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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 27/03/2013
Hora: de les 20 a les 21.20 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 21.03.13.- Moció que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS. Sol·licitud de paralització immediata dels
abocaments de fang del dragat del Port de Maó a la costa de Sant Lluís
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.03.13.- Moció que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS. Compromís de l'Ajuntament per mantenir l'actual
servei municipal d'escoletes infantils
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.03.13.- Donar compte
resolució de Batlia amb relació a l'aprovació de la liquidació del Pressupost de 2012
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.03.13.- Proposta de
Batlia amb relació a l'expedient 1/2013, de reconeixement d'obligacions d'exercicis
anteriors
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.03.13.- Proposta de Batlia
per a la modificació de l'Ordenança general d'actuacions i procediments de recaptació.
Aprovació inicial
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.03.13.- Proposta de Batlia
amb relació al conveni amb el Consell Insular per a la tramitació i concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d'emergència social
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 19.03.13.- Ratificació Resolució de
Batlia núm. 2013/257. Pla Insular de Cooperació 2013
Novè. Proposta de Batlia d'aprovació de l'expedient de contractació de la gestió de
l'explotació del bar del Poliesportiu Municipal
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs, suggeriments i mocions
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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
22.02.13.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per deu (10) vots a favor i
tres (3) abstencions corresponents al Sr. Cubas Pons (PSOE), a la Sra. Marqués Portella
(PSOE) i a la Sra. Moreno Portella (PP), pel fet que no van assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.03.13.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS. SOL·LICITUD DE
PARALITZACIÓ IMMEDIATA DELS ABOCAMENTS DE FANG DEL DRAGAT DEL
PORT DE MAÓ A LA COSTA DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“S’incorpora a la sessió, a efectes informatius, el regidor de Medi Ambient d’aquest Ajuntament,
senyor Tudurí Mercadal. ---------------------------------------------------------------------------------------------És dóna compte de la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, RE 1102, de dia
08.03.13, amb relació a l’assumpte indicat, i en la qual es proposa: -------------------------------------“Primer. La paralització immediata dels 300.000 metres cúbics de fang del dragatge del
Port de Maó davant l’illa de l’Aire. ----------------------------------------------------------------------Segon. Instar el Consell Insular de Menorca i l’Autoritat Portuària que aquests abocaments
es paralitzin mentre no hi hagi un vertader consens sobre la perillositat d’aquests
abocaments a la mar.” -----------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. En primer lloc, manifesta que no vol pecar d’oportunista, i açò es pot
veure amb la data de presentació de la moció, que és de dia 8 de març, molt abans del que està
passant aquest dies. Assenyala que el PSM-ELS VERS va presentar aquesta moció arran dels
informes de què disposa sobre l’assumpte, la qual cosa fa posar en dubte tota la qüestió
d’Autoritat Portuària. Creu que és una moció sensata i considera que abans de fer qualsevol
abocament d’aquesta dimensió s’ha d’estudiar detalladament. Afegeix que des de l’any 1997 hi ha
més de vint informes fets sobre el fangs del port de Maó i resulta que tots aquests informes
superen allò que marca l’Autoritat Portuària. Així mateix, entén que l’Autoritat Portuària s’està
extralimitant en les seves competències, ja que la competència fora de port la té un altre estament.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Lora Buzón. Considera que l’Autoritat Portuària té interessos creats molt grans i no
és per la qüestió dels creuers, sinó que darrere de tot açò hi ha el Cos Nou, que està paralitzat
gràcies a una intervenció del GOB, que va denunciar-ho a la Comissió de Medi Ambient i va poder
aturar tot el projecte que hi havia de la nova sortida que té plantejada l’Autoritat Portuària. Afegeix
que a les alçades d’avui no hi ha ningú que es cregui que per cinc creuers que vindran, amb un
calat superior a vuit metres, s’hagi de dragar aquest port i més de la manera que es vol fer. Així
mateix, considera que allò que ha fet l’empresa CBBA són recomanacions, no són anàlisis
científiques. ------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no hauria costat res que l’Autoritat Portuària hagués
esperat a tenir més informació sobre aquest assumpte i que s’haguessin pogut tractar aquests
fangs degudament. Afegeix que està segur que a ningú de nosaltres, independentment de la
ideologia que tinguem, li agrada que es pugui contaminar part del nostre litoral. L’important és no
fer abocaments d’aquesta índole, ja que tenim experiències dins Espanya i altres indrets d’Europa
que totes aquestes actuacions es fan fora de la mar. Fins i tot hi ha llocs que treuen doblers dels
fangs perquè decanten el mercuri, que avui en dia val milions, però nosaltres el tirarem... Afegeix
que al seu entendre tirar els fangs a 1’2 milles de la costa és un delicte ecològic. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que no és una moció radical i considera que tots els grups
polítics, per solidaritat, la poden assumir, perquè allò que es demana és que hi hagi consens.
Afegeix que entén que l’Ajuntament no hi és competent, però considera que si tots els ajuntaments
de l’illa haguessin fet força davant l’Autoritat Portuària dient que no volem aquests abocaments en
el litoral de Menorca, creu que Autoritat Portuària s’hauria frenat i hauria fet un altre tipus
d’estudis. Conclou dient que Menorca viu del turisme i del seu litoral, i si en el litoral hi anam tirant
abocaments que poden estar contaminats, doncs, ves quina imatge que donam...
Intervé el regidor de Medi Ambient, senyor Tudurí Mercadal. Manifesta que a l’equip de govern el
preocupa aquesta qüestió i que s’ha manifestat a favor que açò, de moment, s’aturàs. Afegeix
que encara no s’han reunit amb la Junta Local del seu partit per tractar el present assumpte, per
la qual cosa anuncia que en el dia d’avui el Partit Popular s’abstindrà. ------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que poca cosa hi pot afegir, ja que la intervenció que ha
fet el representat del PSM-ELS VERDS ha estat molt clara i ho ha explicat molt bé, per la qual
cosa l’únic que pot fer és subscriure la seva intervenció. Afegeix que és convenient que la moció
l’aprovi el Ple, ja que afecta directament la costa de Sant Lluís i, d’una manera o altra, els grups
s’han manifestat en contra d’aquest abocament. Fins i tot, si no fos perquè el PSM-ELS VERDS la
va presentar, hauria de ser una moció conjunta que haurien d’haver presentat tots els partits
polítics d’aquest consistori. ----------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup del PSMELS VERDS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vots a favor dels representants del PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que
suposen set vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primer. La paralització immediata dels 300.000 metres cúbics de fang del dragatge del port de
Maó davant l’illa de l’Aire.--------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Instar el Consell Insular de Menorca i l’Autoritat Portuària a paralitzar aquests abocaments
mentre no hi hagi un vertader consens sobre la perillositat d’aquests abocaments a la mar.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la comissió ja va dir que aquesta moció tant la
podria haver presentada el seu grup com un altre grup del consistori; que considera que
és una moció important per tot allò que pot afectar Sant Lluís; i que no és una moció
oportunista, perquè té data de 8 de març, molt abans del que està passant aquests dies,
per la qual cosa no és un moció feta en malvolença o aprofitament polític, sinó que és
una moció per intentar que els vessaments que es puguin fer dins la costa de Sant Lluís
ens afectin al mínim possible. Segueix manifestant que a la moció es demana la
paralització immediata dels abocaments, així com un consens perquè es facin les coses
d’una altra manera de com ho està fent fins ara l’Autoritat Portuària. A més, creu que
l’Autoritat Portuària s’està extralimitant en les seves competències, ja que la competència
fora de port la té un altre estament. Així mateix, manifesta que ara es demostra, després
de les denúncies fetes a la fiscalia, que sembla que l’Autoritat Portuària no ha fet tot allò
que havia de fer i pot ser que ara es facin les coses més bé. Per tant, demana al Ple que
doni suport a aquesta moció, assenyalant que està obert a qualsevol aportació, sempre
que se’n respecti la filosofia que proposa.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que no ens n’hauríem d’anar a dia 8 de març,
sinó a dia 1 de febrer, ja que en el Ple que es va tenir el dia 01.02.13, a l’apartat de Precs
i suggeriments, ell va fer unes preguntes a l’equip de govern i la llàstima va ser la
contestació que li van donar, és a dir, el poc interès que va demostrar l’equip de govern
per gestionar les coses. Tot seguit, recorda la intervenció que va fer a l’esmentada
sessió plenària:
“Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que ha sortit per la premsa la qüestió del
dragatge del port de Maó, cosa que és important que es faci, però s’està dient que els
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fangs que es treguin de dins el port es tiraran devers l’Illa de l’Aire. Voldria saber si s’han
interessat sobre aquest tema en concret. El batle manifesta que cap administració ens ha
informat d’aquesta qüestió i que pot ser que açò no sigui res més que un rumor. A més,
sabem que les competències no són nostres i diu que no s’ha fet cap gestió en aquest
sentit.”

Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que... vaja quin rumor, fins i tot la fiscalia
intervé... Així mateix, manifesta que seria interessant saber des de dia 1 de febrer fins a
dia d’avui quines gestions s’han fet. Llavors, no creu que sigui oportunisme, però creu
que sí que els punts de la moció haurien de ser més contundents. Continua manifestant
que així com els fangs de les depuradores es tracten aquí on toca, s’hauria de fer el
mateix amb els fangs del dragatge del port. Evidentment, si els fangs es tiren directament
a la mar no es tractaran de cap de les maneres, per la qual cosa s’hauria de demanar que
l’actuació es faci amb totes les garanties, és a dir, a un lloc on pertany fer la depuració
d’aquests fangs.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que tothom sap que en els anys 60-70, en no
haver-hi clavegueram, tot anava dins el port, tenint en compte, a més, que en aquell
moment Maó tenia molta indústria, bijuteria, sa Bateria... Tot anava a parar dins el port.
Afegeix que els contaminants hi són, encara que estiguin aturats, i que si ara es remou
per agafar-los i tirar-los fora port, creu que estam fent el mateix disbarat de sempre. Allò
que s’està demanant mediambientalment, si volem ser... tanta reserva de biosfera, és que
els fangs es tractin així com toca. Així com els fangs de depuradores, que també solen
ser fangs contaminants, es tracten aquí on toca, açò mateix és allò que s’ha de demanar
per a aquests fangs.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que estam d’acord i està clar que s’ha de fer
el dragatge, però els fangs s’han de tractar allà on toca i no s’han de tornar a tirar a la
mar, ja que açò seria incórrer en el mateix error de l’any 70, any en què es va haver
d’aturar de mariscar dins el port per la contaminació que hi havia. Es demana: Ara, que
és que volen contaminar l’illa de l’Aire, devora cala Rafalet...? No, aquests fangs no es
poden tornar a dur a la mar, s’han de dur allà on toca tractar-los, sigui a Milà, sigui a la
depuradora sud de Ciutadella, que hi ha una planta de secà... Açò és el que s’ha de
demanar. Considera que en aquest sentit tots hauríem d’estar d’acord, ja que no és una
qüestió política, no hi hauria d’haver colors polítics, és una qüestió mediambiental, i si no
es tracten els fangs així com toca allò que es farà serà un mal favor a l’illa, que viu
bàsicament del turisme. Conclou dient que el grup PSOE donarà suport a la moció
presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, però també demana que hi hagi un
pronunciament clar d’aquest Ajuntament, en el sentit que aquests abocaments no es facin
a la mar, sinó allà on toca fer-los.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió EM-EU va dir que creia que
aquest era un tema prou important que mereixia una aprovació àmplia per part de
l’Ajuntament de Sant Lluís; i que, com acaba de dir el portaveu del PSOE, és un tema
medioambiental i no hauria de ser una qüestió de colors polítics. Per tant, encara que
aquesta moció la presenti el PSM-ELS VERDS, és una qüestió que ens afecta a tots i
l’hauria d’aprovar la majoria de grups polítics. Afegeix que avui hem tingut la bona notícia
que la fiscalia paralitzava cautelarment aquests abocaments, la qual cosa demostra que
els dubtes que hi havia no eren escabellats, sinó que eren evidents i clars, per la qual
cosa és trist que s’hagi d’esperar que sigui la fiscalia qui paralitzi aquests abocaments i
que posi en evidència la falta de les institucions implicades d’estar a l’alçada de les
circumstàncies.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és una motiu de satisfacció que s’hagi
suspès cautelarment, però una satisfacció en cautela, ja que no és una victòria final. Així
mateix, manifesta que s’ha d’agrair a les persones que s’han implicat en tot aquest
assumpte, tant institucions, com el GOB, com ciutadans, com partit polítics... Cal agrairlos la pressió que han fet, perquè, si no s’hagués paralitzat, es podria haver produït un
desastre ecològic important. Ara som a temps d’aturar-ho i que, abans que ens n’hàgim
de lamentar, no s’ha de fer aquesta acció sense les garanties que requereix. Hem de ser
contundents exigint la seguretat que açò no es produirà de la manera que es tenia previst
de fer.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ara l’Autoritat Portuària ens amenaça que
per culpa de no fer el dragatge pot ser que no puguin venir els mateixos vaixells que hi
havia prevists... És lamentable l’actitud de l’Autoritat Portuària, quan són ells els
responsables en el cas hipotètic que no puguin venir més vaixells, no la pressió popular
per aturar aquests abocaments.
La forma en què l’Autoritat Portuària volia fer els
abocaments no és la correcta i, per açò, ells en són els responsables i és inadmissible
que ara vénguin amb amenaces, amb xantatges, amb la fatxanderia de dir que per culpa
d’aquesta pressió pot ser que vénguin més pocs vaixells...
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU donarà suport a la moció
presentada i espera que la resta de grups també hi votin a favor, perquè és una qüestió
que afecta tot el nostre poble i tota l’illa de Menorca.
Intervé el regidor de Medi Ambient, Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que s’ha de tenir en
compte que l’Ajuntament de Sant Lluís no té cap competència sobre les aigües que
banyen la nostra costa, la qual cosa no vol dir que no puguem manifestar la nostra
preocupació i exigir a les administracions competents les màximes garanties i que es
compleixin totes les mesures de control per evitar qualsevol catàstrofe mediambiental.
Així mateix, manifesta que el lloc autoritzat on es pretén realitzar l’abocament dels fangs
del dragatge del port de Maó és el mateix que tenia previst l’Autoritat Portuària de Balears
els anys 2008, 2009, 2010..., quan governaven altres partits i aquí a Sant Lluís no
s’havien pronunciat mai —qui sí que havia aportat el seu discurs i sempre havia
manifestat una línia pròpia era el Partit Socialista Menorquí—. En el cas del Partit
Socialista, és ara, que fan declaracions; es veu que anys enrere el port no estava
contaminat, i es veu que on fos que es fessin els abocaments, encara que fos allà mateix,
no passava res...
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Considera que l’Autoritat Portuària de Balears no ha
informat prou la població i que els errors detectats han creat confusió, desconfiança i
alarma social; i ara la Fiscalia de Medi Ambient serà qui aclarirà tot aquest procés. Per
tot açò, manifesta que el Partit Popular de Sant Lluís proposa una esmena de rectificació i
addició a la moció presentada pel grup municipal del PSM-ELS VERDS.
Tot seguit, la secretària dóna compte de l’esmentada esmena de rectificació i addició, que
diu:
“El senyor Pedro Tudurí Mercadal, en nom propi i representació de l’equip de Govern Municipal de
l’Ajuntament de Sant Lluís en qualitat de portaveu Municipal en virtut de l’acord plenari de dia 3006-2011, presenta la següent Esmena de Rectificació i Addició a la moció presentada per el
grup municipal del Partit Socialista Menorquí, amb registre d’entrada 1102 de dia
8-03-2013
sobre “La paralització dels dragats al port de Maó” -------------------------Exposant que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Analitzada en profunditat dita moció, l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Lluís comparteix
plenament la problemàtica que suposa l’abocament d’aquest dragats, i essent conscients de
l’expressada problemàtica, i a fi i efecte de complementar la proposta presentada,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposa que el Ple de la Corporació Municipal de Sant Lluís la incorporació de les
següents,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESMENES:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esmena de rectificació al punt primer de la Moció: on diu 300.000 metres cúbics dir 200.000
metres cúbics.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Esmena d’addició: afegir els següents punts a la Moció: -------------------------------------------------Tercer.- Instar l’Autoritat Portuària que, en el cas que les analítiques efectuades pel Seprona
mostrin uns nivells alts de contaminants, es tractin els fangs més afectats amb la tècnica
mediambiental mes adequada.-------------------------------------------------------------------Quart.- Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a portar les feines de dragatge durant
els mesos de menor impacte per a la temporada turística. ---------------------------------Cinquè.- Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears perquè l’abocament es realitzi al punt
autoritzat mes allunyat de la costa possible. ------------------------------------------------------Sisè- Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears perquè doni complerta informació a la
societat Menorquina de les feines que es realitzaran, així com del seguiment que es portarà a
terme per al bon control i funcionament de l’obra. Així com fer una declaració rebutjant
qualsevol tipus de manipulació informativa per qualsevol col·lectiu.-------------------Setè.- Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a contractar les pòlisses d’assegurances
de responsabilitat civil mediambiental que siguin suficients per cobrir qualsevol eventualitat
que afecti el Medi Ambient i tingui efectes negatius a l’economia del nostre municipi, a fi i
efecte de restaurar els danys ocasionats per aquesta obra.” -----------

Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, com ha dit abans, està obert a totes
les esmenes que es puguin aportar, sempre que es respecti la filosofia de la moció del
PSM-ELS VERDS, i anuncia que accepta les propostes presentades per l’equip de
govern. Afegeix que l’Ajuntament fa un esforç afegint aquestes esmenes i els ho agraeix,
ja que entre tots és la manera de poder-ho aturar. Afegeix que té el seu valor, sent el
PP, que facin aquest esforç.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, manifesta que, encara que en qualque
moment el PSOE no ho hagués dit, açò no disculpa el PP de les seves obligacions:
estaven a l’oposició i també ho podien haver dit, cosa que no van fer... Respecte a les
esmenes presentades, manifesta que li agradaria una explicació de l’apartat setè, relatiu
a la contractació de pòlisses d’assegurances, i és que, en el cas que s’hagin produït
danys, la situació llavors serà ja irreversible... Creu que la cosa està clara: aquests fangs
no s’haurien de retornar a la mar, s’haurien de tractar allà on toca. Així mateix, i respecte
a la proposta tercera, allà on diu: “...mostrin uns nivells alts de contaminants....” considera
que hauria de dir: “...mostrin contaminants....”. Diu açò, perquè els fangs s’han de tractar
des del moment que les analítiques mostrin contaminants, no des del moment que les
analítiques mostrin nivells alts.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que si tenim damunt la taula que per
culpa de no dragar no entraran vaixells..., amb la proposta quarta els estam dient que les
feines es facin dins els mesos de menor impacte per a la temporada turística. Açò que és
ara, després de l’estiu... així seguirem tenint la culpa, segons l’Autoritat Portuària, que els
vaixells no entrin... Per altra banda, i quan en el punt cinquè es diu que l’abocament es
faci a l’indret autoritzat més allunyat de la costa possible, insisteix a dir que és que els
fangs no s’haurien d’abocar a la mar, sinó que s’haurien de tractar ben igual que els fangs
de la depuradora, que es tracten a terra, s’assequen, i llavors es converteixen en adob.
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Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el punt setè de les esmenes
presentades està molt clar, però també és cert que el preocupa perquè sembla que
s’accepta la possibilitat que aquesta obra dugui efectes negatius a l’economia del nostre
municipi, que pot afectar el medi ambient, etc. A més, el batle en diferents ocasions ha
dit per la premsa que és necessari tranquil·litzar la població. Creu que, si s’aprova
aquesta proposta d’acord, allò que feim és tot el contrari, ja que vol dir que reconeixem
que aquesta obra és perillosa i que pot afectar l’economia del nostre municipi. Afegeix
que una pòlissa de responsabilitat civil mediambiental cobrirà les espatles als
responsables, però no evitarà el desastre, si és que es produeix, i considera que aquest
punt alarma, espanta, preocupa. Ara bé, si el ponent accepta tots els punts, EM-EU
també hi votarà a favor, però aquest punt, creu que s’hauria de llevar.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS accepta el punt setè
perquè el troba lògic. A més, manifesta que està convençut que si els fangs no són
aptes per abocar-los a la mar, no s’abocaran a la mar, es tractaran damunt terra. Però
com passa a molts de ports d’Espanya, quan es fan els abocaments a la mar, sí que
tenen pòlisses d’assegurances, com les tenen els camps d’aviació o les estacions de
tren, per la qual cosa creu que sí que és important que s’insti l’Autoritat Portuària a la
contractació d’aquestes pòlisses.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Respecte als matisos apuntats pel portaveu del PSOE,
manifesta que no té cap inconvenient a llevar el terme “...uns nivells alts...” de la proposta
tercera, però vol deixar clar que no serà l’equip de govern, qui qualificarà els nivells de
contaminació d’aquests fangs, sinó que seran tècnics. Respecte a la qüestió de les
pòlisses d’assegurances, manifesta que es tracta d’unes pòlisses que valen molts de
doblers, que tenen un control molt gros damunt les feines que es fan i damunt el projecte,
que cobreixen els danys de les persones.... Aquestes assegurances són a posta per
aquest tipus de feina, que hi ha moltes companyies i moltes empreses que en tenen, i
possiblement l’Autoritat Portuària en té, però com que no ho sabem, amb aquesta
proposta aquest equip de govern exigeix que en tenguin.
Per concloure, el batle manifesta que accepta modificar la proposta tercera, tal com ha
posat de manifest el portaveu del PSOE i que manté la proposta setena, tal com està
redactada.
A continuació, intervé novament el Sr. Carretero Tudurí, que aporta un matís en el punt
sisè, en el sentit d’eliminar la part segona d’aquest punt, allà on diu: “Així com fer una
declaració rebutjant qualsevol tipus de manipulació informativa per qualsevol col·lectiu.”. No
considera massa adequat afegir aquests tipus d’expressions, ja que és posar foc en un
punt que no té per què haver-n’hi. Creu que amb la primera part del punt queda prou clar
quina és la pretensió de l’Ajuntament de Sant Lluís.
El batle manifesta que la manipulació tant pot venir d’una banda com de l’altra i considera
que en un moment donat n’hi pot haver hagut de cada banda i, per açò, es fa aquesta
declaració i creu que s’ha de mantenir. Afegeix que com a Ajuntament hem estat enmig
d’una problemàtica que ens interessava molt, però que la informació ha estat esbiaixada
per tots els costats, i és aquesta la raó d’haver introduït aquest punt.
A continuació, el batle ofereix una pausa de cinc minuts per intentar consensuar el
present assumpte, la qual és acceptada pels grups de l’oposició.
A les 20.35 minuts es reprèn la sessió. El batle demana si hi ha qualque observació més
a fer.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la proposta sisena, demana que si no es vol
llevar la segona part de la proposta, que deia: “...Així com fer una declaració rebutjant
qualsevol tipus de manipulació informativa per qualsevol col·lectiu.”, que almenys es llevi la
paraula: “fer una declaració”, i quedaria la segona part de la proposta de la següent
manera: “...Així mateix rebutjar qualsevol tipus de manipulació informativa per qualsevol
col·lectiu.”.

El batle accepta aquesta modificació. No havent-hi més observacions, el batle demana a
la secretaria que llegeixi com quedarien les propostes d’acord.
Feta la lectura de les diferents propostes d’acord, en primer lloc el batle sotmet a votació
l’esmena de rectificació i addició presentades per l’equip de govern, així com les esmenes
presentades pel grup PSOE durant el desenvolupament de la sessió, les quals són
aprovades per unanimitat.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS
amb la incorporació de les esmenes presentades.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. La paralització immediata de l’abocament dels 200.000 metres cúbics de fang del
dragatge del port de Maó davant l’illa de l’Aire.
Segon. Instar el Consell Insular de Menorca i l’Autoritat Portuària a paralitzar aquests
abocaments mentre no hi hagi un vertader consens sobre la perillositat d’aquests
abocaments a la mar.
Tercer. Instar l’Autoritat Portuària que, en el cas que les analítiques efectuades pel
Seprona mostrin contaminants, es tractin els fangs més afectats amb la tècnica
mediambiental més adequada.
Quart. Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a portar les feines de dragatge
durant els mesos de menor impacte per a la temporada turística.
Cinquè. Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears perquè l’abocament es realitzi al
punt autoritzat més allunyat de la costa possible.
Sisè. Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a donar informació completa a la
societat Menorquina de les feines que es realitzaran, així com del seguiment que es
portarà a terme per al bon control i funcionament de l’obra. Així mateix, rebutjar qualsevol
tipus de manipulació informativa per qualsevol col·lectiu.
Setè. Instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a contractar les pòlisses
d’assegurances de responsabilitat civil mediambiental que siguin suficients per cobrir
qualsevol eventualitat que afecti el medi ambient i tengui efectes negatius en l’economia
del nostre municipi, a fi i efecte de restaurar els danys ocasionats per aquesta obra.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.03.13.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS. COMPROMÍS DE
L'AJUNTAMENT PER MANTENIR L'ACTUAL SERVEI MUNICIPAL D'ESCOLETES
INFANTILS
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La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“S’incorpora a la sessió, a efectes informatius, la regidora d’Educació d’aquest Ajuntament,
senyora Carmen Reynés Calvache. ------------------------------------------------------------------------------És dóna compte de la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, RE 1020, de dia
05.03.13, amb relació a l’assumpte indicat, i en la qual es proposa: -------------------------------------“Que l’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a treballar per mantenir l’actual gestió
municipal del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys i que compti amb un major
finançament econòmic del govern de la comunitat autònoma.” ---------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en el Consell de Ministres del passat 15 de febrer es va
aprovar
l’esborrany de l’Avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en què es posa de manifest la pretensió del govern central de retallar les
competències de les administracions locals. Assenyala que el PSM-ELS VERDS ha fet una moció
genèrica respecte a l’actual servei municipal d’escoletes infantils, i l’ha presentada a tots els
ajuntaments, amb l’objectiu que l’Ajuntament treballi per mantenir l’actual gestió municipal
d’aquest servei. Afegeix que a l’exposició de motius queda clar quin és l’objectiu de la moció, i que
s’ha de tenir en compte que sobre les escoletes ha estat una feina que no ha fet ni el Consell
Insular ni el Govern balear, sinó que s’ha treballat des dels ajuntaments des de fa molts d’anys. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la regidora d’Educació, Sra. Reynés Calvache. Manifesta que aquest equip de govern està
bastant d’acord amb la moció presentada, ja que la intenció és continuar treballant per la gestió de
l’escoleta i, sobretot, per mantenir la qualitat educativa. Afegeix que li agradaria fer una petita
esmena a la proposta d’acord, en el sentit que allà on diu: “Que l’Ajuntament de Sant Lluís es
compromet a treballar...” es digués: “Que l’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a seguir
treballant...”, ja que és una feina que ja es va fent i, per tant, es tracta de continuar. Així mateix,
i quan parla de finançament econòmic, agrairia que s’hi incorporàs “quan la disponibilitat
pressupostària ho permeti.” -----------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón mostra el seu acord amb les esmenes indicades. ------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord amb aquesta moció i que, si bé
aquesta moció fa referència al manteniment del servei municipal d’escoletes infantils, però
l’Avantprojecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local afecta molts de
camps. Està molt bé que remarquem aquest, però podríem remarcar-ne molts d’altres. -----I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, l’esmena presentada per
la regidora d’Educació, la qual és aprovada per unanimitat. ------------------------------------------Tot seguit, sotmet a votació la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, amb la
incorporació de l’esmena aprovada. ------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------------------------------------------------------------- Que l’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a seguir treballant per mantenir l’actual gestió
municipal del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys i que compti amb major finançament
econòmic, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti, del govern de la comunitat autònoma.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en el Consell de Ministres del passat 15 de
febrer es va aprovar l’esborrany de l’Avantprojecte de llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, en què es posa de manifest la pretensió del govern
central de retallar les competències de les administracions locals. D’aquí la preocupació
del grup del PSM-ELS VERDS respecte a la qüestió de les escoletes i que es perdi tota
la feina didàctica que s’ha fet durant aquests anys. Per açò, s’ha presentat aquesta moció
perquè els ajuntaments no manquin amb esforços i puguin arribar a consensos amb el
govern perquè la gestió de les escoletes sigui directa des dels Ajuntaments.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està totalment d’acord amb la moció
presentada i que voldria repetir la intervenció que va fer a la comissió. Diu que aquest
avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local pot
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afectar a les escoletes, però afecta també a molts altres aspectes, fins en el punt que
sembla que està pensat per anar minvant la capacitat política que tenen els ajuntaments.
S’està veient que amb aquest avantprojecte hi ha un interès de recentralitzar
competències, que amb es cas de s'educació infantil duien molt bé els Ajuntaments,
l'Ajuntament de Sant Lluís en concret, i els altres també, però molts d'altres aspectes que
també es veuran afectats. Estic totalment d'acord en que declarem la voluntat de seguir
treballant per mantenir la gestió municipal del servei d'educació infantil, però recordar que
són molt d'altres coses.
Intervé la regidora d’Educació, Sra. Reynés Calvache, per reiterar el que es va dir a la
comissió, que la voluntat d'aquest equip de govern es continuar treballant amb tota la
gestió d'educació infantil per que s'ha fet des de fa uns anys una bona feina i que la
intenció és mantenir una educació infantil de qualitat i també agrair la col·laboració i bona
voluntat de part de tots per tornar a votar a favor aquesta moció.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Que l’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a seguir treballant per mantenir l’actual
gestió municipal del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys i que compti amb major
finançament econòmic, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti, del govern de la
comunitat autònoma.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.03.13.DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012
La secretària dóna compte del dictamen emès en relació a l'assumpte indicat, que diu:
“S’incorpora a la sessió, a efectes informatius, la responsable dels Serveis Econòmics, senyora
Elvira Capó García.
La secretària dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2013/298, de dia 18.03.13, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:

Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General de 2012 formulat per la Secretària Interventora, i en compliment del que disposa l'article 172 i següents de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, --------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovar la Liquidació del Pressupost de 2012, de conformitat amb les següents circumstàncies:
“

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2012
1. Drets reconeguts nets

9.816.864,75

2. Obligacions reconegudes netes

11.105.887,89

Resultat pressupostari 2012 (1-2)

-1.289.023,14

3. Desviacions negatives despeses finançament afectat (+)
4. Desviacions positives de finançament (-)
5.Crèdits amb càrrec al Remanent de Tresoreria (+)

2.316.094,31
15.319,99
236.603,69
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Resultat pressupostari ajustat (1-2+3-4+5)

1.248.354,87

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2012
1.

(+) Fons líquids

2.

(+) Drets pendents de cobrar

3.

2.040.194,46
4.203.613,76

(+) Del pressupost corrent

1.177.853,74

(+) De pressupostos tancats

3.167.281,04

(+) Operacions no pressupostàries

131.755,72

( -) Cobraments pendents d'aplicació

273.276,74

(-) Obligacions pendents de pagament
(+) Del pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats

2.333.859,12
1.700.596,29
272.842,40

(+) Operacions no pressupostàries

709.199,48

( -) Pagaments pendents d'aplicació

348.779,05

I. Romanent de Tresoreria (1 + 2 - 3)

3.909.949,10

II. Saldos de dubtós cobrament

1.777.565,56

III. Excés de finançament afectat

403.390,87

IV. Romanent de Tresoreria per despeses generals

1.728.992,67

ESTAT RESUM DELS SALDOS NO PRESSUPOSTARIS (METÀL·LIC)

DESCRIPCIÓ
Operacions d'ingressos sense aplicació definitiva
Hisenda Pública Deutora - Creditora per IVA

SALDO
CREDITOR

SALDO
DEUTOR

41.036,02 €
0,00 €

Bestretes de personal

54.865,93 €

NP- Bestretes a entitats

50.751,82 €

Quotes Seguretat Social a càrrec del treballador
Retencions IRPF
Fiances i dipòsits metàl·lic

13.580,06 €
86.910,15 €
552.777,89 €

Dipòsits constituïts per l'entitat

800,00 €

Operacions despeses sense aplicació definitiva

9.615,53 €

Despeses sense aplicació pressupost Centre Sanitari
Pendents d'aplicació - Vorada urbanitzacins

15.722,44 €
141.237,84 €

Pendents d'aplicació - Ingressos varis

11.247,35 €

Pendents d'aplicació - IAE Consell Insular

19.662,28 €

Pendents d'aplicació - Binibèquer Vell

101.129,27 €

Pendents d'aplicació - Despeses

113.584,86 €

Pendents d'aplicació - Aigües Sant Lluís, SL

0,00 €

Pendents d'aplicació - Sup. Crèdit

0,00 €

Pendents d'aplicació - Obres infras. Binibèquer Vell
Impost sobre el valor afegit

235.194,19 €
14.895,36 €
982.476,22 €

Deutors no pressupostaris
(-) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva

BALANÇ

480.534,77 € 501.941,45 €

131.755,72 €
273.276,74 €
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Acreedors no pressupostaris

709.199,48 €

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

348.779,05 €
982.476,22 €

480.534,77 € 501.941,45 €

Tot seguit, la responsable dels Serveis Econòmics efectua una detallada explicació del quadre
relatiu al resultat pressupostari de l’exercici de 2012, comprensiu dels drets reconeguts nets; de
les obligacions reconegudes netes; de les desviacions negatives despeses finançament afectat; de
les desviacions positives de finançament; i dels crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria, la
qual cosa dona un resultat pressupostari ajustat d’1.248.354,87 euros. Així mateix, efectua una
explicació del quadre de l’estat del romanent de tresoreria de 2012, que compren: Fons líquids, per
import de 2.040.194,46 euros; drets pendents de cobrament, per import de 4.203.613,76 euros i
obligacions pendents de pagament, per import de 2.333.859,12 euros, la qual cosa suposa un
romanent de tresoreria de 3.909.949,10 euros. Llavors hi ha uns saldos de dubtós cobrament, per
import de 1.777.565,56 euros i un excés de finançament afectat, per import de 403.390,87. Tot
açò, dona un romanent de tresoreria per despeses generals d’1.728.992,67 euros.
Intervé el batle. Informa que, juntament amb la resolució de Batlia, s’ha remès als membres de la
comissió l’informe d’intervenció; l’informe sobre l’estabilitat pressupostària; així com els resums i
quadres annexos on es detallen tota la informació de la liquidació. Afegeix que els fets més
destacables d’aquesta liquidació és l’augment dels fons líquids, així com les desviacions que
venien d’anys anteriors amb motiu de la nova escola. Demana si hi ha qualque intervenció.
La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.”

Intervé el Sr. Batle per dir que a la passada comissió d’Economia i Hisenda hi va assistir
la responsable d’Economia i Hisenda on va fer una exposició de tots els llistats que s’han
entregat amb la liquidació detallada amb totes les partides. És pot fer una valoració en
conjunt i de l’evolució del 2011 versus a 2012. En el resultat pressupostària sense ajust hi
ha una diferència amb relació a l’any passat, però el que també hi ha que valorar és el
resultat del pressupost ajustat, en el que és te en compte com explicar a la comissió les
desviacions, tant negatives com positives, dels exercicis anteriors. El resultat
pressupostari ajustat l’any passat es va tancar amb 836 € i enguany s’ha tancat amb
1.248.354,87 €, s’ha millorat amb 412.000 €. Pel que fa a l’estat del romanent de
tresoreria, els conceptes que el composen, un dels canvis substancials que hi hagut és
que s’ha guanyat amb fons líquids. La liquides amb la que hem tancat enguany és major,
s’ha intentat dur els pagaments al dia, resguardar la liquides i el concepte important a
analitzar és el romanent aplicable per a exercicis següents, l’any passat varem tancar
amb 930 € i enguany tanquem amb un 1.728 de romanent i que podríem destinar a
exercicis següents.
No es produeixen intervencions.
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.03.13.PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'EXPEDIENT 1/2013, DE
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS
La secretària dóna compte del dictamen emès en relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Es dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Atesa la relació de factures corresponents a despeses d’anys anteriors i que s’han d’imputar al
Pressupost d’aquest exercici 2013. -------------------------------------------------------------------------------1
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Atès que les factures corresponen a serveis realment realitzats durant l’exercici 2012 però que
varen ser presentades davant aquest Ajuntament dins a 2013. -------------------------------------------Vist l’informe d’Intervenció de data 8 de març de 2013, on consta que en aplicació de l’article 60.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis
anteriors que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en aquell al que corresponien, es
competència de la Corporació, i que en aquest cas concret és possible la seva realització. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPÒS al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:--------------------------------------------Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits relacionats a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors:
Data
Num.Factura Factura

Data R.E.

Tercer

Concepte

Import
Base+IVA

Partida

2103584

30/12/2012 14/01/2013 EDITORIAL MENORCA, S.A.

4 revistes - Aj. Es Castell-Aj. Sant
Lluís

181,50

920.226.02

2103630

30/12/2012 14/01/2013 EDITORIAL MENORCA, S.A.

Esquela Francisca Cabrer Mir

234,74

920.226.02

SOCIETAT ESTATAL CORREOS Y
4001039742 31/12/2012 14/01/2013 TELEGRAFOS, S.A.

Franqueig pagat de cartes de
desembre

532,96

920.222.01

39

31/12/2012 08/01/2013 COP DE MÀ

Servei ajuda a domicili de
desembre

4.198,05

233.227.99

001-12

04/12/2012 31/01/2013 ERNEST PAGES TAMAYO

Actuació duet SPM - Fira tardor
creatiu

121,00

334.226.11

001-12

04/12/2013 04/12/2012 CARLOS MANGADO DE LA TORRE

Actuació duet SPM - Fira tardor
creatiu

121,00

334.226.11

201809

29/02/2012 12/03/2013 A.PALLISER

Reixa fundició c/ Sant Jacint

75,46

151.210.00

2103088

30/10/2012 19/11/2012 EDITORIAL MENORCA, S.A.

5 encartes Comerç i Turisme

586,85

432.226.99

TOTAL

6.051,56

Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2013, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior.”
Tot seguit, la responsable dels Serveis Econòmics efectua una detallada explicació del present
assumpte, informant que el concepte de reconeixements extrajudicials de crèdits són factures que
han arribat dins l’any 2013 però que tenen data de l’exercici anterior i que es carregaren en el
pressupost d’enguany. Afegeix que totes s’han presentat dins enguany menys sa darrera, que
pensaven que era un albarà, però que finalment s’ha vist que era una factura i també s’ha inclòs
en aquesta relació.

La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit 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. Aprovar el reconeixement dels crèdits relacionats a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors:
Data
Num.Factura Factura

Data R.E.

Tercer

Concepte

Import
Base+IVA

Partida

2103584

30/12/2012 14/01/2013 EDITORIAL MENORCA, S.A.

