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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/06/2014 (per avançament de la sessió de dia 27.06.14)
Hora: de les 20 a les 20.50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Alfredo Benosa Majos
Mª Dolores Tronch Folgado
Llorenç Carretero Tudurí
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
M. Carolina Marqués Portella
Regidor:
Remigio Lora Buzón
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Donar compte de la dimissió de la regidora del PSOE, Mª Carolina Marqués
Portella
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.06.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació del conveni d'adhesió al Servei Insular de
Teleassistència domiciliària de Menorca
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.06.14. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació del dia de la celebració de les sessions ordinàries
del Ple municipal
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 19.06.14. Moció que
presenta el grup del PSOE amb relació a la gestió i coordinació de la sala
multifuncional Albert Camus
Sisè. Donar compte Acte núm. 330/13 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 amb
relació a la peça separada de mesures cautelars sol·licitada per GEAMSA, en el marc
del procediment ordinari 93/2013
Setè. Donar compte Sentència núm. 171/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per GEAMSA contra
aquest Ajuntament, en el marc del procediment ordinari 93/2013
Vuitè. Donar compte Acte núm. 43/2014 de l'Audiència Provincial amb relació al recurs
d'apel·lació interposat per Ana Mª Alsina Pons contra l'acte del Jutjat d'Instrucció núm.
1 de Maó, en el marc del procediment abreujat 919/2006
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs, suggeriments i mocions

1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

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 30.05.14.
No havent-hi intervencions, per unanimitat, els onze membres assistents aproven
l’acta.
SEGON. DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DE LA REGIDORA DEL PSOE, Mª
CAROLINA MARQUÉS PORTELLA
La secretària dóna compte de l’escrit presentat per M. Carolina Marqués Portella, RE
2717, de dia 02.06.14, mitjançant el qual presenta la dimissió del càrrec de regidora
d’aquest Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i accepta la dimissió presentada per la
regidora M. Carolina Marqués Portella. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta
Electoral Central la sol·licitud d’expedició de credencial de nomenament de la regidora
que haurà de substituir-la, Silvia Pérez de la Vega.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
19.06.14. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI
D'ADHESIÓ AL SERVEI INSULAR DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA DE
MENORCA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretaria informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia del conveni
d’adhesió al Servei Insular de Teleassistència Domiciliària de Menorca; una còpia de l’informe
emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament; així com la proposta de Batlia, de dia
16.06.14, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que la FEMP no prorroga la vigència del conveni de cooperació amb
l’Institut Nacional de Serveis Socials per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària
mitjançant la contractació d’una empresa, per la qual cosa el CIM tramitarà el corresponent
expedient administratiu de contractació. Per açò és que es du a aprovació aquest conveni
d’adhesió. Assenyala que la vigència d’aquest conveni finalitzarà quan finalitzi la vigència inicial
del contracte que se signarà entre el CIM i l’entitat que resulti adjudicatària del contracte per a
la prestació del servei i que la durada inicial del contracte serà de dos anys, més les pròrrogues
que es vagin fent. Afegeix que a l’expedient també hi consta un informe dels Serveis Socials
que valora positivament la prestació d’aquest servei. --------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal s’interessa per l’empresa que fa ara aquest servei. El batle manifesta
que en aquests moments no ho sap, però que se n’informarà. El Sr. Melià Mercadal demana
quin cost econòmic té actualment aquest servei. El batle informa que és un cost que es finança
a través del CIM i de l’aportació que fan els usuaris. Afegeix que es pot mirar el perfil de l’usuari
que tenim i quin cost tenen per a ambdues bandes. El Sr. Melià voldria saber quina part paga
l’usuari i quina part paga el CIM. El batle manifesta que se n’informarà. -------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. -----------------
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La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Servei Insular de Teleassistència
Domiciliària i l’esborrany del conveni d’adhesió en els termes que figuren a l’expedient. ----------Segona. Habilitar el batle per signar-lo.” -------------------------------------------------------------------------

Intervé la regidora de Serveis Socials, la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que aquest
conveni es va aprovar en el mes de setembre de 2013, com també es va aprovar el
Reglament de funcionament del servei de teleassistència, el qual es va publicar en el
BOIB de dia 29 d’abril de 2014; llavors en el mes de maig es va fer una rectificació del
conveni, quant a la durada, passant de quatre a dos anys. Segueix manifestant que
es manté el servei amb les mateixes condicions —subvencionat pel CIM, copagament
segons capacitat econòmica i gratuït per als majors de 80 anys— i que, si bé el
conveni estableix la possibilitat de signar una addenda, no hi ha res definitiu, per la
qual cosa es manté el cost zero per a l’Ajuntament i, com ha dit abans, una part la
paga l’usuari i l’altra part és subvencionada pel CIM.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la comissió el portaveu d’EM-EU va
interessar-se per l’empresa que fa aquest servei. En contestació, diu que des de l’any
2006, que el CIM va adherir-se al conveni entre IMSERSO i la FEMP, qui ho fa és
l’empresa mallorquina Servicios de Teleassistencia. Afegeix que, com que a finals de
2012 va finalitzar aquest conveni —IMSERSO i FEMP—, s’ha prorrogat fins ara per no
deixar desatesa la població i ara s’ha de fer un nou conveni amb l’empresa que guanyi
el concurs. A partir d’aquests moments, serà d’una durada de dos anys, amb les
corresponents pròrrogues.
