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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 28/02/2014
Hora: de les 20 a les 21.40 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. Donar compte de la dimissió de la regidora del Partit Popular, Candelaria
Moreno Portella
Tercer. Dictamen de la Comissió de Comerç i Turisme de dia 13.02.14. Proposta del
regidor de Turisme amb relació al Pla de dinamització turístic municipal
Quart. Dictamen de la Comissió de Comerç i Turisme de dia 13.02.14. Proposta del
regidor de Comerç amb relació a la modificació de l'Ordenança de venda ambulant
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.02.14. Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació al rebuig a les prospeccions petrolíferes
a les Illes Balears
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.02.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'emissió d'informe sobre la proposta de denominació específica
del nou CEIP presentada pel Consell Escolar
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.02.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 1/2014 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.02.14. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de la taxa per la prestació del servei d'expedició de
documents administratius
Novè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.02.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de
llicències urbanístiques exigides per l'article 78 de la Llei del sòl
Desè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.02.14. Proposta de
Batlia amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les
utilitzacions privatives o l'aprofitament especial del domini públic local
Onzè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.02.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'Ordenança reguladora de la taxa per obertura d'establiments
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Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 31.01.14.
No havent-hi intervencions, l’acta s’aprova per dotze vots a favor i una abstenció,
corresponent a la Sra. Marqués Portella, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DE LA REGIDORA DEL PARTIT
POPULAR, CANDELARIA MORENO PORTELLA
La secretària dóna compte de l’escrit presentat per Candelaria Moreno Portella, RE
853, de dia 25.02.14, mitjançant el qual presenta la dimissió del càrrec de regidora
d’aquest Ajuntament.
Intervé la Sra. Moreno Portella. Manifesta que avui s’acomiada com a regidora de
l’Ajuntament de Sant Lluís; no pot continuar com seria el seu desig, ja que la seva
malaltia s’allarga més del que ella voldria i que és una decisió que ha pres obligada
per les circumstàncies de la seva salut. Es dirigeix als membres del Partit Popular
agraint-los que confiassin en ella per formar part de la llista a les passades eleccions.
Assenyala que ha fet feina molt a gust, que en poden estar segurs; que es va trobar
amb un grup de molt bona gent, que l’única cosa que pretenien i que pretenen és fer
una feina ben feta; i que està segura que a partir d’ara hi podrà comptar com a amics.
Per la seva part, és així com vol que la vegin, com una amiga que sempre estarà
disposada a donar-los una mà. I agraeix totes les estones bones que li han fet
passar.
Continua la Sra. Moreno Portella. Manifesta que tampoc se’n pot anar sense donar les
gràcies al Sr. Carretero, a la Sra. Marquès, a la Sra. Florit, al Sr. Cubas, al Sr. Lora i al
Sr. Melià; gràcies per la seva sensibilitat i el seu interès, no per la seva malaltia, sinó
per l’interès que va despertar en tots ells la seva estada en el geriàtric tot el temps que
hi va estar ocupant una plaça temporal. Assenyala que açò li va fer mal, li va fer mal
que qüestionassin en qualitat de què, com i per què estava ocupant una plaça
temporal en el geriàtric. Com a convidada? Els pot assegurar que no. Així mateix, els
recorda que el geriàtric és un centre municipal públic, com n’hi ha d’altres en el poble,
que no discrimina ningú, sigui qui sigui, sempre i quan facis efectiu el que et costa
cada mes. Es demana: Si no, quin sentit li donaríem si un no el pot emprar quan és
hora d’emprar-lo?
Segueix manifestant que en aquests moments li és igual el que
pensassin llavors o pensin a partir d’ara, ja que veient com reaccionen en els plens
davant els greus errors i problemes que s’han produït des de fa un temps, s’ho podria
haver imaginat.
Així mateix, manifesta que mentre escrivia va recordar-se del seu
pare; un dels seus consells era: “Hija, pagando serás feliz.”. Diu que mai es podria
haver imaginat que aquestes paraules fossin tan certes... Afegeix que ara, si volen,
poden tornar agafar qualsevol document que estigui relacionat amb el seu cas i el
poden llegir per davant, per darrere o de perfil, si volen... No hi trobaran res que no
estigui dins la legalitat.
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Finalment, la Sra. Moreno Portella dóna les gràcies a na Cristina —la secretària de la
corporació— per totes les vegades que ha hagut d’acudir a ella per demanar ajuda per
qualsevol dubte que ha tingut, sempre ha pogut parlar amb ella i sempre li ha donat
una mà. Gràcies Rafa i Eloy. Moltes gràcies a tots.
A continuació, la Sra. Moreno Portella abandona la sessió.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Agraeix la feina feta per la regidora, si bé assenyala
que és la primera vegada desprès de molts anys que un regidor s’acomiada
d’aquesta manera. Manifesta que normalment sempre hi havia hagut les bones
paraules, però veu que no ha estat així amb el cas de na Candi. No obstant açò, li
desitja el millor amb qüestió de la seva malaltia, que per desgràcia ha fet que hagi
d’abandonar el seu càrrec, però ell no farà una intervenció com la que ha fet ella.
Gràcies per la feina feta.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li sap molt de greu que la Sra. Moreno
Portella hagi de partir a causa de la seva malaltia, i que si en qualque moment les
seves paraules l’han poguda ofendre, li demana perdó públicament. No obstant açò,
manifesta que, si bé ella està en la llibertat de donar l’opinió que vulgui, també ha
d’entendre que l’oposició no fa res més que la feina de fiscalització. Li sap greu que
s’ho hagi pres així, però el qui parla, personalment, no té res en contra d’ella ni de la
resta de membres del consistori. Conclou desitjant-li el millor en la seva nova etapa.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ell també li desitja el millor a la Sra.
Moreno Portella. No és una sensibilitat amb falta de sinceritat que ha manifestat tot
aquest temps, sinó que és totalment sincera. El fet que, particularment, hagi cregut en
la necessitat de fer el control que ens toca com a oposició, creu que açò no l’hauria
d’haver molestada, i li sap greu que hagi estat així. Creu que han demostrat molta
sensibilitat en relació amb aquest cas, en evitar en tot moment la polèmica, però allò
que no podien evitar era fer un seguiment per veure que realment la gestió de l’equip
de govern —no la de la Sra. Moreno, per açò ens vam dirigir directament al Sr. Batle—
fos la correcta. És el nostre paper i l’hem fet amb el major tacte possible, amb la major
discreció possible, però no podien evitar fer-la. Poder veure tots els documents que
demostrin que les coses s’han fet bé. En cap moment ha qüestionat que no es fessin
bé, en tot cas la seva obligació era comprovar que sí; els documents no els té, per la
qual cosa no ho ha pogut comprovar, però segueix pensant que segurament les coses
s’han fet bé, i que açò és la missió que tenen com a grups de l’oposició. Reitera els
desitjos que les coses li vagin bé a la Sra. Moreno Portella i que si dura més la malaltia
del que s’esperava, que es posi prest bé i molta sort en la seva vida.
Intervé el batle. Manifesta que n’hauria de dir moltes de coses, i totes positives.
Recorda que van arribar en una temporada convulsa, ja que just en prendre possessió
va haver-hi un problema important en el geriàtric i va ser una arribada apoteòsica, en
el sentit que arrancaven de ben nou, vam haver d’afrontar un gran problema i el vam
solucionar. En nom de l’equip de govern, manifesta que no n’hi ha prou de paraules
d’agraïment per la feina feta, per la relació d’amistat que hem tingut... Assenyala
que avui, quan la Sra. Moreno venia cap aquí, deia: “Tenc fred...” Açò és que tu
estimes, Candi, i esper que més prest que tard poder comptar amb tu en aquest
ajuntament, ja que pens que la feina que pots fer és molta i en un futur, si la salut
t’acompanya, tornarem a tenir-te fent la teva feina.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i accepta la dimissió presentada per la
regidora Candelaria Moreno Portella. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta
Electoral Central la sol·licitud d’expedició de credencial de nomenament de la regidora
que haurà de substituir-la, Maria Dolores Tronch Folgado.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE COMERÇ I TURISME DE DIA 13.02.14.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE TURISME AMB RELACIÓ AL PLA DE
DINAMITZACIÓ TURÍSTIC MUNICIPAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president explica que el Pla de Turisme s’ha de sotmetre a votació per dur-lo al Ple

