Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/07/2013
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:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 18.07.13. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del renou i les
vibracions
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 18.07.13. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació dels preus públics per lloguer d'útils i efectes de
propietat municipal
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 18.07.13. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de la taxa per la utilització de diversos edificis o
dependències municipals
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 18.07.13. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de la taxa per l'aprofitament especial o utilització del
domini públic municipal per a la realització d'activitats publicitàries
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports de dia 22.07.13. Proposta de la
regidora de Joventut amb relació a l'aprovació definitiva del Reglament intern del Casal
de Joves
Setè. Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports de dia 22.07.13. Proposta de la
regidora d'Esports amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del
preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives
Vuitè. Donar compte Sentència del Tribunal Suprem amb relació al recurs de cassació
interposat en el marc del Procediment Ordinari núm. 1037/2003
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs, suggeriments i mocions
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Desenvolupament de la sessió
S’efectua un minut de silenci per les víctimes de l’accident ferroviari de Santiago de
Compostel·la.
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 27.06.13.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l’abstenció de la Sra. Marqués Portella, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 18.07.13.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DE
L'ORDENANÇA REGULADORA DEL RENOU I LES VIBRACIONS
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
15.07.13, relativa a l’assumpte indicat; l’informe de Secretaria, també de dia 15.07.13, així com
la nova Ordenança reguladora del renou i les vibracions. --------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que el present assumpte s’havia de dur a la comissió d’Urbanisme,
però com que l’expedient no estava enllestit el dia de la comissió, per açò és que s’ha duit a
aquesta comissió. Així mateix, manifesta que aquesta ordenança ve motivada per la Llei
13/2012 i que ha estat coordinada amb el Consell Insular de Menorca per tal que tots els
ajuntaments puguin aplicar la mateixa normativa. Afegeix que s’ha aprofitat per incloure-hi la
delimitació de les àrees acústiques i els mapes corresponents i que es tracta d’una ordenança
extensa i tècnica. Demana si hi ha intervencions. -----------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si aquest ajuntament disposava de qualque ordenança de
renous. El batle respon que hi havia l’ordenança anomenada “Normes particulars relatives a la
protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions”, i que amb l’aprovació
de la nova ordenança aquesta altra es deroga. ---------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal demana al batle si pot fer un resum de les modificacions
més importants. El batle respon que es refà tota i que no podria comparar l’una ordenança
amb l’altra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, s’analitzen els plànols de les àrees acústiques del municipi. El Sr. Melià observa
que en alguns plànols no s’assenyalen els bars, la qual cosa és ratificada pel Sr. Carretero.
Contesta el batle que no es tracta de plànols d’usos i que s’identifiquen zones. ---------------------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. Derogar les Normes particulars relatives a la protecció de l’atmosfera davant la
contaminació per renous i vibracions, la darrera modificació de les quals va ser acordada pel
Ple de l’Ajuntament en data 27.02.2010.-------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del renou i vibracions i que
inclou la delimitació, classificació i zonificació de les àrees acústiques i els mapes de les àrees
acústiques.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies,
en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular
reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” --------------------------------------------------------------2
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquestes modificacions són a
conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, que
modifica la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears. Assenyala que els ajuntaments havien d’adequar aquestes ordenances
municipals a la legislació bàsica estatal, concretament per executar la disposició final
tercera de la Llei 13/2012. Aquestes mesures no tenen altre sentit que establir una
norma de caràcter legal organitzador dels nivells de renous a aplicar a les Illes Balears
per tots els operadors acústics indicats a l’article 12 de la Llei 37/2003. Afegeix que
l’objecte és regular les mesures i els instruments necessaris per prevenir i corregir la
contaminació acústica del terme municipal, a fi d’evitar i reduir els danys que puguin
ocasionar a les persones, als béns o al medi ambient.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal.
Manifesta que l’àmbit d’aplicació són les
instal·lacions, les màquines, els projectes de construcció, les relacions de veïnat, els
comportaments ciutadans a l’interior i l’exterior dels edificis, les activitats de caràcter
públic o privat i, en general, els emissors acústics independentment de qui en sigui el
titular, el promotor o el responsable, tant si és una persona física com jurídica, pública
o privada, en un lloc públic o privat, obert o tancat, dins el nostre terme municipal,
susceptibles de generar contaminació acústica per renou o vibracions. Diu que també
s’han definit uns mapes de renou que defineixen la permissibilitat que hi haurà sobre
aquesta ordenança en el nostre terme municipal.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que és una ordenança molt tècnica; que
s’ha dut a terme des dels Serveis Tècnics Municipals, com també s’ha fet a través de
la comissió d’ens comuns, que és una comissió on hi participen tots els ajuntaments i
el CIM, a fi que tots els municipis tinguem els mateixos criteris a l’hora d’establir
ordenances.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que dins l’ordenança hi ha un apartat sobre els
vehicles que fan feina per a l’Ajuntament, com és el cas de FCCSA o altres empreses
que fan serveis municipals. Demana que aquests camions siguin els primers a complir
aquesta ordenança, ja que, per exemple,
el camió de fems fa una renou
impressionant. A més, no hi seria de més que la flota de vehicles i màquines
municipals que tenim complissin la normativa. Anuncia que el PSM-ELS VERDS
s’abstindrà.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que amb motiu de la nova posada en marxa de la
recollida de fems municipals s’exigia que els nous vehicles tinguessin un nivell de
contaminació inferior del que tenen ara i que quan es tenguin els nous camions la
contaminació acústica serà bastant inferior de la que tenim actualment.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Derogar les Normes particulars relatives a la protecció de l’atmosfera davant
la contaminació per renous i vibracions, la darrera modificació de les quals va ser
acordada pel Ple de l’Ajuntament en data 27.02.2010.
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Segon. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions
i que inclou la delimitació, classificació i zonificació de les àrees acústiques i els mapes
de les àrees acústiques.
Tercer. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden
examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que
no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
18.07.13. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DELS PREUS
PÚBLICS PER LLOGUER D'ÚTILS I EFECTES DE PROPIETAT 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 la proposta de Batlia de dia
16.07.13, relativa a l’assumpte indicat; l’informe de Secretaria i l’informe econòmic, també de
dia 16.07.13; així com la nova Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per lloguer d’útils
i efectes de propietat municipal.------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que s’havia comentat la intenció d’aprovar aquest tipus d’ordenança
per tal d’establir una fiança que garanteixi que el material que es deixa es torni en bones
condicions i, així mateix, establir uns criteris de preus de lloguer. Afegeix que per establir els
preus de lloguer s’han mirat preus que estan aplicant altres ajuntaments d’aquestes
característiques i que també s’ha tret en funció del preu de mercat. També hi figuren casos de
bonificacions i exempcions. Conclou insistint que s’ha de destacar d’aquesta ordenança la
qüestió de la fiança perquè la gent es faci responsable de tornar les coses en perfectes
condicions. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que una entitat sense ànim de lucre pot quedar exempta del
pagament pel lloguer de material, però haurà de pagar una fiança, cosa que considera que pot
ser un impediment a l’hora de llogar el material. El batle manifesta que una fiança es pot
garantir de moltes maneres i que l’Ajuntament s’ha d’assegurar que el material que deixi torni
en bones condicions. No creu que el dipòsit d’una fiança sigui un impediment per poder llogar
material. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí s’interessa per les mides de l’escenari gros. El batle respon que el
concepte d’escenari gros fa referència a l’estructura metàl·lica de l’escenari. El Sr. Carretero
manifesta que l’estructura s’adapta a l’escenari que muntes i creu que aquest concepte hauria
de quedar més especificat. -----------------------------------------------------------------------------------------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 provisionalment els preus públics pel lloguer d’útils i efectes de propietat
municipal i l’ordenança fiscal que la regula, en els termes que figuren a l’expedient.---------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Tot seguit, el batle presenta una esmena a l’esmentada ordenança, que diu:
“La Comissió Informativa d’Hisenda tinguda el pasta dia 18 va dictaminar la proposta elaborada
amb relació a l’ordenança fiscal que regula els preus públics pel lloguer d’útils i efectes
propietat de l’Ajuntament, proposant al Ple la seva aprovació. Amb posterioritat, s’han observat
dos aspectes que consideram han de ser modificats. -------------------------------------------------------Així, en el text de l’ordenança es recull que es podrà acordar l’exempció del pagament del preu
públic quan l’obligat al pagament sigui un Sindicat, un Partit Polític, una Administració Pública
o una Entitat sense ànim de lucre, o quan el lloguer ho sigui amb motiu d’actes que organitzi o
en que hi col·labori l’ajuntament de Sant Lluís, tot amb la finalitat de facilitar a aquelles entitats
l’ús del material municipal. Res es diu però en aquell apartat de la fiança a dipositar per garantir
la conservació del material, qüestió que creem s’ha de recollir, encara que no d’una manera
il·limitada: s’ha de poder autoritzar la dispensa de la garantia (completa quan es tracti d’una
d’aquelles entitats, i parcial en els altres casos) sempre que justificadament es consideri
convenient. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda i amb la finalitat d’identificar correctament el material, es considera convenient
concretar els tipus d’escenari a l’apartat de la quantia. ------------------------------------------------------Per tot açò, s’eleva al Ple la següent esmena de rectificació al text de l’Ordenança fiscal que
regula els preus públics pel lloguer d’útils i efectes propietat municipal:---------------------------------- A l’article 5.1 “Bonificacions i exempcions”: -------------------------------------------------------------------- On diu “En aquells casos en que concorrin circumstàncies especials que així ho
aconsellin, la concessió de bonificacions, de fins el 50% del seu import, en el pagament
del preu públic regulat en aquesta Ordenança” ha de dir “En aquells casos en que
concorrin circumstàncies especials que així ho aconsellin, la concessió de
bonificacions, de fins el 50% del seu import, en el pagament del preu públic i/o fiança
regulats en aquesta Ordenança”. ------------------------------------------------------------------------ On diu “L’exempció de l’import del preu públic quan l’obligat al pagament sigui un
Sindicat, un Partit Polític, una Administració Pública o una Entitat sense ànim de lucre,
o quan el lloguer ho sigui amb motiu d’actes que organitzi o en que hi col·labori
l’ajuntament de Sant Lluís” ha de dir “L’exempció de l’import del preu públic i/o
dispensa de la fiança quan l’obligat al pagament sigui un Sindicat, un Partit Polític,
una Administració Pública o una Entitat sense ànim de lucre, o quan el lloguer ho sigui
amb motiu d’actes que organitzi o en que hi col·labori l’ajuntament de Sant Lluís” -------- A l’article 6.II “Material de representació” on diu: ------------------------------------------------------------a) “Escenaris gros per unitat i dia ....................................................……….... 1.527,00 euros
b) Mòdul (1X2 mt) escenari per dia ................................................................ 5,00 euros”
Ha de dir
a) Mòdul (1X2 mt) escenari per dia................................................................. 5,00 euros
b) Torres i estructura complementària per escenari: --------------------------------------------------. fins a 6X8 mt...................................................... 450,00 euros
. fins a 8X10 mt.................................................... 600,00 euros
. fins a 10X16 mt............................................... 1.500,00 euros”