Finalment, la Sr. Tronch Folgado manifesta que també hi ha l’opció de la Creu Roja,
opció que també ofereixen a la gent quan fa una petició de teleassistència, però com
que aquesta no està subvencionada i el cost és molt més car, la gent s’agafa a allò
que surt més a compte.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana si se saben els motius pels quals la FEMP no
prorroga la vigència del conveni de cooperació amb l’Institut Nacional de Serveis
Socials per a la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària. Manifesta que
l’Ajuntament de Sant Lluís és afiliat a la FEMP i que seria interessant saber el que ha
passat, ja que des del moment que hi ha aquesta relació entre el Ministeri i la FEMP,
sorprèn que la FEMP no vulgui prorrogar aquest conveni. Per açò, demana que
s’informin del que ha passat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. En primer lloc, agraeix la informació facilitada per la
regidora de Serveis Socials. No obstant açò, manifesta que una altra pregunta que va
fer va ser quin cost econòmic té actualment aquest servei, a la qual cosa la regidora
ha dit que per a l’Ajuntament el cost és zero, però ell no es referia només al cost de
l’Ajuntament, sinó al cost real del servei, com també va interessar-se de la part que
pagaven els usuaris i de la part que pagava el CIM.
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La Sra. Tronch Folgado manifesta que, si bé el procés de tramitació el fan els Serveis
Socials, el vistiplau i l’adjudicació respecte si se’ls dóna aquest servei, la fa el CIM.
Així mateix, manifesta que els usuaris paguen segons la renda que tenen i paguen des
de 2,58 euros/mes, que és el que menys paga, fins a 12,90 euros/mes, açò quan es
tracta d’un usuari titular més una UCR. Llavors, quan es tracta d’un usuari més UCR
addicional, el que més pagaria serien 6,45 euros/mes; i per a altres usuaris sense
UCR addicional, serien 5,16 euros/ mes, la franja més cara. Pel que fa al cost real,
assenyala que no ho sap, si bé es pot demanar. Ara bé, el que sí que sap és que l’any
2006, quan ho gestionava l’IMSERSO amb la FEMP, l’IMSERVO aportava un 60%.
Per altra banda, manifesta que també es pot demanar els motius pels quals la FEMP
no ha prorrogat el conveni.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Agraeix la informació rebuda. Per altra
banda, considerant que és un servei bo, positiu per als usuaris que ho puguin haver
de necessitar, i independentment del contingut del conveni, amb el qual hi pot està
més d’acord o no i es podrien millorar coses, manifesta que és una iniciativa que
convé que es mantengui. Per tant, anuncia que EM-EU hi 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 vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
EM-EU (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (3); acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Servei Insular de
Teleassistència Domiciliària i l’esborrany del conveni d’adhesió en els termes que
figuren a l’expedient.
Segon. Habilitar el batle per signar-lo.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.06.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL DIA DE LA
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de la proposta de
Batlia, de dia 16.06.14, amb relació a l’assumpte indicat. -------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en el Ple d’aprovació del cartipàs municipal es va acordar fer les
sessions ordinàries del Ple, amb periodicitat mensual, el darrer dijous de cada mes; llavors, a
petició de la regidora del PSOE, Carolina Marqués, es va modificar el dia dels plens, que
passava a ser el darrer divendres de cada mes. Atès que la regidora ha presentat la renúncia
al càrrec, es considera convenient fixar novament el darrer dijous de cada mes per fer les
sessions ordinàries del Ple, ja que els divendres són dies que hi sol haver altres esdeveniments
que moltes vegades fan anar malament l’agenda, per la qual cosa es considera millor fer-ho els
dits dijous. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana que els plens ordinaris es mantenguin els divendres, ja
que per qüestions laborals a ell li va millor el divendres, perquè a vegades els divendres de
capvespre no fa feina o acaba més prest, i els dijous li va pitjor. Afegeix que, a més, moltes
vegades els esdeveniments són més els dijous que els divendres... L’única cosa que té no fer
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els plens en divendres és que els cap de setmana es fan més llargs, però els qui fan feina a
l’empresa privada, matí i capvespre, com és el seu cas, és millor fer els plens en divendres. ----Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE dóna suport a la proposta feta pel
portaveu d’EM-EU i que s’hauria d’intentar de qualque manera atendre la seva petició. -----------El batle manifesta que mantindrà la proposta. Afegeix que des que els plens es fan els
divendres s’han hagut de canviar una sèrie de coses, perquè és ver que els divendres sí que hi
ha més activitats... De fet, d’aquesta qüestió se n’ha parlat en diferents ocasions entre els
membres de l’equip de govern. La darrera vegada que van parlar de tornar a fer els plens en
dijous va deixar-ho pendent perquè va entendre l’interès concret d’aquell moment. Ara, si bé
també entén la postura del portaveu d’EM-EU, considera que, en conjunt, és més avantatjós
