
creu que és de justícia. No podem tractar aquest tema com si fos una activitat
econòmica, quan el que fan des d’aquests clubs és una funció social. Així mateix,
manifesta que encara que no és competència dels Ajuntaments, la nostra postura és
de suport total a tots els fillets, pares, aficionats i clubs que formen la gran família de
l’esport balear; per açò ja hem enviat una carta a Madrid, al Ministeri, perquè
entenguin que cal donar una solució, ja sigui a través d’un règim especial o amb una
llei de mecenatge a nivell nacional, que complementi la que estam tramitant a les
Balears, que incorpori bonificacions i incentius per als clubs més modests.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en aquesta carta remesa al secretari
de l’Estat d’Esports, Sr. Miguel Cardenal, s’urgeix a solucionar la situació en què es
troben els clubs modests i proposa una bateria de solucions; la viabilitat haurà de ser
estudiada pel Ministeri. Així mateix, manifesta que, per altra banda, des del govern
autonòmic ja s’està estudiant la possibilitat d’incloure una nova línia d’ajuda als clubs
esportius, que vagi lligada a la Llei d’ajuda a emprenadors i d’aquesta manera tenguin
una compensació econòmica.
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Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que també hem estat en contacte en tot
moment amb els clubs; i de fet, per a aquest dimarts hi ha convocada una reunió per
oferir el suport que puguin necessitar. Conclou dient que aquest equip de govern ha
apostat per l’esport al nostre municipi al llarg de la legislatura, cosa que creu que ha
quedat demostrada, i amb la llei d’emprenadors estan fent feina per defensar els
interessos dels nostres clubs, així com per contribuir al foment i desenvolupament de
l’esport a Sant Lluís.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que és quasi el mateix, però no és igual. Ara bé,
allò que més el sorprèn és que dia 19 de febrer l’equip de govern tenia constància de
la moció del PSM-ELS VERDS, i llavors dia 23 remeten l’escrit al Consell Superior
d’Esports... Afegeix que, en aquest ajuntament, no és només en aquesta legislatura
que s’ha apostat per l’esport base, sinó que de sempre s’hi ha apostat, en aquest
poble, i més tenint el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís. Per altra banda,
manifesta que aquest ajuntament no ha de perdre el ritme i ha de seguir lluitant per
l’esport base. Conclou dient que l’esmena li apareix una mica oportunista.
El batle manifesta que es van reunir tots els regidors i van consensuar aquest escrit,
no és una cosa feta aposta.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la moció del PSM-ELS VERDS s’ha presentant a tots
els ajuntaments on tenen representació i que el seu grup també s’ha reunit amb les
plataformes de l’esport a Menorca i a les Illes. Conclou dient que, no obstant açò,
accepta l’esmena presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si el Sr. Lora Buzòn, que és el que
presenta la moció, està d’acord amb l’esmena que ha presentat l’equip de govern, no
té res més a dir. Anuncia que, doncs, donarà suport a l’esmena presentada.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el problema és que ja hi ha situacions
que s’han creat, i creu que el primer i el segon punt de la moció del PSM-ELS VERDS
haurien de ser irrenunciables. El problema real ja hi és, fins i tot hi ha un club de futbol
de segona divisió que està afectat directament per aquestes mesures. Manifesta que
l’esmena està molt bé perquè simplifica els apartats, però creu que és molt suau el fet
de demanar al president del Consell Superior d’Esports “que estudiï...”, perquè la
realitat és que en aquests moments el problema ja està damunt la taula.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que no està d’acord amb el portaveu del PSMELS VERDS quan diu que “és quasi el mateix, però no és igual”, ja que no és igual i
que està més d’acord amb la intervenció del Sr. Carretero. Assenyala que una llei de
mecenatge per a l’esport és una cosa molt diferent a la situació que estam tractant ara,
que és la gent que fa feina desinteressadament (o a canvi d’una petita remuneració)
per aquests clubs. Afegeix que una cosa és que tots els clubs tenguin la possibilitat
d’un finançament millor per una llei de mecenatge, però açò no aclareix la situació dels
professionals. Són dues coses diferents. No obstant açò, anuncia que el PSOE
donarà suport a l’esmena presentada.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en aquest ajuntament la regidoria
d’Espots no perdrà el ritme, perquè és una de les regidories que té més activitat aquí
dins. Sobre oportunisme, manifesta que de cap de les maneres, perquè ja s’havien
començat a fer reunions amb els diferents clubs. Afegeix que es tracta d’un acord de
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tots els ajuntament, i una presa de decisions en conjunt de tots els ajuntaments té
molta més forta. Conclou dient que creu que anam ben encaminats i que s’està fent
feina per solucionar aquest tema.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que s’estima més acceptar l’esmena, que no
que l’assumpte quedi oblidat.
Tot seguit, el batle sotmet a votació l’esmena a la totalitat presentada per l’equip de
govern a la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Instar el president del Consell Superior d’Esports a valorar totes les possibilitats per
donar una justa solució que reguli el sector de l’esport, ja sigui mitjançant un règim
especial o a través d’una llei de mecenatge d’àmbit nacional que complementi la que
actualment s’està tramitant a les Illes Balears, en què s’estableixin les mesures
tributàries amb l’objecte de contribuir al foment i al desenvolupament de l’esport i de
les entitats esportives de les Illes Balears.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.10 hores, el president aixeca la
sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la
secretària, acta que certific.

24