Intervé el batle. Manifesta que desprès de l’anàlisi feta a la comissió s’han observat
dos aspectes que s’ha considerat oportú modificar i que, per açò, s’ha presentat
aquesta esmena. Assenyala que a l’article 5.1, relatiu a bonificacions i exempcions,
s’hi incorpora la qüestió de la fiança; i que a l’article 6.II, relatiu al material de
representació, s’ha detallat més el concepte del preu de l’escenari gros per unitat i dia,
fixant una sèrie de trams amb els mòduls que tenim.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, manifesta que l’esmena recull una
intervenció que va fer el grup PSOE a la comissió respecte a la qüestió de l’escenari
gros, que no quedava prou clara. No obstant açò, manifesta que és una ordenança
que es fa precipitadament; que els comparatius als quals pretenen arribar estan
totalment fora de lloc i que la sensació és que s’intenta fer que l’Ajuntament és una
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empresa privada; i l’Ajuntament és una administració pública, no privada... Continua
manifestant que la gent de Sant Lluís ja ha pagat per aquests elements amb els seus
imposts, taxes, etc.; per açò, creu que aquestes ordenances haurien d’estar molt més
detallades, molt més explicades, i no en quatre fulls com ho presenta aquest equip de
govern. Conclou dient que quan hi hagi ànim de lucre sí que s’hauria de tenir en
compte una qüestió d’aquestes, però quan no hi hagi ànim de lucre, sigui el que sigui,
no s’hi hauria d’entrar. Per açò, el grup PSOE hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no fa falta repetir els arguments que ha
donat el representat del PSOE, i que el vot d’EM-EU també hi serà en contra. Afegeix
que s’ha dit que quan és una activitat amb ànim de lucre sí que haurien de pagar i que,
si no ho és, no, però es dóna la circumstància que fins i tot entitats amb ànim de lucre
pot ser que en alguns casos siguin les primeres a quedar exemptes del pagament.
Per tant, com que no queda gens clar, anuncia que hi votarà en contra.
Intervé el batle. Considera que l’apartat de bonificacions i exempcions queda bastant
clar, quan es diu que en aquells casos en què concorrin circumstàncies especials que
així ho aconsellin, es podran fer bonificacions fins a un 50% del seu import. A més, hi
haurà l’exempció de l’import del preu públic quan l’obligat sigui un sindicat, un partit
polític, una administració pública o una entitat sense ànim de lucre. Ara bé, quan hi
hagi un aprofitament privat, sí que hi ha d’haver aquestes garanties. Així mateix,
manifesta que s’ha optat per seguir afavorint, com sempre han fet tots els equips de
govern que hi ha hagut en aquest ajuntament, a donar facilitats a l’hora de deixar
material. Conclou dient que no és una ordenança precipitada, ja que feia molt de
temps que tenien intenció d’aprovar-la i que no pretenem que els lluïsers hagin de
pagar doble sobre els seus imposts, ja que per açò hi ha les bonificacions i
exempcions.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que ell ha format part de diferents equips de govern i
sempre han donat facilitats a l’hora de deixar material municipal, però sense cobrar... i
allò que pretén l’actual equip de govern és cobrar, cobrar als lluïsers i als de fora de
Sant Lluís, però també als lluïsers, i en açò no hi estam d’acord. Afegeix que el fet
que l’Ajuntament intenti fer d’empresa privada, no; no ens correspon, perquè
l’Ajuntament és una administració pública i ha d’estar al servei del ciutadà. Acaba
dient que el grup PSOE no hauria fet una ordenança en el sentit de la que ha fet el PP,
açò és la diferència que hi ha entre la dreta i l’esquerra.
Finalment, el batle manifesta que allò que es pretén amb aquesta ordenança és que el
mal ús que en podria haver fet qualque ciutadà no l’hagi de pagar el ciutadà que no fa
ús d’aquest material. La persona que en faci ús, que se’n faci responsable; per açò es
fa aquesta ordenança i s’estableixen aquests preus públics i fiances, per tal que el
material sigui retornat en bones condicions. Insisteix que a vegades el mal ús que en
fan alguns repercuteix en d’altres que sí que en fan bon ús i que són la generalitat de
les persones del poble, i amb aquesta ordenança es pretén evitar açò.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena
presentada, transcrita anteriorment. Es produeix el següent resultat: set vots a favor,
corresponents als membres del PP (7); i sis abstencions, corresponents als membres
del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1). L’esmena és aprovada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb la incorporació de l’esmena aprovada.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment els preus públics pel lloguer d’útils i efectes de
propietat municipal i l’ordenança fiscal que la regula, en els termes que figuren a
l’expedient.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 18.07.13.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ DE DIVERSOS EDIFICIS O DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
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