tenir-los els dijous. ----------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal recorda que la primera vegada que l’equip de govern va dur al Ple la
proposta de tornar els plens als dijous, va manifestar que, passant el temps, personalment
s’havia adaptat als divendres i que li anava millor que els dijous. Per tant, si per un altre ho van
canviar i ara que l’altre no hi és volen tornar a establir els dijous, ara per a ell [el Sr. Melià]
resulta que es modifica. ----------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que el motiu de la regidora Marqués Portella era molt clar, ja que ella se’n va
anar a viure temporalment fora de l’illa de Menorca i els dijous no podia venir als plens, perquè
perdia un dia de feina, per açò es va optar per fer-los els divendres. Ara, tenint en compte que
ella ha presentat la dimissió del càrrec de regidora, es el motiu pel qual es proposa tornar a fer
els plens ordinaris en dijous, dia que pensa que, en conjunt, és més avantatjós. Afegeix que
entén la postura del portaveu d’EM-EU, però insisteix que és millor els dijous i que manté la
proposta presentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; una abstenció, corresponent al representant del PSM-ELS VERDS; i dos
vots en contra, corresponents als membres del PSOE i EM-EU, que suposen cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic. Determinar que a partir del mes de juliol de 2014 les sessions mensuals ordinàries del
Ple es facin el darrer dijous a les 20 hores.” ---------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que a la comissió tots els grups van expressar la seva
opinió, sobretot el portaveu d’EM-EU, però l’equip de govern va considerar que els
plens ordinaris s’haurien de tornar a fer el darrer dijous de cada mes. Afegeix que
entén perfectament que hi hagi membres a qui un altre dia vagi millor o pitjor, però s’ha
de tenir en compte que, com que tots som l’Ajuntament, també hem de mirar l’interès
general i, d’acord amb açò, entén que és millor retornar als dijous, com s’havia anat
fent sempre.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió va demanar que es
mantingués el Ple els divendres, per qüestions laborals seves i que, si bé no en
tornarà a explicar els motius, sí que reitera la petició que els plens ordinaris es facin el
darrer divendres de cada mes.
El batle manifesta que la postura de l’equip de govern és mantenir la proposta de fer
els plens ordinaris el darrer dijous de cada mes.
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
quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3) i EM-EU (1); acorda:
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Únic. Determinar que a partir del mes de juliol de 2014 les sessions mensuals
ordinàries del Ple es facin el darrer dijous a les 20 hores.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 19.06.14.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ A LA GESTIÓ I
COORDINACIÓ DE LA SALA MULTIFUNCIONAL ALBERT CAMUS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“És dóna compte de la moció presentada pel grup del PSOE, RE 2828, de dia 06.06.14, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------“Davant la imminent posada en marxa de la sala Multifuncional o Polivalent Albert Camús, vist
que l’actual equip de govern del Partit Popular pretén donar la gestió a una empresa privada,
encara que la proposta definitiva no ha arribat, volem sortir al pas precisament a aquesta opció,
per la qual cosa el nostre Grup pensa i proposa que la gestió i funcionament de la Sala
Multifuncional ha de ser pública, o sigui, gestió directa per part de l’Ajuntament. També creiem
i proposam que dita gestió sigui feta per treballadors municipals, treballadors que ja constan en
nòmina en aquest Ajuntament. Això vol dir que no s’hauria de contractar nous treballadors.
També és cert que creiem que dins l’exposició de motius encara podíem afegir molts més
consideracions favorables al que esteim dient però vista la premura de temps i vist que l’actual
equip de govern té molt clar el que vol fer, tot això refrenat per part del President de la
Comissió de Cultura i Governació el passat dilluns 2 de juny amb la seva intervenció. A
l’apartat de precs i suggeriments ja vam fer una proposta clara i evident per part del portaveu
del Grup Municipal Socialista, proposta que al dia d’avui la feim per escrit com a moció que
pugui ser debatuda al proper Plenari. ----------------------------------------------------------------------------Per tot l’esmentat el Grup Municipal Socialista proposa que la gestió i coordinació de la Sala
Multifuncional Albert Camús sigui feta pròpiament per l’Ajuntament.” -----------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que queda clara dins la moció quina és la postura
del PSOE sobre aquesta qüestió i que és allò que faria si estigués governant. Dins la comissió
de Cultura va fer aquesta proposta in voce, però com que es va quedar que fos presentada per
escrit, ara és el que s’ha fet. Afegeix que a l’Ajuntament no li suposaria, quant a personal,
cap cost econòmic, perquè creu que dins el mateix ajuntament hi ha personal vàlid i qualificat
per dur la gestió i coordinació de la sala multifuncional Albert Camús. ---------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que està d’acord amb la moció del grup socialista i
que, com diu l’exposició de motius de la moció, s’hi podrien perfilar encara moltes més coses.