municipal. En fa un breu resum explicatiu. ----------------------------------------------------------------------El Pla de desenvolupament turístic de Sant Lluís 2012-2015 s’emmarca en el compliment de la
llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears. L’article 70 d’aquesta llei estableix que cada
ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències, ha d’aprovar els plans de
desenvolupament turístic.--------------------------------------------------------------------------------------------El Pla es divideix en quatre apartats. El primer, la introducció on s’expliquen els orígens de
Sant Lluís, l’entorn geopolític que inclou estadístiques demogràfiques i econòmiques, l’origen
de l’escut i de la bandera i l’entorn competitiu amb estadístiques de capacitat d’allotjament i
d’oferta complementària. El pla recull dades de fonts externes (OBSAM, IBESTAT, INE) i
pròpies, com les dels punts d’informació de Punta Prima i del Molí de Dalt. El segon punt està
dedicat a la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera. El tercer punt és pròpiament
el pla de desenvolupament turístic. Aquest apartat es divideix en sis punts, que són: territori,
producte, qualitat, promoció, intel·ligència de mercat i formació. Pel que fa a territori,
s’expliquen les normatives municipals de territori, que són les NS, els catàlegs de protecció i les
ordenances fiscals i municipals. Es determinen els objectius i es fixen un seguit d’accions. El
següent punt, Producte, està estructurat segons les sis submarques que determinen el
producte turístic de Menorca. Menorca Mediterrània, on s’indiquen les platges i les zones de
bany del municipi i les zones d’oci diürn i nocturn. Menorca Natural, que engloba totes les
activitats que tenen com a denominador comú el medi natural. Menorca Cultural, on marcam
les actuacions que es volen dur a terme per donar a conèixer els elements etnològics, la
història, les festes patronals i tots els elements diferenciadors de Sant Lluís, com és el cas de
Binibèquer. Molts d’aquests elements han estat posats en valor amb les visites guiades que es
fan per Sant Lluís des de l’any 2011. Menorca Slow, on s’inclouen les activitats o serveis que
no podem classificar: ni com de sol i platja, ni com a turisme actiu. Cal destacar en aquest
apartat els hotels rurals, o agroturisme, on es pot gaudir de molt bones instal·lacions i dels
encants del camp de Menorca. El punt de Qualitat explica la voluntat per implantar el mètode
SICTED, que és una eina de millora de la qualitat de les destinacions turístics promogut per
TURESPAÑA i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Dins les millores de
qualitat, l’any 2013 es van aconseguir dues banderes blaves, una per a Punta Prima i l’altra per
a Binibèquer, la instal·lació d’una antena de Wi-Fi gratuït per a tots els usuaris de la platja de
Punta Prima, una altra a Binibèquer Nou, al pla de sa Creu i a la zona esportiva i escolar. Dins
els objectius per a aquest any hi ha la renovació de les Banderes Blaves, aspecte en què s’està
treballant, donar a conèixer el sistema de qualitat SICTED entre els empresaris locals, mantenir
i actualitzar la nova aplicació per a dispositius mòbils d’informació insular i municipal a càrrec
de SILME. El punt de Promoció explica què és el Consell Insular de Menorca, l’entitat que té
delegades les competències en matèria de promoció turística de la destinació, i des del
municipi es realitzen les accions que li són pròpies com a entitat local. Sant Lluís disposa de
dues oficines d’informació turística: la de Punta Prima, oberta durant la temporada turística (de
juny a setembre); la del Molí de Dalt, oberta tot l’any. Durant tot l’any es fan diferents fires i
mercats, es vol elaborar una guia turística en línia, actualitzar i mantenir la pàgina web
municipal i les xarxes socials. Cal destacar-ne, de la pàgina web municipal, l’apartat Guia de
Negocis, en què s’ha fet una gran feina per geolocalitzar els negocis del terme, incloure-hi una
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descripció dels serveis que s’ofereixen i imatges planes i de 360º de l’establiment. I el darrer
punt, Formació, en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca es promourà el sistema de
qualitat SICTED per impartir formació a les empreses i serveis potencialment susceptibles de
certificar-s’hi. Es vol acreditar una sala de la nova Sala Polivalent de Sant Lluís per poder fer-hi
cursos formatius i està previst fer una xerrada informativa amb l’alumnat de les dues escoles
sobre salvament aquàtic, meduses, ecosistemes dunars i posidònia. Finalment, a l’apartat de
Formació, també es preveu impartir un curs de francès per als comerciants de Sant Lluís. El
darrer apartat del pla és el resum i el quadre de planificació, en què es marquen estratègies,
tàctiques i accions amb una planificació temporal de cada una d’aquestes. ---------------------------El president acaba amb la presentació del pla i demana als assistents si tenen cap comentari a
fer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero intervé. Demana a què fa referència el turisme responsable del qual es parla
en el PDTM. Troba que la planificació urbanística que està portant a terme l’ajuntament no té
res a veure amb el turisme responsable. Els parcs aquàtics i els càmpings costen territori i no
reporten turisme de qualitat a Menorca. A l’apartat de normativa de territori, en el pla, diu que
en els nuclis tradicionals la norma està suspesa. No només està suspesa, la tramitació està en
fase provisional, però se’ns ha dit que hem de tornar a fer exposició pública i tornar a
l’aprovació inicial, és a dir que el que diu el document no és correcte. Ben igual, no fa gaire vam
aprovar un text refós i tampoc es diu en el document. A la pàgina 21 es parla de Torret, i creu
que deu voler dir Cala Torret. --------------------------------------------------------------------------------------El president respon que a la pàgina 21 hi diu Torret de Baix i Cala Torret. ----------------------------El Sr. Carretero demana el pla en paper, perquè els l’han facilitat amb CD i ell no té l’ordinador
aquí per poder mirar-se el pla. -------------------------------------------------------------------------------------El president respon que se li farà arribar. I li explica que el pla s’ha facilitat en format digital
perquè a la comissió de Serveis Socials els va demanar als regidors assistents en quin format
el volien i van decidir que el volien en CD. ----------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero diu que, si li haguessin demanat a ell, hauria dit en paper, ja que tot ho demana
en format paper. Tornant a les observacions del pla, demana a què fa referència el llistat
d’actuacions a les urbanitzacions: actuacions que s’han fet, es fan o es faran? ----------------------El president respon que al final del pla que se’ls ha facilitat hi ha un quadre resum de les
actuacions amb la planificació temporal. Hi ha actuacions que ja estan fetes, altres que s’estan
fent i d’altres que es faran. ------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero demana com és que no es preveuen els projectes d’urbanització en llocs on
manca clavegueram. Creu que és un punt important a reflectir en aquest pla. Un altre tema a
comentar del pla és quan parla de les coves, hi falta la cova del Cavall de Torret de Baix.
També es parla del nou teatre. La paraula “teatre” no hi hauria de ser, cal dir “sala polivalent” o
“sala multifuncional”, ja que els diners que van venir per a la inversió són del fons estatutari i
estan vinculats a l’actuació turística i per això no es pot dir “teatre”. -------------------------------------El president respon que té tota la raó i es modificarà. -------------------------------------------------------El Sr. Carretero diu que no té cap altre comentari a fer del pla, però que agrairia que abans del
Ple se li fes arribar en paper. ---------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora. Comenta que més de la meitat del pla parla en passat, ja que la majoria de
les obres estan executades. Un altre tema a comentar és el de l’article 70 de la Llei de turisme,
de què parla l’informe de Secretaria. Diu que abans d’aquest article també hi ha els articles 1,
2, 3, 4, 5, 6 i 7... i concretament l’article 5 de la Llei Balear de Turisme explica que el CIMe
vetllarà perquè els plans de turisme municipals tenguin en compte el que diu el PTI, i aquest
ajuntament amb cinc de les actuacions que té previstes fer està vulnerant el PTI. D’altra banda,
al pla li falta una memòria econòmica. També hi troba a faltar més perspectiva de futur, per
exemple hi troba a faltar la renovació de les senyalitzacions. ---------------------------------------------El president respon que el pla té en compte diverses actuacions de renovació de
senyalitzacions. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora segueix amb la seva intervenció. Dins el pla troba a faltar mencions de totes les
altres regidories, des de Serveis Socials fins a Urbanisme. Perquè un pla d’aquest caire ha de
tenir en compte no només la Regidoria de Comerç i Turisme, sinó també totes les altres.
També explica que a la Llei de turisme es diu que els pobles que tinguin un pla de dinamització
turístic podran optar a ser declarats municipis turístics, i demana si l’ajuntament s’ha plantejat
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adherir-s’hi. Explica que per fer-ho s’ha de fer molta feina i sobretot en la qüestió ambiental, ja
que es valora molt aquest punt i precisament el pla tracta poc el tema ambiental. ------------------El Sr. Melià diu que és cert que ell va demanar el pla en format digital, però que no hi sobraria
tenir-lo també en format paper. I li demana al president que també se li faci arribar en paper. -El president respon que se’ls farà arribar el pla en format paper a tots tres regidors. ---------------El Sr. Melià diu que no té res més a dir, que les aportacions que hagi de fer les farà el dia del
Ple. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------La Comissió de Comerç i Turisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar inicialment el Pla de desenvolupament turístic del municipi de Sant Lluís en els
termes que figuren a l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------------Segon. Sotmetre el Pla de desenvolupament turístic municipal a informació pública, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini
de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar
l’expedient i formular reclamacions, objeccions, observacions i suggeriments; en el cas que no
se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” -----------------