16.07.13, relativa a l’assumpte indicat; l’informe de Secretaria i l’informe econòmic, també de
dia 16.07.13; així com la nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de
diversos edificis o dependències municipals de Sant Lluís. ------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que aquesta ordenança té un contingut similar a l’anterior; que s’ha
fet un estudi de preus en funció de la ponència de valors cadastrals; i que s’han establert unes
despeses de manteniment, de neteja i de llum en funció de cada dependència municipal. Així
mateix, informa que els edificis o dependències municipals que són objecte d’aquesta
ordenança són: pavelló d’esports; sala multifuncional (sala primer pis o teatre); sala d’actes de
l’Ajuntament; pinaret de s’Algar; oficina de Punta Prima; primer pis biblioteca; pista
multifuncional; aules escoleta; i camp de futbol. Conclou dient que és una nova ordenança i
que fins que no es posi en pràctica no se sap com evolucionarà. ----------------------------------------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 provisionalment la taxa per la utilització de diversos edificis o dependències
municipals i l’ordenança fiscal que la regula, en els termes que figuren a l’expedient. -------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que aquest i el punt anterior són similars —l’anterior era pel
lloguer d’útils i efectes de propietat municipal i aquest és per la utilització d’edificis o
dependències municipals— i que un aspecte bàsic de la creació d’aquesta ordenança
és la previsió de la posada en marxa de la sala multifuncional, que consideràvem que
s’havia d’establir, com així s’ha fet a tots els altres municipis que en disposen, d’un
preu de lloguer.
Afegeix que en aquesta ordenança també hi ha establertes
7

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

bonificacions i exempcions en un sentit molt similar pel lloguer de béns municipals i
que els preus s’han tret sobre la base d’un estudi econòmic, en el qual es van tenir en
compte la ponència de valors cadastrals, així com una sèrie de despeses generals.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es reafirma en el mateix discurs del
punt anterior, i que troba fora de lloc, per exemple, el fet que es vulgui cobrar per
emprar la sala de plens. Així, podrien entrar un per un en cada un dels espais pels
quals l’equip de govern pretén cobrar. Així mateix, manifesta que l’Administració
pública és per assistir el ciutadà i no contínuament per sagnar-lo amb ordenances i
despeses, que tot són costs econòmics del ciutadà. Anuncia que el grup PSOE hi
votarà en contra.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana: Quan la sala multifuncional estigui acabada, el
Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís haurà de pagar per fer activitats dins aquest
edifici?
El batle respon que a l’apartat de bonificacions i exempcions s’estableix una
bonificació fins al 50% per causes excepcionals i l’exempció de l’import del preu públic
quan l’obligat al pagament sigui una administració pública o una entitat sense ànim de
lucre, o quan el lloguer sigui amb motiu d’actes que organitzi el mateix Ajuntament o
que hi col·labori. Afegeix que de fet el Centre Cultural és una entitat, en principi,
sense ànim de lucre i que quan s’organitzen actes o activitats, normalment
s’organitzen conjuntament.
Així mateix, manifesta que es tracta d’una nova
ordenança i que els grups polítics, si ho troben oportú, hi podran presentar esmenes
durant el període d’exposició pública. Conclou dient que amb el dia a dia es veurà
com funciona aquesta ordenança i que serà una base de partida per a l’anàlisi del seu
bon funcionament.
El Sr. Lora Buzón anuncia que el PSM-ELS VERDS s’abstindrà. Respecte a la nova
sala multifuncional, considera que s’hauria de tornar a recopilar la idea de formar un
patronat de cultura i que l’esmentada sala no fos regida directament per l’Ajuntament,
sinó que funcionàs a través d’un patronat format per entitats ciutadanes, ajuntament,
etc. A més, podria ser una manera d’autofinançar-se i que fos més independent a
l’hora de fer la programació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que està d’acord amb la proposta que fa el
representant del PSM-ELS VERDS, en el sentit de pensar qualque forma de gestió
que garantís el bon funcionament de la nova sala multifuncional. Afegeix que, per
l’explicació que ha donat el batle, el motiu de presentar aquesta ordenança és la
posada en funcionament de la sala multifuncional. Considera que el fet de pensar que
no està garantit que tengui l’ús que hauria de tenir i començar a pensar en allò que
hem de cobrar per llogar-la, més que en la demanda que ha de tenir, podem
arriscar-nos que la sala s’inauguri i llavors quedi la major part dels dies de l’any
tancada... Creu que en aquest sentit es fan les coses al revés. Anuncia que EM-EU hi
votarà en contra.
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);
una abstenció, corresponent al membre del PSM-ELS VERDS (1); i cinc vots en
contra, corresponents als membres del PSOE (4) i EM-EU (1); acorda:
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Primer. Aprovar provisionalment la taxa per la utilització de diversos edificis o
dependències municipals i l’ordenança fiscal que la regula, en els termes que figuren a
l’expedient.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 18.07.13.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA TAXA PER
L'APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PUBLICITÀRIES
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
15.07.13, relativa a l’assumpte indicat; l’informe de Secretaria i l’informe d’Intervenció, també
de dia 15.07.13; així com la nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament
especial o utilització del domini públic municipal per a la realització d’activitats publicitàries. ----Intervé el batle. Manifesta que no tenien creada una ordenança d’aquestes característiques i
que, si bé no serà una ordenança que tengui grans implicacions econòmiques pel moviment
mateix de publicitat que se’ns demana, van considerar oportú establir criteris a l’hora, sobretot,
de peticions per col·locar banderoles, d’empreses que fan repartiment de publicitat a domicili,
etc. Afegeix que l’objectiu d’aquesta ordenança és tenir un control damunt les autoritzacions
que es concedeixin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------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 provisionalment la taxa per l’aprofitament especial o utilització del domini
públic municipal per a la realització d’activitats publicitàries i l’ordenança fiscal que la regula, en
els termes que figuren a l’expedient. -----------------------------------------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que l’Ajuntament té una ordenança de publicitat que regula
l’ús que podem fer i les autoritzacions que es poden donar, però no teníem creada la
taxa; per açò es fa aquesta nova ordenança.
Per exemple, podem autoritzar la
instal·lació de banderoles als fanals de l’avinguda de sa Pau, però com que no tenim
creada l’ordenança, no podem cobrar l’ús d’un espai públic que fa una empresa
privada. Aquest és un dels motius de crear aquesta ordenança, i que altres casos
podrien ser
per fer publicitat dinàmica mitjançant vehicle, pel repartiment
individualitzat de propaganda escrita i que no està degudament controlat, etc. Afegeix
que la quota tributaria es divideix en sis blocs, tal com es va explicar a la comissió.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, si no recorda malament, l’ordenança també
fa referència a la propaganda de dins els cotxes privats. Recorda que a la normativa
de la taxa de circulació hi ha un apartat d’aquestes característiques i que si s’aplica la
taxa a aquella persona que vulgui vendre el seu cotxe a la via pública, amb la llei de
comerç que hi ha podria ser que la vulnerassin si es vol fer pagar una taxa a aquests
cotxes.
El batle manifesta que el reglament prohibeix fer publicitat dins el vehicle i que aquesta
ordenança afecta els espais públics, no l’espai privat del qual pugui fer ús el privat dins
el cotxe. A més, el fet de posar publicitat dins el cotxe està prohibit. No obstant açò,
es revisarà perquè no hi hagi cap incoherència en aquest sentit.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Voldria saber com queda la qüestió dels cartells de
botigues i bars, així com la publicitat a les façanes o en els tendals, quan volen sobre
la via pública.
El batle manifesta que estam parlant d’espais públics privatius, no entram en l’espai
privat ni en qui posi un cartell a la façana de casa seva... Afegeix que una façana que
tengui un boinder, encara que la volada sigui pública, està damunt un edifici privat. La
volada es té en compte, per exemple, quan es posa una banderola en un fanal, en un
pal, però que si és una publicitat que està en la volada d’un habitatge, està damunt
d’una propietat privada. Conclou dient que és una ordenança nova que esta subjecta
a esmenes i propostes, i que si els grups de l’oposició hi veuen qualque aspecte a
millorar, els demana que li ho facin saber.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
i sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la taxa per l’aprofitament especial o utilització del
domini públic municipal per a la realització d’activitats publicitàries i l’ordenança fiscal
que la regula, en els termes que figuren a l’expedient.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA 22.07.13.
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE JOVENTUT AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL REGLAMENT INTERN DEL CASAL DE JOVES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La presidenta informa que el Ple del dia 31.05.2013 va aprovar inicialment el Reglament Intern