Ara bé, amb la proposta d’acord hi està totalment d’acord.-------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el grup del PSM-ELS VERDS també donarà suport a
la moció del grup PSOE i també creu que a l’exposició de motius s’hi podria incorporar moltes
més coses. Afegeix que és una oportunitat perquè l’Ajuntament pugui gestionar des del mateix
ajuntament la sala multifuncional.----------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que a la comissió de Cultura se’ls va explicar els diferents models
de gestió que s’han anat valorant i assenyala que hi ha hagut gent que ha vingut a interessarse per la gestió de la sala multifuncional i a explicar-nos el seu projecte.
Així mateix,
manifesta que també s’han visitat diferents sales, com ara la sala multifuncional des Mercadal,
el Teatre Principal de Maó, així com el Canal Salat de Ciutadella, i que cada una funciona
segons les seves pròpies característiques. Afegeix que la proposta que més els agrada no és
la privatització, sinó treure a concurs la gestió de l’execució, ja que quan fas nombres i valores
tota la qüestió de personal que has de menester i veient les limitacions de contractació de
personal imposades per lleis, és complicat fer-ho amb personal municipal. Afegeix que s’han
de menester: tècnics de so i llum molt ben qualificats; reforç important de neteja; personal amb
una tremenda flexibilitat horària en el moment de la gestió i coordinació del mateix acte
organitzat; personal tècnic molt ben format per la qüestió de l’equipament escènic i el sistema
de plegatge de les grades i, sobretot, una persona molt especialitzada per a la coordinació. ----6
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Continua el batle. Manifesta que s’han analitzat diverses fórmules aplicades en diferents llocs
d’Espanya i que s’ha optat per la gestió de l’execució subcontractada a un preu preestablert.
La idea és treure el contracte per un període curt —uns dos anys, i llavors, en tot cas,
pròrrogues anuals—, per tal de veure com funciona i perquè el pròxim equip de govern pugui
optar per seguir amb el sistema o, si molt convé, canviar-lo. Aquesta és la manera com
l’equip de govern ho planteja. Pel que fa a l’edifici de la sala multifuncional, manifesta que
s’està pendent d’acabar de resoldre la qüestió dels comptadors definitius de GESA i espera
que dins el mes de juliol es pugui disposar del comptador definitiu. ------------------------------------Finalment, el batle manifesta que, per tot el que ha exposat, l’equip de govern no donarà
suport a la moció presentada. --------------------------------------------------------------------------------------Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que creu que l’equip de govern perd una
oportunitat, ja que, de la manera com ho presenta, tal vegada ho podrien fer al revés. Fer la
prova de gestió pública i donar un marge perquè sigui l’Ajuntament mateix qui ho gestioni i ho
coordini. Però, com que l’equip de govern té la majoria i tirarà endavant, tant si a l’oposició li
agrada com si no... Afegeix que l’equip de govern ha forçat que l’oposició presenti una moció
en aquest sentit; que hi ha malestar entre les entitats del poble que, en certa manera, han de
ser usuaris d’aquesta sala multifuncional, a part d’altra gent de fora poble que la pugui emprar;
i insisteix que el grup PSOE considera que la gestió i coordinació de la sala multifuncional
hauria de ser pública i, amb aquesta il·lusió, van anar a cercar els doblers de Palma per
aconseguir aquesta sala. Avui veu que açò es tira en orris... Així mateix, manifesta que
defensarà sempre, com a grup polític d’esquerres que és el PSOE, que la cultura no és un
cost, és un deure que té l’Administració cap al seu administrat, i que no parlarà mai que pugui
generar dèficit, perquè no creu que en generi un establiment com el que hem pogut aconseguir
per a Sant Lluís. Per açò, defensarà que la gestió i coordinació d’aquesta sala multifuncional
hauria de ser pública. A més, considera que l’Ajuntament té prou gent qualificada per
gestionar-ho. Conclou dient que tota l’argumentació que ha fet el batle, el qui parla ho tindria
totalment solucionat amb personal propi i amb qualque ajuda externa que poguessin tenir, ja
que hi ha bons col·laboradors a Menorca i de Sant Lluís mateix que en saben molt més que
l’empresa que ho pugui dur, tant de llum i de so com d’altres tipus de feina que farien falta dins
la sala multifuncional. ------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, tal com ha dit el grup PSOE, la cosa
lògica seria fer-ho al revés, amb mitjans propis. Llavors, si es veu que no va bé som a temps a
contractar una empresa. Per altra banda, considera que formar el personal municipal per a