Intervé el regidor de Turisme, senyor Benosa Majos. Manifesta que el Pla de
desenvolupament turístic de Sant Lluís 2012-2015 s’emmarca en el compliment de la
llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears, que estableix en l’article 7è que les
competències en matèria de turisme corresponen als municipis. En l’article 70
determina que els municipis, en l’àmbit de les seves competències, han d’aprovar els
plans de desenvolupament turístic amb els objectius que també s’especifiquen en el
document, que és allò que ara intentam fer. Així mateix, manifesta que en el Pla es
recullen totes les actuacions que s’han fet i també les que es duran a terme fins al
2015, tal com va exposar a la comissió de dia 13 de febrer.
Continua el Sr. Benosa Majos. Manifesta que a l’esmentada comissió el Sr. Carretero
va fer una sèrie d’intervencions, entre d’altres deia que en aquest Pla no es recull
l’aprovació que es va fer d’un text refós de les normes DOTI i PTI; efectivament és així,
ja que el text refós està aprovat per aquest Ple municipal en data 29 de novembre de
2013, però no pel Ple del Consell Insular. Per aquest motiu, no es va incloure en el
text del Pla. També, quan es diu que les NS adaptades al PTI en l’àmbit dels nuclis
tradicionals i el sòl rústic —aprovades provisionalment el 8 de març de 2013 pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Lluís i amb la tramitació actualment suspesa pel Consell Insular
de Menorca—, açò és correcte, ja que és com es troba ara la tramitació de les dites
normes, i allò que s’ha de fer és complir prescripcions i esmenar deficiències i tornar a
fer una altra aprovació. Afegeix que una vegada feta aquesta aprovació, es tornarà a
posar a exposició pública, resoldre al·legacions i enviar-la per a la seva aprovació
definitiva al Consell. Per tant, en aquests moments allò que es diu en el Pla és
correcte, ja que la tramitació actual està suspesa pel Consell Insular. Per altra banda, i
quan el Sr. Carretero diu que la paraula “teatre” no hi hauria de ser i que s’hauria de dir
“Sala Polivalent” o “Sala Multifuncional”, manifesta que, tal com va dir a la Comissió,
havia estat una errada de redacció, ja que era una de les coses que tenia molt present
des que en el Ple de gener s’havia votat el nom de la sala polivalent i havia quedat
molt clar que era una sala multifuncional o polivalent, però no teatre. Afegeix que
aquest punt ha estat modificat, tal com va dir que es faria a la comissió de dia 13 de
febrer.
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Segueix el Sr. Benosa Majos. Pel que fa a la intervenció que va fer el Sr. Lora a la
comissió de Turisme, en la qual, entre d’altres qüestions, deia que aquest Ajuntament
amb cinc actuacions que té previstes fer està vulnerant el PTI, manifesta que açò és
molt agosarat dir-ho, ja que parlar de previsions que vulnerin el PTI, quan encara no
s’ha dut a terme cap tràmit en què es puguin raonar aquestes suposades vulneracions
del PTI, és totalment especulatiu. Sobre la possibilitat de declarar Sant Lluís municipi
turístic, manifesta que una vegada aprovat aquest Pla de dinamització turístic, es
plantejarà i s’estudiarà la viabilitat d’aquesta possibilitat.
Finalment, el Sr. Benosa Majos manifesta que aquest Pla, tal com es recull a la llei
8/2012, s’ha d’anar revisant a mesura que es realitzin les accions; per tant, no és un
document tancat, i és segurament millorable, però com a mínim serveix com a punt de
partida i full de ruta per a aquests propers anys. Demana el vot favorable.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el Pla li sembla bé, però la cosa ideal hauria
estat que el regidor de Turisme hagués explicat en el Ple el Pla turístic, però ell s’ha
limitat a criticar les intervencions de l’oposició a la comissió, si bé no ho ha contestat a
tot, ja que quan el qui parla va dir que vulnerava el PTI era perquè les actuacions que
es tenen previst fer, fins que no hi hagi el nou PTI, s’estan vulnerant, com ara el parc
aquàtic, etc. Així mateix, recorda que a la comissió també va fer referència a l’article
70 de la Llei de turisme, però abans d’aquest article hi ha els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 i
7... i concretament l’article 5 de la Llei balear de turisme explica que el CIMe vetllarà
perquè els plans de turisme municipals tenguin en compte el que diu el PTI. Açò ho
diu la llei, no va ser una cosa que ell s’hagi inventat.
Per altra banda, també va
comentar a la comissió que aquest Pla hauria d’estar més complet, incorporant totes
les àrees de l’Ajuntament, des de Medi Ambient fins a Serveis Socials, perquè un pla
de desenvolupament turístic és molt important que digui tot allò que té el poble i tots
els serveis que té el poble, cosa que podria encaixar-se perfectament, fins i tot, l’ús
que es fa d’aquestes instal·lacions. També troba a falta un pla econòmic. No obstant
açò, manifesta que el PSM-ELS VERDS hi votarà a favor, si bé considera que es
podria haver demanat col·laboració de feina en aquest sentit.
Intervé novament el Sr. Benosa Majos. Pel que fa a la darrera intervenció del Sr. Lora,
en el sentit que es podria haver treballat més en conjunt, manifesta que a la comissió
del mes d’octubre va demanar la col·laboració dels grups de l’oposició i ens van dir
que no feia falta perquè, al final, teníem la majoria absoluta i aprovaríem allò que
nosaltres volguéssim... Açò consta en acta. No era aquesta, la seva idea. Conclou
dient que pot ser que aquest Pla hagi quedat una mica curt, però açò és el que tenim i
amb aquest Pla començarem a treballar.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió de Comerç i Turisme.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (6) i
PSM-ELS VERDS (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pla de desenvolupament turístic del municipi de Sant
Lluís en els termes que figuren a l’expedient.
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Segon. Sotmetre el Pla de desenvolupament turístic municipal a informació pública,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes
municipal durant el termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament
interessades poden examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions,
observacions i suggeriments; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE COMERÇ I TURISME DE DIA 13.02.14.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMERÇ AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA DE VENDA AMBULANT
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president explica que l’any passat es va fer una nova ordenança de venda ambulant.