4 revistes - Aj. Es Castell-Aj. Sant Lluís 181,50

920.226.02

2103630

30/12/2012 14/01/2013 EDITORIAL MENORCA, S.A.

Esquela Francisca Cabrer Mir

920.226.02

234,74
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4001039742

SOCIETAT ESTATAL CORREOS Y
31/12/2012 14/01/2013 TELEGRAFOS, S.A.

Franqueig pagat de cartes de
desembre

532,96

920.222.01

39

31/12/2012 08/01/2013 COP DE MÀ

Servei ajuda a domicili de desembre

4.198,05

233.227.99

001-12

04/12/2012 31/01/2013 ERNEST PAGES TAMAYO

Actuació duet SPM - Fira tardor creatiu 121,00

334.226.11

001-12

04/12/2013 04/12/2012 CARLOS MANGADO DE LA TORRE

Actuació duet SPM - Fira tardor creatiu 121,00

334.226.11

201809

29/02/2012 12/03/2013 A.PALLISER

Reixa fundició c/ Sant Jacint

75,46

151.210.00

2103088

30/10/2012 19/11/2012 EDITORIAL MENORCA, S.A.

5 encartes Comerç i Turisme

586,85

432.226.99

TOTAL

6.051,56

Segona. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2013, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior.”

Intervé el batle dient que tal i com es va explicar a la comissió es tracta de 8 factures per
import de 6.051,56 €, pràcticament hi ha una factura que són 4.198,05 €, i que són
factures que han arribat amb registre d’entrada quan es pressupost ja estava tancat i que
les reconeixem i fèiem el reconeixement d’exercicis tancats.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, que s’aprova per nou (9) vots a favor,
corresponents al membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1) i quatre (4)
abstencions corresponents als membres del PSOE.

SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.03.13.PROPOSTA DE BATLIA PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL
D'ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE RECAPTACIÓ. APROVACIÓ INICIAL
La secretària dóna compte del dictamen emès en relació a l'assumpte indicat, que diu:
“El batle informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposta de Batlia, de dia
18.03.13, relativa a l’assumpte indicat, així com l’informe de secretaria, també de dia 18.03.13. Així
mateix, informa que després d’un any d’haver-se aprovat l’esmentada ordenança s’han detectat
diversos aspectes que es poden millorar i modificar, i que des del servei de recaptació s’han
aportat algunes propostes que s’han considerat oportú incorporar-les. Tot seguit, efectua una
detallada explicació de cada una de les modificacions que es presenten.
La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit 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. Aprovar inicialment una modificació de l’Ordenança general d’actuacions i procediments
de recaptació, de conformitat amb les següents consideracions:
a) Modificar la redacció del darrer paràgraf de l’article 5.2, que quedarà redactat de la següent
manera:
“La quantia mínima del fraccionament en el cas de rebuts inclosos a padrons en voluntària és de
100,00 euros. El fraccionament d’aquests rebuts no donarà lloc al cobrament d’interessos de
demora.”
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b) Modificar l’import previst per autoritzar fraccionaments o ajornaments sense necessitat
d’especificar garantia, que passa de 3.000 € a 6.000 €, donant una nova redacció a l’apartat
corresponent de l’article sisè, que queda redactat de la següent manera:
“...En el cas de fraccionaments i/o ajornaments de deutes en període executiu, la quantia de les
quals superi els 6.000,00 euros o bé el nombre de fraccions sol·licitades sigui superior a 12 mesos,
és necessari que el sol·licitant especifiqui la garantia que s’ofereix.”
c) Modificar la redacció de l’article 7, que quedarà redactat de la següent manera:
“Article 7
Procediment de concessió d’ajornaments i fraccionaments
L’Ajuntament ha de comprovar les sol·licituds presentades i requerirà, si escau, la documentació
complementària escaient.
El termini màxim per resoldre les sol·licituds d’ajornament i fraccionament és de sis mesos.
Transcorregut aquest termini sense que hagin estat resoltes de manera expressa, les sol·licituds
s’han d’entendre desestimades, als efectes d’interposar el recurs corresponent o esperar la
resolució expressa.
Quan la sol·licitud de fraccionament es presenti en període voluntari, si al final d’aquest termini
està pendent de resolució, no es dictarà la provisió de constrenyiment. Quan es presenti en
període executiu, es suspendran de forma cautelar les actuacions de cobrament fins a la resolució
de la sol·licitud.
L’atorgament d’un fraccionament no pot comportar la devolució d’ingressos ja recaptats, els quals
tindran sempre la consideració de primer pagament a compte.
La resolució que concedeixi l’ajornament o el fraccionament de pagament ha d’especificar els
terminis, les quanties i altres condicions dels pagaments. La resolució pot atorgar terminis
(calendari de pagaments) i condicions diferents dels sol·licitats.
Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributària, s’estableix un sistema especial de
pagament de les quotes per rebut, que permetrà fraccionar sense interès de demora als rebuts
inclosos en padrons en voluntària fins el mes de novembre de l’any en curs, des de l’inici del
període de cobrament, en mesos consecutius i amb els condicionants establerts a l’article 5.2 del
present reglament. Aquest sistema és d’aplicació als contribuents o altres obligats tributaris que ho
sol·licitin. L’acolliment al sistema es perllongarà automàticament per a l’exercici següent sempre
que l’interessat no en manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de
pagament en període executiu. Si el sol·licitant incorregués en impagament de qualsevol càrrec del
sistema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja
efectuats com a ingressos a compte. Aquest sistema no suposa cap alteració dels termini per
exercir recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la
normativa específica.
En la notificació de la resolució de concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament en
executiva s’han de detallar els imports a satisfer per interessos de demora, i advertir el sol·licitant
dels efectes del fet de no constituir garantia o de no efectuar els pagament dins els terminis
establerts.
En el cas de denegació de l’ajornament o el fraccionament sol·licitats en període voluntari, el deute
haurà de cancel·lar-se dins del període de cobrament en voluntària establert en el calendari del
contribuent per a cada tribut.
Per a la concessió o denegació d’ajornaments o fraccionaments es pot tenir en compte la situació
econòmica general de l’Ajuntament i la liquiditat i disponibilitats en la tresoreria municipal.”
d) Modificar la redacció de l’apartat 1 de l’article 10, que quedarà redactat de la següent manera:
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“10.1 Es pot dispensar totalment o parcialment de la constitució de garantia complint almenys un
dels següents casos:
- Quan els deutes totals siguin d’una quantia inferior a 6.000,00 euros i es tracti de sol·licituds en
les quals el termini de fraccionament no excedeixi un any.
- Quan l’obligat no tingui béns suficients per a garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pugui
afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i el nivell d’ocupació de
l’activitat econòmica respectiva, o pugui produir greus perjudicis per als interessos de la hisenda
pública; per a la seva aprovació és necessari l’informe previ del Servei de Recaptació i l’interessat
haurà d’aportar la següent documentació:
1. En el cas d’empreses:
a) Declaració responsable que manifesti la impossibilitat d’obtenir un aval d’una entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca i de no posseir béns.
b) Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe d’auditoria, en cas que se’n
tengui un.
c) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació amb transcendència econòmica financera o
patrimonial que s’estimi adequada i que justifiqui la possibilitat de complir l’ajornament o
fraccionament sol·licitat.
2. Si el deutor és una persona física:
a) Full de salari, pensió o prestació social, o certificació negativa de recepció d’aquests
ajuts.
b) Justificant de l’estat d’atur.
c) Informe dels Serveis Socials d’on tengui la residència”
e) Afegir una disposició addicional primera, en els següents termes:
“DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
El sistema especial de pagament de les quotes per rebut, que permetrà fraccionar sense interès
de demora els rebuts inclosos en padrons en voluntària fins el mes de novembre de l’any en curs,
des de l’inici del període de cobrament, en mesos consecutius, que s’estableix a l’article 7 d’aquest
Reglament, no entrarà en vigor fins dia 1 de gener de 2014. “

Segona. 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 veïnatge 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.”

Intervé el batle dient que l’abril de l’any passat es va aprovar aquesta ordenança, que era
nova, i aquest any es pretén la seva millora en vistes al funcionament, en base als dubtes
i propostes pròpies que té el servei de recaptació i en aquest sentit el que es fa es
modificar l’import pel qual es pugui dispensar i fraccionar les garanties, es puja de 3.000 a
6.000 €, que segons els experts en la matèria és el que es recomana, en un moment
donat també haguéssim pogut augmentar aquests 6.000 € fins un màxim de 18.000 €,
però es va considerar oportú fixar aquesta quantia en base a les recomanacions fetes per
tècnics amb experiència en aquest camp. També hi ha una cosa que serà nova i que de
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fet la gent demanava, era que quan la gent presenti un fraccionament, si l’administrat ho
estima oportú, aquest fraccionament es podrà renovar cada any de manera tàcita sense
fer falta que venguin cada any a presentar el document de fraccionament, si no que amb
l’ordenança queda regulat. També es modifica els interessos dels fraccionaments, per tal
que dins el període de voluntària no es generin interessos; amb l’ordenança que estava
vigent s’aplicaven i considerem lògic que quan es voluntària fins el mes de novembre no
es generin aquests interessos.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen de la Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, que s’aprova per vuit (8) vots a favor corresponents als
membres del PP (7) i PSM-ELS VERDS (1) i cinc (5) abstencions, corresponents als
membres del PSOE (4) i EM-EU (1).

SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.03.13.PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CONVENI AMB EL CONSELL INSULAR
PER A LA TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS,
TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL
La secretària dóna compte del dictamen emès en relació a l'assumpte indicat, que diu:
“Es dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
atorga al Consell Insular competències pròpies en serveis socials i assistència social,
desenvolupament comunitari i integració, política de protecció i atenció a persones dependents,
voluntariat social i polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o
necessitat social; la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, per la seva banda indica que
correspon als consells insulars concedir, gestionar i tramitar les prestacions econòmiques incloses
en les competències pròpies en matèria de serveis socials. No obstant, la Llei 1/2007, preveu que
els ajuntaments poden assumir dins el seu àmbit territorial la funció executiva i la gestió de les
competències pròpies dels consells insulars o d’aquelles que els hagin estat prèviament
transferides. ---------------------------------------------------------------------------------------------El 26 de juny de 2008 Consell i Ajuntament signaren un conveni pel qual s’articulà la col·laboració
tècnica, econòmica i administrativa entre les dues institucions per a la tramitació i concessió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social; mitjançant aquell conveni, el Consell
delegà i l’Ajuntament acceptà l’exercici de les competències en la gestió dels ajuts. Finalitzada la
vigència del conveni –i per tant de la delegació- ara es presenta un nou conveni que inclou la
delegació de competències des de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2013. L’aportació
del Consell Insular per aquest exercici queda fixada en 15.218,20 € en virtut dels criteris de
distribució prevists en la clàusula setena. ----------------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent
proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament amb l’objecte
d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions, en l’àmbit de
les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca. ------------Segon.- Acceptar la delegació del Consell Insular per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular, d’acord amb
el conveni aprovat; la vigència serà fins el 28 de febrer de 2014.” ---------------------------------Tercer.- Formalitzar l’acord esmentat mitjançant el conveni que consta a l’expedient. -------------1
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Quart.- Habilitar el Sr. Batle per a la seva signatura.” -------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que al tractar-se d’una acceptació de delegació de competències, el Ple
de l’Ajuntament és el competent per a la seva aprovació. Així mateix, informa que les variables per
a la distribució de fons entre tots els Ajuntaments són les mateixes que a l’anterior conveni,
excepte un apartat, el que abans era pobresa ara és el de població aturada, encara que manté el
mateix percentatge. En quant als indicadors que es fan servir, es suprimeix la referència al nombre
de persones majors de 85 anys i es substitueix el nombre d’habitants nascuts en un país en vies
de desenvolupament pel nombre d’aturats de llarga durada. Per altra banda, es suprimeix
l’aportació del 6% de gestió cap a l’Ajuntament, si bé l’import final global queda fixat en 15.218,20
euros enfront els 15.223,88 euros de l’any passat.
La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit 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. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament amb l’objecte
d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions, en l’àmbit de
les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca.
Segona. Acceptar la delegació del Consell Insular per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular, d’acord amb
el conveni aprovat; la vigència serà fins el 28 de febrer de 2014.
Tercera. Formalitzar l’acord esmentat mitjançant el conveni que consta a l’expedient.
Quarta. Habilitar el Sr. Batle per a la seva signatura.””

Intervé el batle dient que l’import que es rebrà aquest any és pràcticament igual, hi ha 5 €
de diferència, si bé és cert que la baremació que s’ha aplicat per treure aquesta quantitat
ha variat i s’han inclòs nous conceptes, a destacar que la part que donava el Consell
Insular de Menorca per gestió pròpia a cada ajuntament ja no es dona, i que tot l’ajut que
arribarà serà per repartir.
Intervé la Sra. Marqués Portella dient que es sap la situació que s’està vivint, i es sap les
necessitats que hi ha al carrer, quan es va aprovar el pressupost d’aquest ajuntament per
a l’any 2013, una de les coses que hi havia és que es va augmentar la partida municipal
dels ajuts individuals, que els hagués agradat que més, però al manco es va augmentar, i
volen saber quines gestions ha fet l’ajuntament davant el Consell Insular per demanar
que també s’ampliessin les partides del Consell Insular, per que els sembla vergonyós
que estiguin mantenint aquesta partida any darrera any, ja que la situació que s’està vivint
és molt diferent a la situació que hi havia aquests anys passats, cada vegada és pitjor i en
canvi la sensibilitat del Consell Insular és absolutament nul·la en aquest aspecte.
Intervé el Sr. Melià Mercadal per dir que ho ha dit la regidora del PSOE, que evidentment
la baixada és petita, però és baixada i tenint en compte el context econòmic en el que ens
trobem, més que mantenir la quantia i donada la major necessitat això suposa una
baixada i també suposa una demostració de la poca sensibilitat social per part del Consell
Insular com ha dit abans la regidora el PSOE. No pensa votar a favor precisament per
això.
Respon el batle dient que el Consell Insular està governat pel seu partit, que es té una
filosofia que és fer més en menys, en aquest sentit són ajuts que són directes i per tant
com més sempre millor, el moment per les administracions com es pot comprendra també
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és d’un ajust pressupostari que s’ha vist reflectit en una disminució en totes les partides, i
en el tema social s’ha intentat mantenir el màxim que s’ha pogut, esta clar que noltros
com ajuntament hem de fer aquesta reflexió que feia la representant del PSOE i en la
mesura de lo possible intentar que el Consell Insular dones suport més socialment tots
aquests convenis, en tot cas serà una qüestió que s’haurà de plantejar al Consell com a
batle i en el seu moment ho faré.
Intervé la sra. Marqués Portella per dir que el seu partit s’abstindrà en aquest punt no per
que creguin que no s’ha de firmar aquest conveni si no que per que consideren que
aquesta quantitat és del tot insuficient i consideren, per que consti a l’acta del ple, que el
Consell Insular podria retallar en moltes altres partides abans que congelar aquesta, per
que els moments que es viuen són excepcionals i com excepcionals han de ser les
mesures que es prenen i evidentment això d’excepcional no en te rés.
A continuació, i no havent-hi més intervencions el batle sotmet a votació el dictamen de la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, que s’aprova per vuit (8) vots a favor,
corresponents als membres del PP (7) i PSM-ELS VERDS (1), quatre (4) abstencions
corresponents al PSOE, i un (1) vot en contra corresponent a EM-EU.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 19.03.13.- RATIFICACIÓ
RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2013/257. PLA INSULAR DE COOPERACIÓ 2013
La secretària dóna compte del dictamen emès en relació a l'assumpte indicat, que diu:
“La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2013/257, de dia 07.03.13, que diu:

“Atesa la convocatòria del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, execució
d’obres o adquisició d’equipaments municipals per part del Consell Insular de Menorca per a l’any
2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el termini de presentació dels projectes i documentació finalitza el dia 7 de març de
2013;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès que ja s’han fixat les actuacions que es consideran més necessàries i s’han elaborat els
corresponents projectes i documentació, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L C------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar els següents projectes i memòries valorades:------------------------------------------1.- Projecte d'Ordenació d’aparcament i parada d’autobús devora la nova unitat escolar al Carrer
P.A. Pedro Tudurí --------------------------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 118.104,00€ -----------------------------------------------------------------------------I la seva divisió en fases: --------------------------------------------------------------------------------------------1 ª Fase amb un import total IVA inclòs de 80.043,90€ -----------------------------------------------------2ª Fase amb un import total, IVA inclòs, de 38.060,10€ -----------------------------------------------------2.- Projecte de reordenació urbana del Cós. 1 ª Fase -------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 717.050,00€ -----------------------------------------------------------------------------3.- Projecte de pavimentació del carrer i remodelació de vorera al carrer del Sol --------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------1
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Pressupost, IVA inclòs: 44.688,43€ -------------------------------------------------------------------------------4.- Projecte de Senyalització horitzontal i vertical -------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 37.500€ -----------------------------------------------------------------------------------5.-Projecte de substitució i millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del nucli urbà de
Sant Lluís ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 208.879,49€ -----------------------------------------------------------------------------6.-Memòria valorada per l’asfaltat de diversos camins; Camí de ses vinyes, Camí de Biniati,
Binissafuet, S’Olivera, Binibecó, Sa Vigia------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 25.115,27€ -------------------------------------------------------------------------------7.- Memòria valorada de Reparació de voravies en el casc urbà de Sant Lluís -----------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 65.000€ -----------------------------------------------------------------------------------I la seva divisió amb dues fases: ---------------------------------------------------------------------------------1ª Fase amb un pressupost total, IVA inclòs, de 15.000€ --------------------------------------------------2ª Fase amb un pressupost total, IVA inclòs, de 50.000€ --------------------------------------------------8.- Projecte d'Execució d’un pas peatonal sobreelevat a l’Avinguda de Sa Pau ---------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 6.227,47€ --------------------------------------------------------------------------------9.- Projecte de Pavimentació i ordenació de l’aparcament a la urbanització de Binibèquer Vell Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 10.400€ -----------------------------------------------------------------------------------10.- Projecte de Substitució parcial d’un tram de xarxa de clavegueram i abastament d’aigua
potable a S’Algar Jardín ---------------------------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. ------------Pressupost, IVA inclòs: 40.000€ -----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar la actuació “Redacció del projecte de reordenació urbana del camí Vell de
S’Uestrar”, amb un import total de 7.500,00 € -----------------------------------------------------------------Tercer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Menorca de les
actuacions que es detallen a la relació següent, degudament prioritzades i demanar la seva
inclusió en el Pla Insular de Cooperació 2013: ----------------------------------------------------------------Projecte/Actuació Pressupost IVA inclòs
1.-1ª Fase d’Ordenació d’aparcament i parada
d’autobús devora la nova unitat escolar al Carrer 80.043,90 €
2.- 2ª Fase d’Ordenació d’aparcament i parada
d’autobús devora la nova unitat escolar al carrer P.A.
Pedro Tudurí 38.060,10€
3.- 1ª Fase de reordenació urbana del Cós 717.050,00€
4.- Projecte de pavimentació del carrer i remodelació de
vorera al carrer del Sol 44.688,43€
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5.- Senyalització horitzontal i vertical 37.500,00€
6.-Projecte de substitució i millora d’eficiència energètica
de l’enllumenat públic del nucli urbà de Sant Lluís 208.879,49€
7.-Memòria valorada per l’asfaltat de diversos camins;
Camí de ses vinyes, Camí de Biniati, Binissafuet, S’Olivera,
Binibecó, Sa Vigia 25.115,27€
8.-1ª Fase Reparació de voravies en el casc urbà de Sant Lluís 15.000,00€
9.- 2ª Fase Reparació de voravies en el casc urbà de Sant Lluís 50.000,00€
10.- Execució d’un pas peatonal sobreelevat a l’Avinguda
de Sa Pau 6.227,47€
11.- Pavimentació i ordenació de l’aparcament a la
urbanització de Binibèquer Vell 10.400,00€
12.- Substitució de xarxes de clavegueram i aigua potable
a la urbanització de S’Algar 101.154,79€
13.- Substitució parcial d’un tram de xarxa de clavegueram
i abastament d’aigua potable a S’Algar Jardín 40.000,00€
14.- Redacció projecte de reordenació urbana del camí Vell
de S’uestrà. 7.500,00€
Quart.- Adoptar el compromís d’aportació municipal a càrrec de fons propis de l’ajuntament per
atendre la despesa de les següents actuacions:---------------------------------------------------------------Actuació Pressupost total Fons propis
1ª Fase d’Ordenació d’aparcament
i parada d’autobús devora la nova
unitat escolar al Carrer 80.043,90€ 52.526€
2ª Fase d’Ordenació d’aparcament
i parada d’autobús devora la nova
unitat escolar al carrer P.A. Pedro
Tudurí 38.060,10€ 35.000€
1ª Fase de reordenació urbana del
Cós 717.050,00€ 700.000€
Projecte de substitució i millora
d’eficiència energètica de l’enllumenat
públic del nucli urbà de Sant Lluís 208.879,49€ 200.000€
2ª Fase Reparació de voravies en el
casc urbà de Sant Lluís 50.000€ 45.000€
Cinquè.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla Insular de
Cooperació de l’any 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------Sisè.- Ratificar aquesta Resolució per acord del Ple municipal.” ------------------------------------------
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Intervé el president. Informa que els projectes redactats pels Serveis Tècnics Municipals i que se
sol·licita al Consell Insular de Menorca la seva inclusió dins el Pla insular de cooperació 2013, son
els següents:
- Projecte d'Ordenació d’aparcament i parada d’autobús devora la nova unitat escolar al Carrer
P.A. Pedro Tudurí, que puja a 118.104,00 euros, el qual està dividit en dues fases: una 1ª fase per
import de 80.043,90€ i una 2ª fase per import de 38.060,10 euros.
- Projecte de reordenació urbana del Cós, 1 ª fase, per import de 717.050,00 euros.
- Projecte de pavimentació del carrer i remodelació de vorera al carrer del Sol, per import de
44.688,43 euros.
- Projecte de senyalització horitzontal i vertical, per import de 37.500 euros.
-Projecte de substitució i millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del nucli urbà de
Sant Lluís, per import de 208.879,49 euros.
-Memòria valorada per l’asfaltatge de diversos camins; Camí de ses vinyes, Camí de Biniati,
Binissafuet, S’Olivera, Binibecó, Sa Vigia, per import de 25.115,27 euros.
- Memòria valorada de Reparació de voravies en el nucli urbà de Sant Lluís, per import de 65.000
euros, el qual està dividit en dues fases: una 1ª fase per import de 15.000 euros i una 2ª fase per
import de 50.000 euros.
- Projecte d'Execució d’un pas de vianants sobreelevat a l’avinguda de sa Pau, per import de
6.227,47 euros.
- Projecte de Pavimentació i ordenació de l’aparcament a la urbanització de Binibèquer, per import
de 10.400 euros.
- Projecte de Substitució parcial d’un tram de xarxa de clavegueram i abastament d’aigua potable a
s’Algar, per import de 40.000 euros.
- Redacció projecte de reordenació urbana del camí Vell de s’Ullastrar, per import de 7.500 euros.
- Substitució de xarxes de clavegueram i aigua potable a la urbanització de s’Algar, per import de
101.154,79 euros, el qual es va aprovar l’any passat.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana una còpia de la memòria i dels plànols dels projectes que
es presenten. Per altra banda, i respecte al projecte de reordenació del Cós, demana si no
l’haurien d’haver redactat tècnics externs, en el marc de la sol·licitud d’ajuda tècnica per a la
redacció de projectes que va sol·licitar l’Ajuntament a la Conselleria d’Administracions Públiques.
El president manifesta que, efectivament, l’Ajuntament va demanar a la CAIB l’ajuda per a la
redacció de distints projectes, però van considerar oportú que els Serveis Tècnics Municipals
formalitzessin la primera fase mentre estam en l’espera que els tècnics del Govern balear redactin
el projecte acordat.
El Sr. Carretero Tudurí demana si s’ha signat el corresponent conveni amb la CAIB. El president
respon que no. El Sr. Carretero diu que pensava que s’havia de signar al mes passat. El president
informa que la signatura es va cancel·lar.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa al projecte relatiu a la substitució i millora d’eficiència
energètica de l’enllumenat públic del nucli urbà de Sant Lluís, demana els motius pels quals no l’ha
redactat un enginyer, ja que es tracta d’un projecte elèctric.
El president informa que el projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals en aquests sentit és
recollir un projecte d’eficiència energètica que s’havia redactat en el seu moment i, com que es pot
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considerar un projecte de millores arquitectòniques en el poble de Sant Lluís, es factible que sigui
redactat pels tècnics municipals i d’aquesta manera ens n’estalviam els costos de la redacció.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la ubicació del pas de vianants sobreelevat a
l’avinguda de sa Pau. El president informa que és just abans de l’entrada a l’aparcament del
cementeri.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte als projectes de substitució de xarxes de clavegueram i
aigua potable a s’Algar, demana si els projectes inclouen canonada d’aigua depurada. El president
respon que sí i informa de l’àmbit d’actuació dels indicats projectes.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el preocupa el fet que els tècnics municipals redactin
tants de projectes, quan n’hi havia que havien de ser redactats per tècnics de la CAIB. Com que el
conveni encara no està signat, espera que al final la Conselleria no se’n despengi... Per altra
banda, manifesta el PSM-ELS VERDS ja va dir quan es va aprovar el pressupost quines eren les
seves prioritats. Així mateix, manifesta que no vol una còpia dels projectes indicats, però sí poder
tenir accés als projectes per poder-los analitzar.
El president manifesta que estan a la seva disposició a l’Ajuntament i que, si llavors necessita
alguna còpia específica, ja se li remetria.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’actuació que l’Ajuntament fa en el camí de s’Ullastrar
és simbòlica respecte a les actuacions que es faran a la resta de camins. Considera que el camí
de s’Ullastrar s’hauria de condicionar amb una mica de cara i ulls, deixant un marge per a
vianants, així com un carril de bicicletes, és a dir, fer una intervenció més completa.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón considera que el projecte d’ordenació d’aparcament i parada
d’autobús devora la nova unitat escolar l’hauria d’assumir completament el Govern balear.
El president informa que l’Ajuntament té encomanat aixecament topogràfic per saber l’estat real i
actual del camí de s’Ullastrar, per tal de tenir en compte el seu enllaç amb la trama urbana.
Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa al projecte de la reordenació urbana del Cós, voldria saber
si l’Ajuntament s’ha basat en les resolucions de l’Agenda Local 21.
El president respon que sí. Tot seguit, s’efectua una explicació de les diferents actuacions
previstes en l’esmentat projecte, i s’analitzen els plànols.
El Sr. Melià Mercadal demana si s’aprofitarà per llevar el cablatge que hi ha per les façanes. El
president respon que, en principi, no.
Pel que fa al projecte de substitució i millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic, el Sr.
Melià Mercadal demana si aquest projecte està relacionat amb la partida que figura en el
pressupost d’uns 57.000 euros.
La secretària informa que sí; que l’import total de l’execució del projecte és de 208.879,49 euros,
sempre que es faci sense renting; i que allò que hi ha previst en el pressupost de 2013 com a
rènting —uns 57.000 euros—, és per al rènting d’enguany.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa al projecte anomenat “Memòria valorada de reparació
de voravies en el nucli urbà de Sant Lluís”, demana si açò és l’actuació que està fent actualment la
brigada d’obres.
El president respon que no, que aquest projecte és una actuació en el carrer d’Allemand, a la
banda on no hi ha els cotxes aparcats, que és la zona que està més deteriorada; i una segona
fase que es farà en el carrer de Lannion i cap a l’avinguda de sa Pau.
Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP,
que suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EMEU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord:

•

Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2013/257, de dia 07.03.13,
transcrita anteriorment.”