aquestes feines específiques sortiria molt més econòmic que no contractar una empresa
externa. Afegeix que el batle ha dit que aquest sistema funciona... És clar que funciona,
funciona amb un cost de 1.000 euros cada vegada que s’obre la sala... Amb personal propi,
aquests 1.000 euros es reduirien moltíssim, n’està segur. Així mateix, manifesta que cada
vegada s’externalitzen més serveis, però, en canvi, l’Ajuntament sempre té el mateix personal,
per la qual cosa entén que és necessari que el personal de l’Ajuntament es formi i sigui qui
gestioni i coordini la sala multifuncional. Per altra banda, manifesta que 1.012 euros per cada
vegada que s’obre la sala, açò cap de les entitats del poble no ho podrà pagar, la qual cosa
farà que o ho haurà de pagar l’Ajuntament o les entitats del poble seguiran fent els seus actes
allà on els feien fins ara, i la sala multifuncional estarà tancada. Conclou dient que és molt
necessari que també es facin actes més professionals, però no en detriment de les entitats del
poble, que no ho podran pagar. -----------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que encara no es disposa de les bases d’aquest concurs
per a la gestió i coordinació de la sala multifuncional, per la qual cosa fa mal opinar; però des
del primer dia va manifestar que en el pressupost municipal hi ha partides, com ara la del
museu francès amb una quantitat bastant important, i que la sala multifuncional hauria de ser el
motor dinamitzador d’aquest poble. Creu que s’està perdent una oportunitat d’or per dur a
terme una gestió pública i que es podria llevar qualque partida del pressupost i traspassar-la a
la sala multifuncional. Insisteix que l’Ajuntament està suficientment preparat per gestionar la
sala multifuncional i que aquesta sala ha de ser el motor de l’Ajuntament cap a l’exterior per
dinamitzar el terme municipal. Per altra banda, manifesta que una altre opció podria ser, ara
que es comença tot de nou, fer un Patronat, un Patronat que gestionàs les activitats que es
volen fer, en el qual hi estigués implicat l’Ajuntament i part de la societat del poble. Açò va
funcionar molt bé a Maó durant molts anys.---------------------------------------------------------------------7
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Intervé el batle. Manifesta que la sala multifuncional té un potencial increïble i n’està segur que
quan estigui en marxa, si entre tots la sabem gestionar i posar-li contingut de qualitat, ens
sorprendrem. Així mateix, manifesta que de la manera que ho tenim plantejat actualment serà
el propi ajuntament qui programarà; llavors, l’execució serà per part d’aquesta empresa. Sobre
la qüestió del cost que ha fet aquesta empresa, que trobava que per aquests usos anuals
serien uns 1.000 euros cada vegada que s’obrís la sala, assenyala que si ho haguessin de fer
per mitjans propis possiblement aquest cost seria superior. Pel que fa a la possibilitat de fer un
Patronat, diu que és una qüestió totalment possible quan la cosa estigui arrancada. --------------Continua el batle. Manifesta que allò que no pot ser és que tothom posi mà damunt aquesta
instal·lació; hi ha d’haver uns responsables, ja que es tracta d’una maquinaria escènica
complexa i les persones ha d’estar específicament formades. Per altra banda, manifesta que el
personal que té contractat l’Ajuntament està contractat per una feina molt concreta i a aquelles
persones que els hi diguis que dissabte han de començar a les vuit del vespre i que acabarà la
seva jornada a les dotze de la nit, possiblement et diran que no i tindrà tota la raó. Hem de ser
conscients que totes les actuacions d’aquest tipus es duen a terme en horaris diferents als que
hi ha a l’Ajuntament, i que açò també és una qüestió que s’ha de tenir molt en compte.-----------Finalment, el batle manifesta que l’equip de govern considera que s’ha de plantejar un concurs
a curs termini per la gestió i execució d’aquesta sala i que, si bé possiblement ens podem
equivocar, entén que és la millor alternativa per arrancar aquesta sala multifuncional. Demana
si hi ha més intervencions.-------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que és perdre es temps, perquè la postura de l’equip de
govern està clarísssima des de fa més d’un any i queda molta clara des del moment que es
convida a una empresa a vendre el seu producte. Afegeix que, gràcies a açò, hi ha aquestes
diferències entre els grups polítics. Diu que l’equip de govern es pensa que l’Ajuntament és una
empresa privada i no ho és, és una empresa pública. -------------------------------------------------------El batle manifesta que per ell mai és perdre es temps, perquè li agrada escoltar les opinions.