L’article 20 d’aquesta parla dels punts aïllats de venda i dels camions botiga. Sobre la base
d’aquest article l’any passat es van fer sol·licituds de punts aïllats per vendre bijuteria. Per
evitar aquests casos hem volgut afegir un paràgraf que especifiqui que en cap cas s’autoritzarà
la venda d’articles de bijuteria, tèxtils, marroquineria, joguines i tots aquells que per la seva
tipologia ja es poden vendre en altres mercats recollits a l’ordenança. ---------------------------------Intervé el Sr. Lora. Diu que l’article 20 conté una contradicció. Al tercer paràgraf diu que queda
expressament prohibida la venda en els poblats de pescadors de Binibèquer Vell i de s’Algar i
dins el domini públic marítimo-terrestre (DPMT) de tot el terme. El mercat de Punta Prima, que
s’ubica al passeig de s’Arenal de Punta Prima, està en zona del DPMT. ------------------------------El president respon que ho confirmarà amb els Serveis Tècnics i, si és així, s’eliminarà aquest
paràgraf. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ----------La Comissió de Comerç i Turisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment la modificació de l’article 20 de l’Ordenança reguladora de la
venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís, que queda redactat de la següent manera:
“Article 20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les activitats ambulants que es duguin a terme a l’àrea de la costa del municipi de Sant Lluís
podran realitzar-se com a màxim des del dia 1 de maig fins al 31 d’octubre; mentre que les que
es duguin a terme fora d’aquest àmbit es podran realitzar al llarg de tot l’any. -----------------------La ubicació d’aquest tipus d’activitat mai no podrà ser autoritzada en espais annexos a
establiments destinats a productes anàlegs als autoritzats. ------------------------------------------------Queda expressament prohibida la ubicació d’aquests en els poblats de pescadors de
Binibèquer Vell i s’Algar i dins el domini públic marítimo-terrestre de tot el terme municipal. -----En cap cas s’autoritzarà la venda d’articles tèxtils, bijuteria, marroquineria, joguines i tots
aquells que per la seva tipologia es puguin vendre en els mercats determinats en aquesta
ordenança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament podrà limitar el nombre de parades amb la finalitat de garantir una oferta
comercial variada i racional, així com de l’espai disponible. -----------------------------------------------Les sol·licituds tant de renovació com de noves autoritzacions en el cas de l’àrea de la costa cal
presentar-les entre els dies 1 de gener i el 31 de març, mentre que les que es duguin a terme
fora d’aquest àmbit es podran presentar al llarg de tot l’any. En ambdós casos, en la sol·licitud
cal especificar-hi la data d’inici i de finalització de l’activitat. -----------------------------------------------El pagament de les taxes que cal abonar s’efectua d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora, i
s’efectuarà com a màxim el dia abans de l’inici de la venda autoritzada.” ------------------------------8
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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 veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular
reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés. ----------------------------------------------------------------