Intervé el regidor d’urbanisme, el sr. Javier Pons, dient que com va fer referència a la
passada comissió d’urbanisme aquest any aquest equip de govern ha presentat al pla
insular de Cooperació 14 projectes que passa a anomenar:
- Projecte d'Ordenació d’aparcament i parada d’autobús devora la nova unitat escolar al
Carrer P.A. Pedro Tudurí.
- Una segona fase al mateix lloc.
- Projecte de reordenació urbana del Cós, de s’ambit del carrer Sant Esteve al carrer Sant
Jacint.
- Projecte de pavimentació del carrer i remodelació de vorera al carrer del Sol.
- Projecte de senyalització horitzontal i vertical.
-Projecte de substitució i millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del nucli
urbà de Sant Lluís.
-Memòria valorada per l’asfaltatge de diversos camins; Camí de ses vinyes, Camí de
Biniati, Binissafuet, S’Olivera, Binibecó, Sa Vigia.
- 1ª fase de reparació de voravies en el nucli urbà de Sant Lluís.
- 2ª fase de reparació de voravies en el nucli urbà de Sant Lluís.
- Projecte d'Execució d’un pas de vianants sobreelevat a l’avinguda de sa Pau a l’alçada
de l’aparcament del cementiri.
- Projecte de Pavimentació i ordenació de l’aparcament a la urbanització de Binibèquer
Vell, devora l’estació de bombeig darrera el Bini Inn.
- Projecte de Substitució parcial d’un tram de xarxa de clavegueram i abastament d’aigua
potable a s’Algar.
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- Substitució de xarxes de clavegueram i aigua potable a la urbanització de s’Algar.
- Redacció projecte de reordenació urbana del camí Vell de s’Ullastrar.
Dir que l’import total sobrepassa el 1.200.000 €, es cobrirà mitjançant d’un ingrés
extraordinari que ja es va comentar en el seu dia a través d’una plusvàlua; és un intent,
atenent els temps que corren, de dinamitzar d’alguna manera l’economia ajudant on ens
sigui possible i portant a terme algunes d’aquestes execucions. Afegeix que s’ha fet un
gran esforç per part dels serveis tècnics municipals per redactar tant de documents. El fet
és degut a que dels 990.000 € que posava a disposició el Consell Insular de Menorca,
90.000 € estaven supeditats a 30 punts que venien en funció de l’aportació que feia el
municipi, és a dir com més aportava el municipi més punts s’assolien i s’ha intentat
aconseguir el màxim.
Intervé el Sr. Lora dient que el seu grup s’abstindrà per que en el pressupost el seu grup
ja va dir les prioritats, ja va dir que en el PIC el Consell va condicionar molt en la seva
manera de fer les intervencions d’aquestes obres, així i tot té un parell de dubtes: el
primer dubte és que el projecte que ens havien de redactar part dels tècnics del govern
Balear, veig que tots estan redactats per l’arquitecte municipal i en el pressupost hi figura
una partida per la redacció de projectes i m’agradaria saber si el Govern Balear enviarà
doblers o tècnics per acabar la redacció dels projectes encara que no farà falta per que ja
estan redactats. També vaig fer una pregunta a la comissió que va ser que si el projecte
del Cos està consensuat amb l’Agenda Local 21, vostè em va dir que si, així tot hi trobo
una mancança, crec que ens haurien d’haver reunit tots per posar-nos d’acord, per que el
projecte no vull criticar que no estigui ben fet, però crec que s’hagués pogut deixar previst
per un futur uns altres serveis soterrats davall des Cos. També li vaig comentar que el
projecte de S’Ullestrar trobava que era massa just, vostè em va dir que estava pendent
d’un aixecament topogràfic i que pot ser es farien intervencions, jo crec que es mereixia
una actuació més ràpida; pel que fa a l’estació del bus reiter que crec que és el Govern
Balear que hauria de fer l’actuació. El meu grup s’abstindrà de la votació.
Intervé el sr. Melià Mercadal dient que el seu grup també s’abstindrà per que com ja van
dir al debat dels pressuposts que no estaven d’acord amb les prioritats de les inversions
que tenia aquest equip de govern, no obstant totes les inversions són bones en principi,
per tant no mereixen ser votades en contra. Al mateix temps demana en relació al segon
projecte, ja que va sortir al Diari Menorca que era un dels projectes inclosos dins el llistat
de projectes que tenien que redactar els tècnics del Govern Balear, com que diu que ja
està fet per l’arquitecte municipal, m’agradaria saber si aquesta informació no és correcte.
Intervé el batle dient que ell contestarà i que les qüestions més tècniques les contestarà
el regidor. Dilluns es va firmar el conveni amb el Govern Balear, i en el llistat de projectes
que tenim per redactar hi ha una partida per dietes d’aquests tècnics de 30.000 €, si
necessitem un projecte i el redactem per avançar aquestes dietes no s’hauran d’emprar;
el projecte que pretenem que ens redactin és una cosa més extensa i ambiciosa, que
agafi tot el casc, i pensàvem que podrien tenir preparat la separata d’aquesta part en el
moment de presentar-los al PIC, però no ha pogut ser així, per tant hem hagut d’avançar
la feina, no obstant això els tècnics del Govern de les Illes Balears acabaran d’executar la
resta de projectes, noltros ho hem fet com si fos una separata, però l’eventualitat de tenir
que presentar el PIC hem hagut de fer una sèrie de nombres per saber l’import d’àquest
tram.
Cedeix la paraula al regidor d’urbanisme.
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Intervé el regidor d’Urbanisme Sr. Javier Pons, explicant que pel que fa a la redacció dels
projectes per part de la Comunitat dir que pel fa al Cos i tots, s’està preparant un format
digital per que puguin disposar d’ells, mostrant en format paper que estan en exposició al
Consistori. Afegeix que no te cap inconvenient que si en un moment donat estan
interessats en tenir una taula de feina, també es debatrà com fins ara a l’Agenda Local 21
quan correspongui, i també m’agradaria tenir com a darrer detall formalitzat una espècie
de fotografia imaginària amb les coloracions que es consideressin oportunes i
evidentment se’n pot rallar. Pel que fa al camí Vell de S’Ullestrar hem encomanat un
estudi topogràfic i la redacció d’un projecte de l’estat actual per que quan es dugui a
terme l’actuació sigui la més adient possible, també hi ha que constatar quina és la
realitat actuals dels serveis existents. En quan a l’estació del bus, jo també seré caparrut,
de fet no és una estació de bus, es tracta d’un servei que no només donarà servei a les
escoles si no que també servirà per minimitzar l’impacte que tenen quan s’aturen a la
plaça de ses Micoles, per tant en aquest sentit jo crec que és una bona proposta.
Intervé el Sr. Lora Buzón dient que és una bona proposta, no ho posa en dubte, però diu
que el transport escolar és una matèria que és competència del Govern Balear. L’altre
qüestió es que els redactors dels projectes de la mobilitat del poble considera que ho
haurien d’afrontar dins l’Agenda Local 21 per profunditzar de quina manera s’acaben de
fer els projectes, creu que el que es comenci ara amb es Cos hauria de tenir després una
finalitat, que no es faci una cosa a una banda i a un altre banda un altre diferent.

Intervé el batle per dir que són dos regidors implicats, recollim la seva proposta i ja ho
teníem pensat.

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen de la Comissió
Informativa d’Urbanisme, que s’aprova per set (7) vots a favor, corresponents als
membres del PP, i sis (6) abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSMELS VERDS (1) i EM-EU (1).
NOVÈ. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Es retira el present punt de l’ordre del dia.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
ONZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en data 15 de febrer de 2013, RS 754,
l’Ajuntament va remetre un escrit a Fomento de Construcciones y Contratas, SA referent
a la nova contracta i en el qual es demanava una relació nominal de personal a adscriure
al servei amb expressió de la seva categoria, torn de treball i servei encomanat. Voldria
saber si s’ha rebut aquesta informació.
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El batle respon que se li contestarà per escrit.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a dues factures del Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca, RE 819 i 820, en concepte de liquidació dels exercicis de
2011 i 2012 respecte a la gestió de la deixalleria municipal. Voldria saber si a més a més
del què es va pagant mensualment hi ha hagut aquestes liquidacions complementàries.
El Sr. Tudurí Mercadal respon que li contestarà per escrit.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que l’Ajuntament va demanar a la Demarcació
de Costes de Balears autorització per a l’execució dels projectes: “Execució per a la
millora de l’accessibilitat a Cala Alcalfar”; “Execució per a la millora de l’accessibilitat a la
platja de Binibèquer” i “Reparació de plataformes de bany a l’àrea de la costa”. Llavors,
la Demarcació de Costes (RE 793, 794 i 795) va comunicar a l’Ajuntament que, donada
la naturalesa de les obres projectades, el títol administratiu necessari per a la seva
execució és el de concessió i que procedeixen a iniciar la tramitació del corresponent
expedient. Demana: Açò que vol dir que no es podran fer les obres?
El regidor d’Urbanisme, senyor Pons Pons, manifesta que la Demarcació de Costes,
arran de les gestions fetes per l’Ajuntament, va contestar que prèvia autorització
d’aquesta obres s’havia de sol·licitar la concessió. S’estan fent gestions per dinamitzar i
accelerar la possibilitat de fer les obres abans d’aquest estiu. Afegeix que per obtenir
autoritzacions per elements temporals o desmuntables és bastant ràpid, però per
elements fixes s’està cercant un format diferent per no tenir que esperar a tenir una
concessió i poder dur a terme obres d’urgència o de seguretat.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 22.02.13, lliurant-los-en una
còpia a cadascun d’ells:
“AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
En relació a l’adjudicació del contracte de manteniment d’instal·lacions contra incendis del nou
CEIP de Sant Lluís, li comunic que el concepte de l’adjudicació d’aquest contracte compren la
revisió de 15 extintors en pols de 15kg, la revisió de 8 extintors de CO2 de 2kg i el manteniment de
l’alarma contra incendis.
Es varen presentar quatre ofertes per la gestió d’aquest servei, adjudicant-se el mateix a l’empresa
Seguridad Menorca, SL per un preu de 343,66 euros (IVA inclòs), essent l’oferta més econòmica la
presentada per Sevip per un import de 339,41 euros (IVA inclòs).
El motiu de no haver adjudicat a l’oferta més econòmica és per què en l’actualitat Seguridad
Menorca, SL ja porta el manteniment de la resta d’instal·lacions municipals i es va considerar
oportú mantenir el contracte amb una única empresa.
Per altra banda, i respecte a altres contractes en referència al nou CEIP de Sant Lluís, li informo
que també es varen adjudicar els següents serveis:
- Connexió i manteniment d’alarma, a l’empresa Sevip.
- Manteniment instal·lacions tèrmiques, a l’empresa Ingenieria 1982, SL
El Batle
Cristóbal Coll Alcina”
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“AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
Li remet, adjunt, l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en relació a l’escrit de denúncies
a l’àmbit de Cala Biniancolla presentat el dia 21.12.12, RE 6271.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons”

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.20 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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