del Casal de Joves. Que durant el termini d’exposició pública no s’hi ha presentat cap al·legació
però si s’ha rebut un informe que en compliment de la Llei 12/2006, de 20 de setembre es va
demanar a l’Institut de la Dona del Govern de les Illes Balears. -----------------------------------------La presidenta llegeix els punts de l’informe i demana si hi ha intervencions. --------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià. Diu que ell a l’anterior comissió es va abstenir i que segurament al
ple també s’abstindrà. Comenta que les al·legacions que presenta l’Institut Balear de la Dona
es poden aprovar, però que amb relació a l’apartat on diu: Incloure en l’article novè “Règim per
una bona actitud” el de “promoure la igualtat entre fillets i filletes i eliminar els obstacles
existents per a la seva consecució, i incloure mesures de correcció de comportaments sexistes
i d’eliminació de rols de gènere.”, sense ser una crítica, vol fer una pregunta: si és què l’Institut
Balear de la Dona ha detectat que hi ha obstacles en el Molí de Baix per aconseguir la igualtat
entre fillets i filletes. Comenta que sembla que l’IBD sap que al Molí de Baix hi ha aquests
obstacles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que ella entén que és un punt genèric. --------------------------------------Respon el Sr. Miquel Melià dient que, per tant, ja per sistema hi ha obstacles, independentment
de si es fa una bona feina o una feina sexista o no. Comenta que és una reflexió que ell es fa i
que li sembla malament que es doni per fet que al Molí de Baix hi ha obstacles entre fillets i
filletes, li resulta violent que es digui tan alegrament que existeixen aquests obstacles. -----------Respon la presidenta dient que no troba que es refereix al Molí de Baix, que així i tot, s’ha de
tenir en compte que és un Reglament Intern i que ara no existeixen aquest obstacles però que
es podria donar el cas d’haver-n’hi en un moment donat, i que per això s’ha de fer constar. -----Intervé el Sr. Miquel Melià dient que si que s’ha de fomentar la igualtat i la inclusió de
perspectiva de gènere i la no discriminació per raó de sexe, però no només per raó de sexe
sinó cap discriminació per raó que sigui; en això sí que hi ve d’acord. Però en l’apartat
esmentat i en la frase de “eliminar els obstacles existents” li sembla fort que s’hagin fet
aquestes afirmacions i que s’hauria de donar un toc d’atenció a l’IBD dient-li que no facin
aquestes afirmacions sense conèixer la realitat. El Sr. Miquel Melià diu que fa una proposta a
l’ajuntament que faci un escrit a l’IBD demanant quins obstacles a detectat al Molí de Baix. -----Intervé la Sra. Vanesa Florit dient que ella troba que no se centra en el Molí de Baix, sinó que
d’obstacles existents n’hi ha sempre, li demana al Sr. Miquel Melià si ell troba que hi ha igualtat
entre homes i dones a la vida real diària, que ella troba que no, que encara hi ha obstacles
presents en el dia a dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Respon el Sr. Miquel Melià dient que no, que ell troba que els homes i les dones no són iguals.
La Sra. Vanesa Florit diu que ella troba que és una manera de xerrar o d’expressar –se i de dir
que sempre n’hi ha, d’obstacles, ens agradi o no.-------------------------------------------------------------El Sr. Miquel Melià demana a la Sra. Vanesa Florit si ella troba que hi ha obstacles al Molí de
Baix. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respon la Sra. Vanesa Florit dient que no, però que a la vida diària, sí. -------------------------------La presidenta comenta que ella troba que no volen especificar al Molí de Baix, que ella creu
que és general. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit dient que, de la mateixa manera, on diu “ i incloure mesures de
correcció de comportaments sexistes”, que troba que d’això tampoc n’hi ha, i que per tant troba
que són frases fetes i generalitzades. ----------------------------------------------------------------------------La presidenta intervé dient que el que pretenen és que n’hi hagi constància dins el reglament,
perquè si es dóna el cas que se sàpiga que el reglament ho preveu. -----------------------------------El Sr. Miquel Melià intervé dient que aquest informe el que diu és “eliminar els obstacles
existents” , afirmant que hi són; i troba que si això no està demostrat li sembla inacceptable i en
el cas de que fos veritat s’hauria de denunciar. ---------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit dient que es podria posar els “possibles” obstacles. -------------------Respon el Sr. Miquel Melià dient que podria ser una proposta, però que igualment vol que
l’Ajuntament demani a l’IBD quins obstacles són els que ells han detectat que existeixen en el
Molí de Baix. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Respon la presidenta dient que ella no creu que siguin al Molí de Baix, però que segur que en
el tema de joventut segur que hi ha obstacles. Que és una frase feta i que no vol dir que hi sigui
present en el Molí de Baix. ------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Miquel Melià diu que, si ho han dit, ara que ho expliquin. Que l’informe nosaltres
l’acceptam i que, si bé hi ha una proposta de modificar l’apartat i substituir “obstacles existents”
per “possibles obstacles”, ells ens haurien d’explicar el motiu per què han dit això i per què
han fet aquestes acusacions. --------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit dient que podem aprovar-ho així modificant el text i afegint la
paraula “possibles”, i se’ls hi fa arribar un escrit dient que acceptem les seves inclusions en el
text però que modificarem aquell apartat explicant que no venim d’acord que sigui “obstacles
existents” sinó “possibles obstacles”. ----------------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que ella no s’ho pren com una cosa específica del Molí de Baix;
que, no obstant açò, accepta la modificació indicada;
i que es comunicarà a l’IBD la
modificació acordada.-------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la presidenta informa que sotmetrà a votació la proposta inicial, substituint
l’expressió “obstacles existents” per “possibles obstacles” i afegint un quart punt que serà el de
notificar l’acord a l’Institut Balear de la Dona. ------------------------------------------------------------------La Comissió d’Educació i Esports, amb el vot a favor de la representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Assumir l’informe emès per l’Institut Balear de la Dona en els següents termes: -------- Incloure en l’article cinquè, “Objectius”, el següent text: “fomentar la igualtat i la inclusió
de la perspectiva de gènere i la no-discriminació per raó de sexe”. ---------------------------- Incloure en l’article novè, “Règim per una bona actitud”, “promoure la igualtat entre
fillets i filletes i eliminar els possibles obstacles per a la seva consecució, i incloure
mesures de correcció de comportaments sexistes i d’eliminació de rols de gènere.” ----- Incorporar les recomanacions de l’informe pel que fa al llenguatge emprat. ----------------Segona.- Aprovar definitivament el Reglament Intern del Casal de Joves una vegada
incorporades les propostes de l’Institut Balear de la Dona. ------------------------------------------------Tercera.- Publicar el text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de les Illes Balears. -------------Quarta.- Notificar aquest acord a l’Institut Balear de la Dona.” ---------------------------------------------