Intervé el regidor de Comerç, senyor Benosa Majos. Manifesta que l’ordenança de
venda ambulant que l’any passat es va aprovar i de la qual ara es demana fer una
modificació per ampliar-ne l’article 20è, és a causa que aquest article es va fer pensant
en els punts de venda aïllats i dels camions botiga. Basant-se en aquest article, l’any
passat es varen rebre sol·licituds per poder muntar parades de bijuteria o articles de
regal en diferents urbanitzacions. Com que aquest article no estava pensat per a açò,
per evitar aquests casos es vol afegir un paràgraf que digui: “En cap cas s’autoritzarà la
venda d’articles tèxtils, bijuteria, marroquineria, joguines i tots aquells que per la seva tipologia
es puguin vendre en els mercats determinats en aquesta ordenança.”. Afegeix que

d’aquesta manera es podrà donar resposta a les possibles sol·licituds sobre la base de
l’ordenança de venda ambulant.

Continua el Sr. Benosa Majos. Manifesta que a la comissió de Comerç i Turisme de
dia 13 de febrer el Sr. Lora va fer notar que en el paràgraf anterior, i referint-se als
camions botiga i punts de venda aïllats, queda expressament prohibida la ubicació
d’aquests en els poblats de pescadors de Binibèquer Vell i s’Algar i dins del domini
públic marítimo-terrestre de tot el terme municipal, la qual cosa podria suposar un
greuge comparatiu amb altres mercats, com per exemple el de Punta Prima, que
s’instal·lava a la zona marítimo-terrestre. Consultats els Serveis Tècnics, s’ha posat
de manifest que la zona marítimo-terrestre de Punta Prima acaba just a la paret que
separa l’arenal del passeig i que el passeig i terrasses de bars queden dins de la zona
de servei de protecció, però no la zona marítimo-terrestre. Per tant, entén que aquest
punt pot quedar tal com està redactat, ja que no representa cap greuge comparatiu
envers altres mercats que s’instal·len al municipi, i sí que detalla clarament a on no es
poden instal·lar aquests punts aïllats.
Conclou demanant el vot favorable a la
modificació d’aquesta ordenança.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que si els Serveis Tècnics s’han mirat la
delimitació de la zona marítimo-terrestre de Punta Prima i resulta que aquesta arriba
fins a la paret seca, doncs, no hi te res a dir. Va fer aquesta intervenció perquè
pensava que la delimitació arribava més enllà de la paret seca. Per altra banda,
demana si s’ha de menester qualque permís dins la zona de protecció.
El batle
respon que són autoritzacions la competència de les quals és del Consell Insular de
Menorca.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Comerç i Turisme.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (6) i
PSM-ELS VERDS (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 20 de l’Ordenança reguladora de
la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís, que queda redactat de la
següent manera:
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“Article 20
Les activitats ambulants que es duguin a terme a l’àrea de la costa del municipi de Sant Lluís
podran realitzar-se com a màxim des del dia 1 de maig fins al 31 d’octubre; mentre que les que
es duguin a terme fora d’aquest àmbit es podran realitzar al llarg de tot l’any.
La ubicació d’aquest tipus d’activitat mai no podrà ser autoritzada en espais annexos a
establiments destinats a productes anàlegs als autoritzats.
Queda expressament prohibida la ubicació d’aquests en els poblats de pescadors de
Binibèquer Vell i s’Algar i dins el domini públic marítimo-terrestre de tot el terme municipal.
En cap cas s’autoritzarà la venda d’articles tèxtils, bijuteria, marroquineria, joguines i tots
aquells que per la seva tipologia es puguin vendre en els mercats determinats en aquesta
ordenança.
L’Ajuntament podrà limitar el nombre de parades amb la finalitat de garantir una oferta
comercial variada i racional, així com de l’espai disponible.
Les sol·licituds tant de renovació com de noves autoritzacions en el cas de l’àrea de la costa cal
presentar-les entre els dies 1 de gener i el 31 de març, mentre que les que es duguin a terme
fora d’aquest àmbit es podran presentar al llarg de tot l’any. En ambdós casos, en la sol·licitud
cal especificar-hi la data d’inici i de finalització de l’activitat.
El pagament de les taxes que cal abonar s’efectua d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora, i
s’efectuarà com a màxim el dia abans de l’inici de la venda autoritzada.”

Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden
examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que
no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.02.14.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ AL
REBUIG A LES PROSPECCIONS PETROLÍFERES A LES ILLES BALEARS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“S’incorpora a la sessió, a efecte informatiu, el regidor de Medi Ambient d’aquest Ajuntament,
senyor Tudurí Mercadal. ---------------------------------------------------------------------------------------------Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 664, de dia 13.02.14,
que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Pedro Tuduri Mercadal, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Sant
Lluís, en nom i representació del Grup Popular, presenta per a la seva consideració a la
propera sessió plenària la següent: -------------------------------------------------------------------------------MOCIÓ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REBUIGALESPROSPECCIONSPETROLÍFERESALESILLES BALEARS -----------------------------A la Conferència de Presidents celebrada el dia 28 de gener, a Eivissa, s’ha posat de manifest
el consens de totes les institucions en el rebuig a les prospeccions petrolíferes en les Illes
Balears. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durant la reunió, el president del Govern Balear, va manifestar el rebuig contundent del Govern
i de la resta d’institucions, a les prospeccions petrolíferes en les Illes Balears, assegurant que
es duran a terme totes aquelles accions que s’estimin oportunes, consensuades amb els
presidents deIs Consells lnsulars, per evitar aquestes prospeccions. -----------------------------------10
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De fet, el Govern des de l’inici de legislatura ha apostat per les energies renovables,
promocionant el transport amb vehicles elèctrics per tal d’evitar la contaminació ambiental. -----Amb iniciatives com la Mesa per a l’Impuls de la Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears,
conformada per representants institucionals d’àmbit autonòmic, insular i municipal, així com
representats socials i empresarials.-------------------------------------------------------------------------------El dia 30 de gener, el PIe de la Comissió Balear de Medi Ambient (CMAIB), òrgan ambiental
substantiu de les Illes Balears, s’ha tornat a oposar, als projectes de prospeccions petrolieres
que diverses empreses volen dur a terme al Mediterrani. --------------------------------------------------Entre d’altres acords, s’ha acordat demanar al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i
Alimentació i al Ministeri d’indústria, Energia i Turisme, la necessitat que tots els projectes
s’incloguin en únic pla i que se subjectin a una avaluació ambiental estratègica conjunta, tal
com recull la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. --------No es tracta de la primera vegada que la CMAIB adopta un acord negatiu a les prospeccions, el
passat mes d’abril de 2013 aquest òrgan ambiental també va informar negativament sobre un
primer projecte al golf de Lleó, entre les costes de Catalunya i Menorca. ------------------------------La CMAIB justifica aquesta decisió en les conseqüències greus, i en alguns casos irreversibles
i fins i tot letals, que la contaminació acústica produïda por les ones utilitzades per les
prospeccions sísmiques 2D amb canons d’aire tindria en la majoria de la important fauna
marina i en els recursos pesquers que hi ha a la zona. També fa constar en l’informe la
“gravetat ambiental en cas d’abocament accidental” que es produiria en el cas hipotètic que
explotessin les bosses d’hidrocarburs trobades i l’afectació directa no solament de l’ecosistema
marí, sinó també del turisme, principal motor econòmic i font de Riquesa de les Illes Balears. --Així mateix, al novembre de 2012, el Conseller de Medi ambient, va remetre una carta al
Ministeri, mantenint la postura de rebuig del Govern sobre les prospeccions, que queda
reflectida en les dues PNL aprovades per unanimitat pel parlament balear, i incidint en la
necessitat que el govern estudiés fórmules per aturar aquesta iniciativa. ------------------------------Pertot això, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACORDA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís expressa la seva postura contrària a les prospeccions petrolíferes
en les proximitats de l’arxipèlag de les Illes Balears.” --------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que totes les administracions s’estan pronunciant en
contra d’aquestes prospeccions petrolíferes a les illes Balears i que hi ha tres projectes en
marxa: un enfront de les costes entre València i Eivissa, que aquest sí que té autorització; un
segon, en el golf de Lleó, entre Catalunya i Menorca; i un tercer, previst en dues fases, que
envolta quasi tota l’illa. Afegeix que aquesta moció pretén la paralització d’aquests projectes
per intentar que no es duguin endavant. ------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup del
Partit Popular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representant dels PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- L’Ajuntament de Sant Lluís expressa la seva postura contrària a les prospeccions
petrolíferes en les proximitats de l’arxipèlag de les illes Balears.” ------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Partit Popular de Sant Lluís vol
manifestar la seva postura de rebuig contra els tres projectes de prospeccions
petrolíferes que es volen dur a terme al voltant de les nostres costes. Assenyala que
hi ha tres projectes de prospeccions petrolíferes en la comunitat autònoma dels Illes
Balears i que competeixen a la Comissió Balear de Medi Ambient i que afecten
directament les costes de Menorca, ja que aquesta queda pràcticament enclosa dins
les zones previstes on es pretenen desenvolupar les prospeccions.
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Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que la primera seria entre València i
Eivissa. Diu que aquest projecte té autorització aprovada pel govern central, pel Reial
decret núm. 1775 de 2010. El passat mes de febrer de 2013 el Govern balear va
sol·licitar al Govern d'Espanya que consideràs les Illes Balears com a part interessada
i, per tant, que sol·licitàs informe a través de l'òrgan substantiu mediambiental. La
Comissió Balear de Medi Ambient va informar negativament en diverses ocasions, la
darrera mitjançant el Ple de 30 de gener de 2014. Continua manifestant que el segon
projecte és entre Catalunya i Menorca (golf de Lleó), i que aquest projecte encara no
té autorització del Govern d'Espanya i la Comissió Balear de Medi Ambient va
informa negativament sobre l’impacte d'aquest tipus d'actuacions. I el tercer projecte
es vol dur a terme en àrees del mar Balear (Mediterrània nord-occidental) i aquest
projecte té un abast d’uns 99.600 km2 i pràcticament envolta la costa de Menorca. A
l’igual del projecte anterior, el Ple de la Comissió de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears de 30 de gener de 2014 va informar negativament i va sol·licitar al
Ministeri que se sotmetés a procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el Govern balear, els consell insulars
de les diferents illes i gairebé la totalitat dels ajuntaments ja s'han pronunciat rebutjant
aquests projectes que poden fer perillar les fonts de riquesa de què realment gaudim,
tant mediambientalment com econòmicament. Per tot aquests motius, el Partit
Popular de Sant Lluís sol·licita el total suport per aprovar aquesta moció per
unanimitat.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana: Una vegada s’hagi pres aquest acord, on
s’enviarà? Diu açò, perquè a la moció no s’indica on s’adreçarà l’acord que s’adopti i
creu que s’hauria de remetre al Consell Insular, al Govern balear, al Parlament i al
govern de l’Estat. Sobre l’assumpte en qüestió, manifesta que tots els grups polítics
han de fer pinya en aquest sentit i que és una llàstima que ahir no hi hagués un
consens. Afegeix que el grup PSOE donarà suport a la moció presentada, amb la
remarca que es faci arribar a tots els estaments que ha anomenat anteriorment.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la
moció presentada, però no deixa de ser sorprenent allò que s’ha publicat avui als
diaris, en el sentit que els diputats de les Illes Balears del Partit Popular han votat a
favor d’aquestes prospeccions. L’excusa que han posat és que no es podia
desglossar la votació, cosa que no és certa, perquè qualsevol grup parlamentari amb
majoria en el Parlament pot votar punt per punt i desglossar les votacions. Afegeix
que hi estam acostumats, ja que el Partit Popular a vegades diu una cosa i després en
fa una altra; però en aquest cas fem aplicar allò del famós Hipòcrates de l’antiga
Grècia: negar-se a aprovar alguna cosa que ell mateix ha fet. Açò és el que ha
passat. Conclou dient que li sembla bé la valentia de l’equip de govern de presentar
aquesta moció. Afegeix que, no obstant açò, el PSM està dins un col·lectiu que ha
replegat signatures, que acaben dia 28, i que li hauria agradat que tots haguessin
signat, perquè era una manera de fer un recurs en contra d’aquestes prospeccions.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també donarà suport a la moció
presentada i creu que sí que s’hauria d’incloure en l’acord que es prengui avui la
destinació on s’enviarà, tal com ha posat de manifest el portaveu del PSOE. Afegeix
que és una llàstima que la valentia que ha mostrat el Partit Popular en l’àmbit balear a
oposar-se a aquestes prospeccions petrolíferes, que llavors no es mantengui en
coherència quan arriba al Congrés dels Diputats, com va passar ahir que van votar en