Afegeix que tal vegada no serà la millor decisió ni la més desitjable, però servirà d’experiència
per establir uns pilars.-------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup
municipal del PSOE.---------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PSOE, PSMELS VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i el vot en contra del representant del
PP, que suposen set vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------ Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup municipal del PSOE,
RE 2828, de dia 06.06.14.”--------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió ja van quedar prou clares
les postures dels grups, i assenyala que el grup PSOE segueix defensant que tant la
gestió com la coordinació de la sala multifuncional o polivalent Albert Camus hauria de
ser pública. A més, tenint en compte que l’Ajuntament té personal propi, no hauria
d’anar a noves contractacions. Conclou dient que manté la moció i que li agradaria
que l’equip de govern modificàs el seu vot contrari que va emetre a la comissió per un
vot favorable a la moció presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també considera que la gestió i
coordinació de la nova sala multifuncional han de ser públiques i assenyala que
s’hauria de donar suport a la moció presentada pel grup PSOE.
Intervé el batle. Manifesta que l’opinió de l’equip de govern la va expressar a la
comissió i va ser clara; fa temps que s’està fent feina estudiant quin és el sistema que
millor s’adaptaria a les necessitats de la sala Albert Camus i que, valorant els diferents
sistemes que s’han vist i analitzats en profunditat, pensa sincerament que
externalitzar l’execució material de l’activitat és la solució més beneficiosa per al
mateix municipi. La idea és treure el concurs per un període al més breu possible
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perquè sigui viable per a l’empresa —dos anys, més pròrrogues anuals fins a quatre
anys— i així mateix tenir l’experiència suficient perquè el proper equip de govern que
entri no es vegi condicionat a un concurs llarg i que, si aquest sistema no funciona,
pugui decidir els canvis que trobi pertinents. Fer-ho amb mitjans municipals... Quan
tenim el personal estructurat així com el tenim i quan sabem que de les activitats que
es plantegen fer en aquesta sala n’hi ha moltes fora de la jornada habitual dels
treballadors, açò significaria canviar les circumstàncies laborals dels treballadors, cosa
que no sap fins a quin punt els treballadors acceptarien. És una qüestió complexa i
considera que en aquests moments és l’única proposta viable. A més, tenim
experiències que han estat positives, com ara en el passat mandat sobre el geriàtric,
en el qual cas l’equip de govern que hi havia també va apostar per l’externalització del
servei, cosa que s’ha demostrat que funciona. Fins i tot recorda que hi va haver una
moció d’EM-EU que demanava que la gestió fos del Consorci Sociosaniatri. També el
poliesportiu és un altre exemple de gestió externalitzada i estan molt contents del seu
funcionament i rendiment.
Finalment, el batle manifesta que les economies d’escala que poden generar les
entitats que exploten aquests serveis són positives, en el sentit que tenen plantilles
àmplies de gent, de manera que en el moment que hi ha una baixa tenen prou gent
per substituir-la, mentre que si ho fem amb la plantilla de l’Ajuntament hauríem de tenir
molta gent formada a fer aquelles determinades coses, i açò és una dificultat. Conclou
dient que és el sistema de gestió més adequat i rendible, tant culturalment com
econòmicament, i tot és provar-lo i que el proper equip de govern no estigui fermat de
mans, que tengui un any i un poc més per veure’n el funcionament i, si el vol
canviar, pugui canviar-lo.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que diuen que les comparacions són
odioses i el fet de comparar el geriàtric amb la sala multifuncional... Per començar
l’Ajuntament no té metges, i en el geriàtric hi ha metges. Per tant, les comparacions
no tenen res a veure una amb l’altra.
Per altra banda, demana: Quina va ser
l’empresa que va ser convidada a la reunió a la qual es van convocar tant els grups
polítics com les entitats del poble?
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle argumenta que el temps ha de
ser breu, dos anys, però la mateixa empresa que va presentar l’estudi econòmic
condiciona el càlcul sobre la base d’una concessió més llarga, almenys fins a quatre
anys; o sigui, el doble. Amb aquesta previsió de concessió per quatre anys l’empresa
feia un càlcul de 1.012 euros per cada vegada que s’obrís la sala, ja fos una activitat
professional o una activitat d’una entitat sense ànim de lucre pròpia del poble. Per
tant, si en lloc de quatre anys passam a dos anys, el cost encara pot ser superior.
Considera que amb aquests 1.012 euros que ha de costar cada vegada que s’obri la
sala, amb personal propi de l’Ajuntament costaria molt menys. Així mateix, manifesta
que és cert que el personal de l’Ajuntament no està format per fer aquesta feina, però
el temps avança, es creen noves feines i responsabilitats i el personal s’ha de formar,
tant s’hauria de formar el personal de l’Ajuntament com s’haurà de formar el personal
que contracti l’empresa. Per altra banda, el fet que els horaris no s’ajustin a allò a què
estan acostumats els treballadors de l’Ajuntament, açò és molt relatiu; perquè no hi ha
altre remei que si una activitat es vol fer a les vuit del vespre, que qualque treballador
hagi d’estar fent feina a les vuit del vespre. Es demana: Que és que perquè és un
treballador de l’Ajuntament no se li pot dir que faci feina els vespres i a un treballador
d’una empresa privada, sí? Açò no seria lògic.