Intervé la regidora de Joventut, Sra. Carmen Reynés Calvache. Manifesta que a la
comissió es va comentar que durant el període d’exposició pública no s’havia
presentat cap al·legació, però sí que havíem rebut l’informe, en compliment de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, que es va demanar a l’Institut de la Dona del Govern de
les Illes Balears, i en el qual es demanava la inclusió d’algunes modificacions en el
Reglament intern del Casal de Joves. Assenyala que en el punt 2 va ser on es va
produir debat i es va acordar fer una modificació en el sentit que allà on deia:
“...eliminar els obstacles existents per a la seva consecució...”, hi digués: “...eliminar
els possibles obstacles per a la seva consecució...”.
Continua la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que també es va comentar de fer un
escrit dirigit a l’Institut Balear de la Dona per demanar-los explicacions sobre aquest
punt i que demanassin perdó per l’afirmació que van fer. Però desprès d’haver llegit
detingudament aquest punt, s’ha decidit no fer aquest escrit perquè consideram que és
una frase generalitzada que no fa referència directament al Molí de Baix, i que és un
reglament d’un casal on en un moment donat poden existir obstacles i som conscients,
si bé no és molt habitual, que a la societat actual encara existeixen. No obstant açò, es
notificarà aquest acord a l’Institut Balear de la Dona i d’aquesta manera l’esmentat
institut podrà veure les opinions i el debat que s’ha dut a terme sobre aquest punt.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que avui es du el Reglament intern del Casal
de Joves a aprovació definitiva i, com que l’aprovació inicial EM-EU es va abstenir, per
coherència, en el dia d’avui també s’abstindrà. No obstant açò, manifesta que està
d’acord amb la incorporació de les al·legacions que ha fet l’institut Balear de la Dona,
si bé amb la matisació que es va indicar a la comissió. Així mateix, manifesta que a la
proposta que feia l’Institut Balear de la Dona hi havia una frase molt forta i, per açò, va
demanar a la comissió que es canviàs i que es demanàs explicacions a l’esmentat
Institut. La frase era, com ja ha dit la regidora d’Educació: “Promoure la igualtat entre
fillets i filletes i eliminar els obstacles existents per a la seva consecució”
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que va proposar que l’Ajuntament es dirigís
a l’Institut Balear de la Dona no només per demanar perdó per aquesta frase, perquè a
la millor és ver que hi ha obstacles per aconseguir la igualtat entre fillets/es; però, si és
ver, que ho demostrin, que ho confirmin; i si no és ver, que demanin disculpes, perquè
el fet d’afirmar sense tenir-ne coneixement —no li consta que hagin vingut a estudiar
en la instal·lació mateixa— que en el Molí de Baix hi ha obstacles. Açò li sembla molt
greu. Insisteix que s’hauria de demanar una major explicació i veure quins casos han
detectat i, si no n’han detectat cap, que es disculpin per aquesta afirmació. Afegeix
que a la comissió van quedar que es demanarien aquestes explicacions, però ara la
presidenta de la comissió diu que no ho demanaran pel fet que és una frase feta...
Considera que quan les frases fetes acusen directament un servei municipal de Sant
Lluís, per molt que sigui una frase feta, s’ha d’explicar més i, si no és ver, s’ha de
retirar, però no podem donar per fet que es puguin dir aquest tipus de coses: “Que en
el Molí de Baix de Sant Lluís hi ha obstacles per aconseguir la igualtat entre fillets i
filletes”.
Finalment, el Sr. Melia Mercadal manifesta que, si l’Ajuntament acorda demanar
aquestes explicacions, està disposat a votar a favor el present assumpte, encara que
per coherència s’hauria d’abstenir.
Intervé novament la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que a la comissió hi va haver
debat sobre aquesta aspecte, però en cap moment va afirmar que es remetria un
escrit a l’Institut, ja que considerava que era una frase genèrica i que entenia que no
es referia directament al Molí de Baix. Afegeix que sí que va venir d’acord a modificar
la frase, tal com s’ha comentat, i creu que notificant aquest acord a l’Institut de la Dona
ells podran veure les diferents opinions; i si consideren que han de respondre,
respondran. Conclou dient que una altra alternativa és que EM-EU presenti una moció
sobre aquesta qüestió i la remetríem a l’Institut de la Dona.
Abans de sotmetre el present punt a votació, la Secretària demana al Sr. Melià
Mercadal si, doncs, presenta cap proposta d’esmena en els termes que ha indicat
abans.
El Sr. Melià manifesta que no es tracta d’una esmena; que és una proposta que ha fet
en el marc del debat, la qual no ha estat acceptada i que, per tant, el seu vot no serà
favorable. Ara, la regidora li ha suggerit que faci una moció en el torn d’urgència i
que, en tot cas, així ho farà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Educació i Esports.

13

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
i sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Assumir l’informe emès per l’Institut Balear de la Dona en els següents
termes:
-

-

Incloure en l’article cinquè, “Objectius”, el següent text: “fomentar la igualtat i la
inclusió de la perspectiva de gènere i la no-discriminació per raó de sexe”.
Incloure en l’article novè, “Règim per una bona actitud”, “promoure la igualtat
entre fillets i filletes i eliminar els possibles obstacles per a la seva consecució, i
incloure mesures de correcció de comportaments sexistes i d’eliminació de rols
de gènere.”
Incorporar les recomanacions de l’informe pel que fa al llenguatge emprat.