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contra, fins i tot els mateixos diputats de les Illes Balears, d’allò que aquí defensen,
cosa que és de lamentar. Per altra banda, creu que amb aquest tema per part del PP
i dels dos partits majoritaris hi ha hagut un cert interès a fer una política que entén que
no s’hauria de fer, en el sentit de “si és culpa teva, si tu vas fer pitjor...”, i en aquest
sentit lamenta que el Partit Popular també hi hagi caigut, en aquest politiqueig.
Afegeix que creu que ara, després de la votació del Congrés dels Diputats, aquesta
estratègia ja no servirà. Conclou felicitant l’equip de govern per tenir la iniciativa i per
ser valents, encara que després la valentia no arriba fins a dalt.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Agraeix als grups polítics que donin suport a la moció
presentada; que desconeix en profunditat el text que s’ha votat en el Parlament; i que
no acaba d’entendre la intervenció del Sr. Melià, ja que, amb la moció presentada, de
politiqueig no n’han fet, sinó que senzillament defensam els interessos del nostre
municipi.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en aquest text s’entreveu quan diu “el
nostre govern ha fet...”, però açò encara es pot deixar passar; però sí que hi ha hagut
declaracions públiques en el sentit que açò ho han fet els altres, altres ho van fer
pitjor... No es referia al text que s’ha presentat, sinó a les declaracions que s’han anat
fent. Afegeix que el mateix regidor, el senyor Tudurí Mercadal, a l’Agenda Local 21
va anunciar que presentaria aquesta moció, però acte seguit va dir: “...però vull
recordar que va ser el govern del Partit Socialista qui va donar les primeres
autoritzacions...”. A açò es referia, i no serveix de res aquesta estratègia de retreure
les coses.
Finalment, el batle manifesta que allò que diu el Sr. Melià no s’ha de tergiversar,
perquè allò que no es bo quan critiquen uns, tampoc es bo quan critiquen els altres, i
no es cansarà de dir que tots hauríem de posar-nos la mà al pit.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena
presentada pel portaveu del PSOE, en el sentit d’incloure un segon punt a la proposta
d’acord presentada. En concret:
“Segon. Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca, al Govern de
les Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears, al Govern de l’Estat
Espanyol i al Congrés dels Diputats.”
L’esmena és aprovada per unanimitat.
Tot seguit, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la comissió d’Economia i
Hisenda, amb la incorporació de l’esmena aprovada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. L’Ajuntament de Sant Lluís expressa la seva postura contrària a les
prospeccions petrolíferes en les proximitats de l’arxipèlag de les illes Balears.
Segon. Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca, al Govern de les Illes
Balears, al Parlament de les Illes Balears, al Govern de l’Estat Espanyol i al Congrés
dels Diputats.
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SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.02.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'EMISSIÓ D'INFORME SOBRE LA
PROPOSTA DE DENOMINACIÓ ESPECÍFICA DEL NOU CEIP PRESENTADA PEL
CONSELL ESCOLAR
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“És dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l’assumpte indicat, que diu: --------------“En data 06.02.2014 (registre d’entrada num. 515) el Consell Escolar del nou CEIP del municipi
presenta proposta de canvi de nom del centre per “CEIP SA GARRIGA”; la proposta explica
els motius del canvi de nomenclatura. En data 14.02.2014 (registre d’entrada núm. 701), el
Consell Escolar remet novament la proposta indicant que la mateixa ha rebut la unanimitat dels
membres integrants del Consell Escolar. -----------------------------------------------------------------------Atès que la proposta presentada tanca un llarg episodi de desavinences, i que la mateixa és
fruit del debat i acord previs entre el món educatiu i municipal; -------------------------------------------Atès que proposta compleix amb l’article 3.1 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel que
s’aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis
públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària, al comptar
amb la unanimitat del Consell Escolar; --------------------------------------------------------------------------I atès que per donar compliment a la normativa anterior és necessari un informe favorable de
l’Ajuntament, venc en ELEVAR a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent -------------------------------------------------------------------------PROPOSTA---------------------------------------------------------Primer.- Informar FAVORABLEMENT la proposta de denominació específica “CEIP Sa Garriga”
del nou CEIP presentada pel Consell Escolar del Centre. --------------------------------------------------Segon.- Notificar aquest acord al Consell Escolar del nou CEIP i elevar-lo a la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern Balear.” ------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que es tracta d’una qüestió que ha rodat molta estona, però que al
final s’ha reconduït i demana el vot favorable a la proposta presentada pel Consell Escolar de
denominació específica del nou CEIP com a “CEIP Sa Garriga”. ----------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:--------------------------------------------------------------------Primer. Informar favorablement sobre la proposta de denominació específica “CEIP Sa
Garriga” del nou CEIP presentada pel Consell Escolar del Centre.---------------------------------------Segon. Notificar aquest acord al Consell Escolar del nou CEIP i elevar-lo a la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern balear.” ------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que tots sabem quin ha estat el procés de
selecció per posar nom a l’escola, ja que fa temps que estem tractat el tema i la veritat
és que no va tenir el començament que ens hagués agradat, cosa que ha fet que el
procés s’hagi allargat. Però, després de diverses reunions i de comissions dels
historiadors, es van proposar tres noms per a l’escola i que, una vegada es va dur a
consulta i votació, on els pares i alumnes van poder donar la seva opinió, s’ha
proposat el nom de CEIP Sa Garriga. Espera que tots els grups polítics hi votin a
favor.
Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que el grup PSOE hi votarà a favor i que, per la
part que sigui, des del principi no es van fer bé les coses, o bé per l’Ajuntament, o bé
per l’escola o per la Conselleria, tot quedarà en l’aire perquè no sabem molt bé que va
passar, però finalment s’ha arribat a un acord, tenim nom per a la nova escola i açò
s’ha de celebrar.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la
proposta presentada i que ens hauríem de felicitar tots perquè ja tenim nom.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, si bé el nom no és ara que l’hauríem
d’haver trobat, benvinguda sigui la reconducció que s’ha fet d’aquesta qüestió, cosa
que al final s’ha fet bé i podem felicitar-nos-en, sobretot del procés participatiu que s’ha
dut a terme. Anuncia que EM-EU hi votarà a favor, tal com ho va fer a la comissió
informativa. No obstant açò, manifesta que voldria que constàs en acta que el nom
de Sa Garriga es deu al terreny on estava ubicat el poble abans de la seva
construcció, que no són pròpiament els terrenys on hi ha ubicada l’escola, i entén que
el nom ve de sa Garriga de Binifadet.
Finalment, la Sra. Reynés Calvache agraeix el suport de tots els grups polítics a la
proposta presentada, així com agraeix la implicació, la feina i el temps que tots hi hem
dedicat, ja que gràcies a la col·laboració de tots hem aconseguit reconduir la qüestió
del nom i que la nova escola tengui nom, el qual, a més, ha estat consensuat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Informar favorablement sobre la proposta de denominació específica “CEIP Sa
Garriga” del nou CEIP presentada pel Consell Escolar del Centre.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Escolar del nou CEIP i elevar-lo a la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern balear.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.02.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.
1/2014 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’informe d’Intervenció, de
dia 17.02.14; així com la proposta de Batlia, també de dia 17.02.14, amb relació a l’assumpte
indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que és una proposta extensa amb relació a altres anys, perquè s’ha
agafat el criteri de data de registre d’entrada, en lloc de data de factura, tal com estableix la
normativa vigent.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que hi ha diverses quantitats en què no consta el
núm. de factura, ni la data, ni el nom de l’empresa, ni el concepte. Per què? La secretària
informa que en aquests casos es tracta d’una única factura de la mateixa empresa, però dins
aquesta hi ha diferents conceptes. --------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que hi figuren factures a nom de Aramark, en
concepte de menjars a domicili, i berenetes i sopars del centre de dia. Demana informació
d’aquesta empresa. El batle manifesta que és l’empresa que fa el menjar en el geriàtric. El Sr.
Melià manifesta que, doncs, el menjar del geriàtric no el fa el mateix geriàtric. El batle respon
que el geriàtric té contractada aquesta empresa i que la bereneta i el sopar no estan inclosos
dins la contracta; per tant, se n’ha de fer càrrec l’Ajuntament. --------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.----------------15
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La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representant dels PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Núm. Fra.
798