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Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que a la comissió el batle va argumentar
que per dur la sala multifuncional hi ha d’haver persones responsables... Evidentment,
persones responsables n’hi ha d’haver per a tot i, en el cas de l’Ajuntament, les
persones responsables que el poble ha elegit per gestionar les coses de l’Ajuntament
és l’equip de govern; i li sembla bastant flac que argumentin que no volen assumir
responsabilitats i que contractin una empresa perquè les assumeixi. L’equip de govern
és responsable de les coses que es fan a l’Ajuntament i els treballadors són
responsables de complir les coses que l’equip de govern els hagi manat. Afegeix que
l’equip de govern ha emprat aquest argument en diverses ocasions, en el sentit que,
com que nosaltres no ho sabem fer, ho fem fer a una empresa privada... El poble els
ha elegit per exercir la seva responsabilitat.
Intervé el batle. Manifesta que el representant de l’empresa que va venir era de
l’empresa Focus. Afegeix que es tracta d’una empresa que té un representant a
Menorca i sap que també es va mirar sistemes per al teatre des Born. Açò no vol dir
que es presenti aquesta empresa i que se li adjudiqui el servei, ja que suposa que hi
haurà altres empreses que concorrin a aquest concurs. A més, a les bases que es
facin s’hauria de procurar que empreses menorquines, com ara de sonorització, hi
poguessin optar. Pel que fa al cost de la sala de 1.012 euros, manifesta que seria
aquest preu amb la proposta d’estudi econòmic que fa aquesta empresa, però si ho
haguessin de fer amb mitjans propis, possiblement seria bastant més. Sobre el temps
de concessió, manifesta que la proposta de quatre anys és la que fa l’empresa, i amb
les anàlisis que s’han fet en aquest ajuntament és possible fer-ho per menys temps, i
no creu que fer-ho per menys temps faci pujar l’import. Ja li agradaria, a l’empresa,
que se li adjudicàs per cinquanta anys... La cosa raonable és fer-ho per dos anys,
amb pròrrogues anuals de fins a quatre anys. Sobre el fet de fer-ho amb personal
propi de l’Ajuntament, manifesta que aquest personal té unes funcions assignades, té
un horari assignat, i ha de ser també voluntat del personal de l’Ajuntament voler
canviar el seu lloc de feina. Afegeix que si es poguessin treure places ja maldarien que
les persones que entrin, entrassin amb unes condicions diferents, amb una flexibilitat
horària i amb unes capacitats formades directament. El personal propi de l’Ajuntament
està molt capacitat, però s’hauria de formar i en molts de casos seria insuficient per
poder atendre el volum de feina que açò durà. Pel que fa a la qüestió de la
responsabilitat, manifesta que, de responsabilitat, ho som tant si ho fem amb personal
de l’Ajuntament com si ho externalitzam, i que la feina de vigilància i control continua
sent-hi, i la responsabilitat total i absoluta recau en les decisions que es prenen dia a
dia. Conclou dient que, d’opcions, n’hi ha moltes; que aquesta decisió podrà ser més
o més poc encertada; i que, si bé n’hi podria haver de millors, pensa que la triada és
la que més s’ajusta a les necessitats del municipi de Sant Lluís. Serà una prova, que
té la confiança que funcioni i que no vol vincular al pròxim equip de govern; per açò, es
vol establir un curt període de temps perquè, si la cosa no funciona, el següent equip
de govern pugui dur a terme un altre sistema.
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
quatre vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3) i EM-EU (1); acorda:
-

Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup municipal del
PSOE, RE 2828, de dia 06.06.14.
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SISÈ. DONAR COMPTE ACTE NÚM. 330/13 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 3 AMB RELACIÓ A LA PEÇA SEPARADA DE MESURES
CAUTELARS SOL·LICITADA PER GEAMSA, EN EL MARC DEL PROCEDIMENT
ORDINARI 93/2013
La secretària informa que el Grupo Empreses Alonso Marí, SA (GEAMSA) va
interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de Batlia de dia
08.05.2013, per la qual es desestimava el recurs de reposició formulat contra la
liquidació de l‘impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(exp. 2013-000043); alhora, GEAMSA va demanar l’adopció de la mesura cautelar
consistent en la suspensió dels acords adoptats per l’Ajuntament encaminats a
destinar i aplicar l’ingrés obtingut en obres i inversions del municipi i altres partides, o
d’aquells que s’adoptessin posteriorment i mentre duràs el procediment de revisió del
deute; aquesta petició va implicar la formulació de peça separada. En acte de 8 de
novembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma desestima la
mesura cautelar demanada.
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 171/2014 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 3 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER GEAMSA CONTRA AQUEST AJUNTAMENT,
EN EL MARC DEL PROCEDIMENT ORDINARI 93/2013
La secretària informa que el Grupo Empreses Alonso Marí, SA (GEAMSA) va
interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de Batlia núm.