Segon.- Aprovar definitivament el Reglament Intern del Casal de Joves una vegada
incorporades les propostes de l’Institut Balear de la Dona.
Tercer.- Publicar el text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Institut Balear de la Dona.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA 22.07.13.
PROPOSTA DE LA REGIDORA D'ESPORTS AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La presidenta informa que amb la preparació del nou programa d’activitats esportives per al
proper curs de l’àrea d’Esports és modifica i actualitza les diverses activitats previstes.
L’import de la matrícula es manté igual i a més s’inclou l’assegurança anual, perquè s’ha
considerat que ha de ser obligatòria. El preu del tennis infantil i adults també es manté igual,
però s’ha arrodonit i queda pràcticament igual. S’han posat activitats infantils i activitats d’adults
amb els mateixos preus hora, sigui l’activitat que sigui, diferenciant els adults dels infantils. -----Intervé el Sr. Miquel Melià diu que el preu dels adults és el mateix que hi havia a l’ordenança
vigent i en el cas d’activitats infantils s’han unificat els preus de les diferents activitats. -----------La presidenta respon afirmativament, però diu que pel que fa a les activitats infantils proposa
que ho decideixin a la comissió entre tots. ----------------------------------------------------------------------La presidenta els explica que l’any anterior les activitats infantils eren dues hores 15€, ara s’ha
proposat que fos dues hores 20€. Ella no troba excessiu aquest import, però que només pujar
les activitats infantil i no pujar la resta... no ho acaba de tenir clar. Dins aquestes activitats
s’inclouen el Flag- Rugby, preatletisme, multiesport, gimnàstica rítmica, patinatge. -----------------Intervé la Sra. Vanesa Florit i diu que ella troba poc l’import de 15€ per dues hores. ---------------La presidenta diu que ella no troba just només modificar els infantils. Que la resta queda tot
més o menys igual, només s’ha unificat i arrodonit una mica. ---------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit comenta que el que està molt baix de preu és la gimnàstica per a gent
gran. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta respon que açò és una activitat subvencionada pel Consell. Comenta que una
activitat que ara ha passat a l’àrea d’Esports és patinatge, i que potser dues hores de patinatge
a 15€ és molt poc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la presidenta que la seva proposta seria fer: dues hores 15€, tres hores 25€, quatre
hores 30€ i 7 hores 55€. ---------------------------------------------------------------------------------------------14
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Intervé el Sr. Miquel dient que troba que aquests programes municipals han de tenir l’objectiu
de fomentar l’esport i donar un servei. Diu que si no és una proposta tancada l’esborrany que
ens han fet arribar, si que veu bé que entre tots ho decideixin amb la nova proposta d’aquestes
petites modificacions. -------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta continua i comenta que la proposta definitiva seria: 2 hores, 15€; 3 hores, 25€,
quatre hores, 30€, i 7 hores, 55€. Per tant s’elimina la part d’una hora i d’una hora i mitja i
s’afegeix la de quatre hores.----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià i diu que si dues hores son 15€ una hora hauria de ser 7,5€. ----------La Sra. Vanesa Florit demana si hi ha alguna activitat que sigui només d’una hora. ----------------Respon la presidenta que no hi ha cap activitat d’una hora i que és per si algú ho volgués. ------Continua el Sr. Miquel Melià dient que, per tant, les activitats d’una hora només es dona per si
algú ho volgués fer, però que no és una opció. ----------------------------------------------------------------Respon la Sra. Vanesa Florit i diu que com que no hi ha cap activitat només d’una hora, que no
consti la possibilitat de fer una hora i que es comenci directament amb les dues hores 15€. -----La presidenta diu que si, que es deixi a partir de les dues hores; i que si algú vol fer-ne una,
que es faci la part proporcional. I que per tant quedi: dues hores, 15€; 3 hores, 25€; quatre
hores, 30€ i 7 hores, 55€. -------------------------------------------------------------------------------------------Continua la presidenta dient que els preus d’activitat d’adults i gent gran és el mateix,
simplement s’han especificat per hores; les pistes i sales tot queda igual excepte les sales 1 i
2, que s’unifica a 15€/h. Comenta també que per adults sortiran noves activitats, com ara
Spining, correr per a adults, Biopam, Biozumba. --------------------------------------------------------------La presidenta informa que hi ha una novetat, i és que si els de tennis volen pagar 5€ més al
mes podran tenir el lloguer de pistes gratuïtes, sense comptar el llum. Hi ha també dos tipus de
bons: el Bono Premium, que és d’una activitat dirigida més a la sala de fitness pagant 10€ més
a la quota; o el Bono Premium Plus, que seria anar a totes les activitat dirigides (excepte tenis)
més fitness per 39,95€. Una altra modificació és que es lleva el pagament per a tot el curs
perquè després hi ha gent que es donava de baixa i demanava que se li tornès la part
proporcional, i no és just que hi hagués pagat a preu de tot l’any i no l’hagués fet i acabés
pagant menys que els altres. ---------------------------------------------------------------------------------------Amb relació a les bonificacions hi havia un descompte del 25% per tenir tres membres inscrits
en una activitat, però sempre que paguessin tot el curs sencer. Ara s’ha modificat i passa a
pagar 15% mensualment, la diferencia és de més o menys 20€. Han afegit un descompte del
10% per als usuaris del Molí de Baix, i les bonificacions de serveis socials seguiran amb el
mateix criteri. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit demanant si per família nombrosa hi ha algun descompte. ----------Respon la presidenta dient que no n’hi ha, només per si hi ha tres membres. ------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià dient que el fet que si tens tres membres o més apuntats a les
activitats, que no troba bé que sigui un percentatge de descompte fix, ja que no és mateix una
família de tres membres que una família de set membres. La proposta del Sr. Miquel Melià és
que es fes un descompte per al segon membre de la família i, a partir d’aquest, després per
cada membre un descompte proporcional. ---------------------------------------------------------------------La Sra. Carmen Reynés respon que, tenint en compte que aquest any hi ha el gimnàs, serà
molt fàcil que hi hagi dos membres i que seran molts descomptes. -------------------------------------El Sr. Miquel Melià diu que ell faria un descompte proporcional per cada membre, en aquest
cas seria d’un 10%, que ell no ho troba tan exagerat. -------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit respon que seran 5 quotes a meitat de preu, que troba que és molt. ------La presidenta diu que ella faria un 15% per tres membres inscrits, afegint un 5% per cada
membre addicional més. ---------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit comenta que ella així també ho veu bé.---------------------------------------------Tanca la sessió la presidenta i sotmet a votació la proposta inicial modificada en el punt de les
escoles infantils i en el de bonificacions, tot en els termes més amunt exposats. --------------------La Comissió d’Educació i Esports, amb el vot a favor de la representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposen cinc vots
ponderat; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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Primera.- Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació de serveis
en les instal·lacions esportives i el seu acord regulador en els articles 4, 5 i 6, que queden
redactats de la següent manera:-----------------------------------------------------------------------------------“Article 4.- Quantia
Per la prestació dels serveis regulats en la present normativa específica, s’estableixen els
següents preus públics: ----------------------------------------------------------------------------------------------Matrícula fillets i gent gran: 8,00 euros--------------------------------------------------------------------------Matricula adults: 15,00 euros--------------------------------------------------------------------------------------(El preu de la matrícula inclou l’assegurança anual)
ESCOLES INFANTILS
- 2 hores/setmana : 15,00€/mes
- 3 hores/setmana: 25,00€/mes
- 4 hores/setmana: 30,00€/mes
- 7 hores/setmana: 55,00€/mes
TENNIS INFANTIL
- 1 hora/setmana: 13,25€/mes
- 2 hores/setmana: 26,50€/mes
- 3 hores/setmana: 39,65€/mes
- 4,5 hores/setmana: 59,50€/mes
ACTIVITATS PER A PERSONES ADULTES
- 1 hora/setmana : 12,50€/mes
- 1,5 hores/setmana: 18,75€/mes
- 2 hores/setmana: 25,00€/mes
- 3 hores/setmana: 37,50€/mes
TENNIS PER A PERSONES ADULTES
- 1 hora/setmana:
25,40€/mes
- 1,5 hores/setmana: 38,10€/mes
- 2 hores/setmana: 50,80€/mes
• Afegint 5,00 euros a la quota (activitats persones adultes), es podran llogar les
pistes de tennis gratis (no inclou el llum).
• BONO PREMIUM: Activitat dirigida + Fitness; Afegint 10,00 euros a la quota
(activitats persones adultes).
• BONO PREMIUM PLUS: Totes les activitats (excepte tennis)+Fitness;
39,95€/mes.
GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
- 1 hora/setmana: 3,80 euros/mes
- 2 hores/setmana: 7,60 euros/mes
SALA DE FITNESS
29,00 euros/mes
25,00 euros/bono 10 dies (caduca als 6 mesos)
4,00 euros/dia
LLOGUER D’INSTAL·LACIONS
Pistes de Tennis Green Set: 1h menor 18 anys: 4,15 euros
1 h major de 18 anys: 6,25 euros
Una hora de llum: 3,10 euros
Pistes de Tennis Gespa artificial: 1h menor 18 anys: 6,20 euros
1 h major de 18 anys: 8,25 euros
Una hora de llum: 3,10 euros
Pavelló: Pista Central :
Pavelló: 1/3 Pavelló:

Sala 1/ Sala 2:

AMB CONVENI

Entrenament 1 h: 24,45 euros
Partit 1 h:
26,85 euros

22,00 euros
24,15 euros

Entrenament 1 h: 14,25 euros
Pista badminton 1 h; 4,85 euros

12,80 euros

15,00 euros

13,50 euros
16
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Camp de futbol-7:
Camp de futbol-11:
Camp Streetball: Gratuït
Pistes de petanca: Gratuït
Circuit natural: Gratuït

1 hora:
1 hora de llum:
1 hora:
1 hora de llum:

33,80 euros
5,15 euros
62,30 euros
10,30 euros

30,40 euros
56,05 euros

1 hora de llum: 1,85 euros
1 hora de llum: 1,85 euros

Pistes de Patinatge:

1 hora: 5,00 euros/hora per persona
30,00 euros grup
Llum: Gratuït
Article 5.- Bonificacions
5.1.- Es podran atorgar les següents bonificacions:------------------------------------------------------------ Un 15% a famílies que tenguin tres membres inscrits en alguna escola/activitat
esportiva; s’afegirà un 5% per cada membre addicional més. ----------------------------------- Un 10% a fillets/es inscrits a les Ludoteques del Molí de Baix. ---------------------------------- Previ informe de l’Àrea Social de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local podrà aprovar
les bonificacions que aquell proposi per a les activitats de l’àrea esportiva.-----------------5.2- Quedaren exemptes del pagament del preu públic les associacions i institucions sense
ànim de lucre dedicades al foment de les activitats esportives i inscrites a aquest efecte en el
corresponent registre.-------------------------------------------------------------------------------------------------5.3.- Les bonificacions i exempcions necessitaren per ser declarades la prèvia sol·licitud dels
subjectes passius.------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 6.- Liquidació i ingrés
L’Ajuntament liquidarà les quanties amb caràcter anticipat, bé per curs o bé amb caràcter
semestral, o mensual, depenent de l’activitat i de la duració.-----------------------------------------------En el cas de que l’usuari efectuï més hores de les previstes en aquesta Ordenança, s’ha de
liquidar la quota de forma proporcional als preus establerts.-----------------------------------------------Tal com estableix l’article 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics, els
deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment i conforme a la normativa vigent. En tots els casos no previst, expressament
en aquesta Llei, l’administració i el cobrament dels preus públics es realitzarà de conformitat
amb el que preveu en la Llei General Pressupostària i altres normes que hi resultin aplicables.
En el cas que s’acumulin dos rebuts sense pagar, es notificarà a l’usuari que queda suspès
l’exercici de l’activitat a la qual esta matriculat, fins que no procedeixi a la cancel·lació del deute
pendent”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’acord regulador mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la regidora d’Esports, Sra. Carmen Reynés Calvache. Manifesta que amb motiu
de la preparació del nou programa d’activitats esportives per al proper curs, s’han
modificat i actualitzat els preus de les diverses activitats previstes, si bé no s’han fet
gaire modificacions respecte al curs passat. Afegeix que a la comissió es va debatre
el present assumpte i que finalment a l’apartat de les escoles infantils van considerar
mantenir el mateix preu, perquè no era lògic augmentar aquí cinc euros i en la resta
d’activitats no fer-hi cap puja. També es va tractar la qüestió de les bonificacions, i es
17
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va arribar a l’acord d’establir un descompte del 15% a famílies que tenguin tres
membres inscrits en alguna escola/activitat esportiva, i afegir un 5% més de bonificació
per cada membre addicional més. Conclou dient que la resta és pràcticament com
l’any passat i que també s’han inclòs nous conceptes, com ara el Bono Premium i el
Bono Premium Plus.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ha vist que a la pista de patinatge el
llum és gratuït. Demana si açò és així. La Sra. Reynés Calvache respon que sí, que
és gratuït. El Sr. Carretero Tudurí manifesta que diu açò perquè per emprar el camp
de street ball i la pista de petanca es cobra llum; en canvi, per emprar la pista de
patinatge, no se’n cobra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que pràcticament es mantenen els preus que
hi havia a l’ordenança vigent, fins i tot a l’apartat de les escoles infantils a la proposta
inicial es preveia un augment, però finalment es va decidir no apujar, per la qual cosa i
atès que el debat que es va produir a la comissió va ser enriquidor, 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’Educació i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PSOE (4); acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació de
serveis en les instal·lacions esportives i el seu acord regulador en els articles 4, 5 i 6,
que queden redactats de la següent manera:
“Article 4.- Quantia
Per la prestació dels serveis regulats en la present normativa específica, s’estableixen els
següents preus públics:
Matrícula fillets i gent gran: 8,00 euros
Matricula adults: 15,00 euros
(El preu de la matrícula inclou l’assegurança anual)
ESCOLES INFANTILS
-

2 hores/setmana :
3 hores/setmana:
4 hores/setmana:
7 hores/setmana:

15,00€/mes
25,00€/mes
30,00€/mes
55,00€/mes

TENNIS INFANTIL
-

1 hora/setmana: 13,25€/mes
2 hores/setmana: 26,50€/mes
3 hores/setmana: 39,65€/mes
4,5 hores/setmana: 59,50€/mes
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ACTIVITATS PER A PERSONES ADULTES
-

1 hora/setmana : 12,50€/mes
1,5 hores/setmana: 18,75€/mes
2 hores/setmana: 25,00€/mes
3 hores/setmana: 37,50€/mes

TENNIS PER A PERSONES ADULTES
-

1 hora/setmana:
25,40€/mes
1,5 hores/setmana: 38,10€/mes
2 hores/setmana: 50,80€/mes
•
•
•

Afegint 5,00 euros a la quota (activitats persones adultes), es podran llogar les
pistes de tennis gratis (no inclou el llum).
BONO PREMIUM: Activitat dirigida + Fitness; Afegint 10,00 euros a la quota
(activitats persones adultes).
BONO PREMIUM PLUS: Totes les activitats (excepte tennis)+Fitness;
39,95€/mes.

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
-

1 hora/setmana: 3,80 euros/mes
2 hores/setmana: 7,60 euros/mes

SALA DE FITNESS
29,00 euros/mes
25,00 euros/bono 10 dies (caduca als 6 mesos)
4,00 euros/dia
LLOGUER D’INSTAL·LACIONS
Pistes de Tennis Green Set:

1h menor 18 anys: 4,15 euros
1 h major de 18 anys: 6,25 euros
Una hora de llum: 3,10 euros

Pistes de Tennis Gespa artificial: 1h menor 18 anys: 6,20 euros
1 h major de 18 anys: 8,25 euros
Una hora de llum: 3,10 euros
Pavelló: Pista Central :

Pavelló: 1/3 Pavelló:

Sala 1/ Sala 2:
Camp de futbol-7:

AMB CONVENI

Entrenament 1 h: 24,45 euros
Partit 1 h:
26,85 euros

22,00 euros
24,15 euros

Entrenament 1 h: 14,25 euros
Pista badminton 1 h; 4,85 euros

12,80 euros

15,00 euros
1 hora:
1 hora de llum:

33,80 euros
5,15 euros

13,50 euros
30,40 euros
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Camp de futbol-11:

1 hora:
1 hora de llum:

Camp Streetball: Gratuït
Pistes de petanca: Gratuït
Circuit natural: Gratuït
Pistes de Patinatge:

62,30 euros
10,30 euros

56,05 euros

1 hora de llum: 1,85 euros
1 hora de llum: 1,85 euros

1 hora: 5,00 euros/hora per persona
30,00 euros grup
Llum: Gratuït

Article 5.- Bonificacions
5.1.- Es podran atorgar les següents bonificacions:
-

Un 15% a famílies que tenguin tres membres inscrits en alguna escola/activitat
esportiva; s’afegirà un 5% per cada membre addicional més.
Un 10% a fillets/es inscrits a les Ludoteques del Molí de Baix.
Previ informe de l’Àrea Social de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local podrà aprovar
les bonificacions que aquell proposi per a les activitats de l’àrea esportiva.

5.2- Quedaren exemptes del pagament del preu públic les associacions i institucions sense
ànim de lucre dedicades al foment de les activitats esportives i inscrites a aquest efecte en el
corresponent registre.
5.3.- Les bonificacions i exempcions necessitaren per ser declarades la prèvia sol·licitud dels
subjectes passius.
Article 6.- Liquidació i ingrés
L’Ajuntament liquidarà les quanties amb caràcter anticipat, bé per curs o bé amb caràcter
semestral, o mensual, depenent de l’activitat i de la duració.
En el cas de que l’usuari efectuï més hores de les previstes en aquesta Ordenança, s’ha de
liquidar la quota de forma proporcional als preus establerts.
Tal com estableix l’article 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics, els
deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment i conforme a la normativa vigent. En tots els casos no previst, expressament
en aquesta Llei, l’administració i el cobrament dels preus públics es realitzarà de conformitat
amb el que preveu en la Llei General Pressupostària i altres normes que hi resultin aplicables.
En el cas que s’acumulin dos rebuts sense pagar, es notificarà a l’usuari que queda suspès
l’exercici de l’activitat a la qual esta matriculat, fins que no procedeixi a la cancel·lació del deute
pendent”

Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’acord regulador mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
20

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

VUITÈ. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM AMB
RELACIÓ AL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT EN EL MARC DEL
PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 1037/2003
La secretària informa que Vodafone España, SA va interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra
l’Ordenança municipal per a l’ordenació de les instal·lacions de les infraestructures de
telecomunicacions per ones electromagnètiques (telefonia mòbil), aprovada per
l’Ajuntament l’any 2003. La dita Sala, en sentència núm. 178, de data 22.02.2006 va
estimar de forma parcial el recurs pel que fa a l’anul·lació dels articles 6, 7 i 8.
L’Ajuntament i el Consell Insular van presentar recurs de cassació davant el Tribunal
Suprem contra aquella sentència. Ara el Tribunal, en data 10.07.2013, ha decidit que
el recurs no pertoca i confirma la sentència, la qual guanya fermesa.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
DESÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
En primer lloc, el batle demana a la secretària si el portaveu d’EM-EU pot presentar
una moció “in voce”.
Intervé la secretària. Manifesta que, en principi, la cosa correcta hauria estat que en el
punt de debat s’hagués presentat un esmena “in voce”, no ara presentar una moció “in
voce”, ja que la moció s’hauria de presentar per escrit abans de començar el present
punt.
El Sr. Melià manifesta que si una moció s’ha de presentar per escrit abans de
començar el present punt ja no serà una moció “in voce”; en tot cas allò que vol dir la
secretària és que no es poden presentar mocions d’urgència “in voce”. Afegeix que
quan en el punt sisè la secretaria li ha demanat si tenia cap esmena, ha entès que una
cosa era aprovar, no aprovar, o abstenir-se en la votació d’aquell punt en concret; i
l’altra cosa, era interessar-nos per una afirmació que ha fet un organisme dependent
del Govern balear i demanar explicacions. Creu que el moment de presentar una
moció “in voce”, si és que se’n poden presentar, és ara.
El batle manifesta que seria convenient seguir el curs que normalment seguim en
aquests casos i, atès que la urgència és relativa, demana al Sr. Melià que, en tot cas,
prepari i argumenti per escrit una moció i s’analitzaria en el proper Ple.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, accepta aquestes imposicions, però açò
implica que mai no es poden presentar mocions “in voce”. Afegeix que ja havia pensat
presentar aquest tipus de moció, si bé com que no ho havia vist clar ho havia
descartat; llavors la presidenta de la comissió l’ha tornat a animar a presentar-la, cosa
que pensava fer “in voce” en el present punt; però ara, sentint a dir que estan
prohibides les mocions “in voce”, no ho pot presentar... Accepta la solució de
presentar-la en el proper Ple.
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Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que es va anunciar que l’acabament
de les obres de la sala multifuncional seria a finals de setembre. Voldria saber si es
manté aquesta previsió.
El batle manifesta que a la visita que es va fer conjuntament amb els tècnics és
aquesta data la que van comentar, si bé també ens van dir que era una data
aproximada. Afegeix que serà difícil i que possiblement estarà acabada a finals d’any.
El regidor d’Urbanisme afegeix que l’obra civil possiblement sí que estarà acabada,
cosa que no vol dir que l’endemà mateix s’hagi de posar en funcionament, perquè a la
millor s’estarà pendent d’alguna tramitació documental. La intencionalitat és que
continuaran fent feina al mes d’agost, si bé de forma excepcional baixaran el
rendiment durant la setmana de les festes de Sant Lluís. Una cosa és que l’obra civil
estigui acabada i que tots els mitjans que quedaven pendents per realitzar
(instal·lacions, subministrament de butaques, etc.), açò serà més difícil. No obstant
açò, espera que estigui acabada al més prest possible.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió de Governació va fer
saber que durant la temporada d’estiu els locals que tenen concedit part del domini
públic —terrasses de bars— durant el temps de major afluència de gent s’acostuma a
fer ús, a més de l’espai concedit, de l’espai destinat a vianants. Afegeix que el regidor
va dir que no li constava, però any rere any el qui parla ho va constatant. A més, altres
vegades ja ho havia posat en coneixement del Ple i enguany es torna a donar aquest
abús de l’ús del domini públic, però amb l’afegit que aquest any hi ha noves terrasses
en carrers més estrets —Pere Tudurí— que entorpeixen al cent per cent el pas dels
vianants. Voldria saber si es té constància d’aquest fet, si s’ha actuat o si es pensa fer
alguna cosa.
El Sr. Olives Salas manifesta que es van donar instruccions a la Policia Local perquè
es realitzàs la vigilància adequada en aquest sentit.
El Sr. Melià Mercadal suggereix que, si es van donar instruccions a la Policia Local, els
donin instruccions, a l’esmentat Cos, perquè compleixin les instruccions que els hi van
donar prèviament, perquè la cosa segueix igual.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ha vist que la Delegació del Govern ha
denegat la instal·lació de càmeres de vigilància al polígon industrial. Recorda que el
grup PSOE en el mes d’octubre de l’any passat ja va advertir que no podien col·locar
càmeres de vigilància sense la corresponent autorització.
Ara s’ha denegat
l’autorització, i demana: Què en pensen fer dels equips que hi ha instal·lats?
El batle manifesta que encara no s’han esgotat totes les vies; que s’està intentant
reenfocar l’assumpte perquè hi ha un interès general que es pot justificar; i que
s’estan cercant altres alternatives perquè aquestes càmeres puguin fer el seu ús.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que la cosa preocupant és que el grup PSOE ja va
advertir-ho, i abans de comprar els equips i instal·lar-los s’hauria d’haver verificat el
que s’estava dient. A més, creu que no es podia acceptar la contestació que va rebre
en aquell moment, en el sentit que no havien de demanar autorització a ningú, sinó
que simplement ho havíem de notificar. Afegeix que la realitat és que s’han comprat
uns equips —càmeres i antenes—, que aquests estan instal·lats i que, si funcionen,
ho estan fent de forma il·legal.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que fa més d’un any —quan es va tornar a
aparcar a cada banda del Cós— va posar de manifest que quan venien els camions a
repartir pujaven damunt la voravia, la qual cosa impedia el pas dels vianants damunt la
voravia. Recorda que en aquell moment va presentar unes fotografies que ho
justificaven i va demanar un informe de totes les sancions que s’havien posat en el
Cós durant un cert període de temps, ja que l’equip de govern va dir-li que la Policia
vigilava aquestes situacions. A l’informe que se li va remetre no hi havia cap multa
per haver envaït la voravia. Continua manifestant que justament avui matí s’ha trobat
dos camions —des de la botiga de fruita fins a la carnisseria— que envaïen quasi mig
metre la voravia —una persona tota sola, posant-se de costat, podria passar— i un
policia passejant pel costat sense dir ni fer en absolut el més mínim comentari al
conductor del camió, la qual cosa li sembla absolutament vergonyosa. Si l’equip de
govern vol que s’aparqui a cada banda del Cós, almenys que respectin les normes i
que els vianants puguin passar per les voravies, ja que prou poc espai tenen perquè
encara hagin de passar per aquestes circumstàncies. Afegeix que és vergonyós que
sí que posin multes quan els interessen i als cotxes que els interessen; i, en aquests
casos que dificulten el pas dels vianants, passen per davant i mirant cap a l’altra
banda... Demana a l’equip de govern, que són els polítics responsables, que vigilin la
feina d’aquests policies.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Demana a l’equip de govern que, amb vista al proper Ple
que és d’aquí a dos mesos, un poc més d’imaginació a l’hora de presentar propostes,
en el sentit que es debatin assumptes que el ciutadà vegi que es fan millores per al
poble i no veure tants de punts sobre taxes, taxes, i més taxes... Demana un poc més
d’imaginació.
El batle manifesta que li accepta propostes, perquè en el temps que el senyor Cubas
es aquí no n’han rebut cap de seva... Si volem imaginació, la imaginació ha de venir
entre tots, ja que tots som el consistori, entre tots feim el poble. Per tant, que el senyor
Cubas presenti propostes imaginatives i novedoses.
El Sr. Cubas Pons manifesta que està d’acord que tant l’oposició com l’equip de
govern poden presentar propostes, però entén que l’equip de govern, que és el qui du
el dia a dia, és qui ha de dur la iniciativa en aquest aspecte.
El batle manifesta que hi ha moltes coses que l’equip de govern du al Ple, que són
innovadores i que tenen un impacte positiu dins el poble.
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 de dia 27.06.13, i els
en lliura una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Li remet, adjunta, una còpia de l’informe conjunt emès pels Serveis Tècnics Municipals i
l’assessor jurídic, de dia 22.04.13, amb relació a l’expedient de declaració d’interès general
d’un centre de reproducció canina i guarderia canina a la parcel·la 45 del polígon 3.
2. Li remet, adjunta, una còpia dels informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, de dies
26.10.12 i 31.01.13, amb relació a l’expedient de declaració d’interès general d’un magatzem
de maquinària agrícola i comerç a la menuda d’aliments per a animals de companyia.
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3. Li remet, adjunt, l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de dia 09.07.13, relatiu a la
carretera de Binissafúller, així com l’informe emès pels serveis jurídics de la corporació, de dia
15.07.13.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Respecte a la pòlissa d’assegurança de Mapfre, RE 2071, de dia 30.04.13, li comunic que
aquesta és pel local multifuncional de Punta Prima situat al carrer Ponent s/n.
El batle
Cristóbal Coll Alcina

Sense més assumptes a tractar, i quan son 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