2013/547, de dia 08.05.2013, per la qual es desestimava el recurs de reposició
formulat contra la liquidació de l‘impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (exp. 2013-000043), del qual va resultar una quota a ingressar
d’1.793.050,30 euros. La sentència, dictada el 30 d’abril de 2014, desestima el
recurs. Contra aquest recurs s’hi pot interposar recurs d’apel·lació.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. DONAR COMPTE ACTE NÚM. 43/2014 DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL
AMB RELACIÓ AL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER ANA Mª ALSINA
PONS CONTRA L'ACTE DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE MAÓ, EN EL
MARC DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 919/2006
La secretaria informa que després de quatre anys d’instrucció de procediment penal
per un suposat delicte de falsedat documental (referit a uns documents presentats en
procediment administratiu, que la Sra. Alsina nega haver signat), aquest va ser
sobresegut provisionalment en data 21.12.2009, i confirmat per l’Audiència Provincial
el 18.11.2011. La Sra. Alsina va sol·licitar la reobertura del procediment i el Jutjat
d’Instrucció núm. 1 de Maó, en data 25.09.2012, la va desestimar. Interposat recurs
d’apel·lació contra el dit acte, aquest és desestimat per l’Acte 43/2014, de 29 de
gener.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana que es faci arribar aquesta sentència a
l’exhome de la Sra. Alsina, ja que per primera vegada apareix com a denunciat. El
batle manifesta que no sap fins a quin punt com a Ajuntament podem enviar
sentències a tercers, ni fins a quin punt açò seria coherent. Suposa que, si aquesta
persona és part interessada, se li haurà notificat i en tindrà una còpia. El Sr. Carretero
manifesta que no és part interessada; però, com que és la primera vegada que la Sra.
Alsina denuncia físicament una persona determinada, ja que fins ara totes les
denúncies eren velades, considera que se li n’hauria d’enviar una còpia. Afegeix que,
com que particularment el coneix, mirarà de fer-la-hi arribar perquè sàpiga que
aquesta senyora l’intenta imputar en aquesta qüestió. El batle manifesta que és una
qüestió que queda dins l’àmbit privat i que la prudència diu que no hi hem d’entrar.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
DESÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la nova llicència de taxi per a persones
amb mobilitat reduïda, manifesta que sembla que l’adjudicatari ha presentat el nou
vehicle. Voldria saber, en el cas que hagi modificat el vehicle respecte al que va oferir,
quina incidència podria tenir l’adjudicació. Per aquest fet, demana l’emissió d’un
informe de Secretaria.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que s’ha presentat un escrit en aquest
Ajuntament, RE 3063, en el qual es demana una inspecció en el carrer des Cap Roig
de Binibèquer Nou, pel fet que hi ha uns cables al descobert i en terra que podrien ser
perillosos. Demana si aquests cables són públics o privats. El batle respon que se li
contestarà per escrit.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí voldria una explicació de l’escrit rebut de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, RE 3066, relatiu a la sol·licitud de
presentació de documentació. El batle respon que se li contestarà per escrit.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Pel que fa als veïns que tenen un deute amb el municipi i el
canvien per treballs comunitaris, voldria saber amb quines condicions duen a terme
aquests treballs, si tenen la supervisió d’un treballador municipal i si han d’estar
assegurats. En definitiva, voldria saber com funciona aquesta qüestió. El batle
considera que açò podria ser un assumpte que es podria analitzar en una comissió
informativa.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Respecte a la intervenció del Sr. Cubas, manifesta que
es va aprovar una ordenança de substitució de sancions econòmiques per la
realització de serveis en benefici de la comunitat —informació tota que té el seu
portaveu— i que està penjada a la pàgina web. Els veïns que tenen una sanció
econòmica poden demanar la compensació en hores de treball; que hi ha una sèrie de
labors que poden fer i sempre se’ls destina a feines que poden dur a terme; que no
se’ls dona d’alta a la Seguretat Social, però sí que l’Ajuntament té una assegurança
que els cobreix.
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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 30.05.14:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
Amb relació a l’escrit rebut del Jutjat Mercantil núm. 2 de Palma de Mallorca, RE 2586, li
comunic que l’esmentat escrit és de resultes de la sol·licitud efectuada per aquest Ajuntament,
que demanava una còpia de la proposta d’acord amb motiu de la finalització del concurs
voluntari de creditors núm. 438/2011. Així mateix, l’inform que la Junta de Govern de dia
20.06.14 va acordar designar l’advocat José Mª Fiol Ramonell i la procuradora Catalina Fuster
Riera, perquè puguin personar-se en el procediment.

Intervé el batle. Anuncia que el pregoner de les festes patronals de Sant Lluís 2014
serà el grup Sa Vessa Mos Fot. Com que celebren el 30è aniversari i és un grup que
dins les festes té una certa importància i és reconegut en l’àmbit de Menorca, van
decidir que seria un bon moment per fer-los un reconeixement i que fossin els
encarregats de fer el pregó.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20.50 hores, el president aixeca la
sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la
secretària, acta que certific.
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