Data fra.
30/12/2013

Data R.E.
08/01/2014

Tercer
Sebastián Pons
Mercadal

797

30/12/2013

08/01/2014

Sebastián Pons
Mercadal

799

30/12/2013

08/01/2014

Sebastián Pons
Mercadal

13.001001
C1/0000569
1021424

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014

P. Lazaro, S.L.
Menorca Neta, S.L.
Landino

11400

31/12/2013

08/01/2014

J. Mora, S.A.

11399

31/12/2013

08/01/2014

J. Mora, S.A.

C130001492

31/12/2013

07/01/2014

E.S.San Luis

C130001493

31/12/2013

07/01/2014

E.S.San Luis

C130001473

31/12/2013

07/01/2014

E.S.San Luis

C130001558

31/12/2013

07/01/2014

E.S. San Luis

1008

23/12/2013

03/01/2014

Eliteprint, S.L.

29619

15/12/2013

03/01/2014

Dielectro Balear, S.A.

4001223866

30/11/2013

08/01/2014

00/008891

31/12/2013

08/01/2014

Sdad.Est.Correos y
Telégrafos
Comercial Jaype, S.A.

00/008892
00/008888

31/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
08/01/2014

Comercial Jaype, S.A.
Comercial Jaype, S.A.

00/008887

31/12/2013

08/01/2014

Comercial Jaype, S.A.

00/008889
00/008890

31/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
08/01/2014

Comercial Jaype, S.A.
Comercial Jaype, S.A.

A/20577

31/12/2013

08/01/2014

Ferquete, S.L.

70-4018

31/12/2013

03/01/2014

SM1625/1002
830
2013-12STLLUIS
48
A7F3 6157
A6F3 3365

31/12/2013

07/01/2014

Auto Reparaciones
Bajolí, S.L.
FCC,S.A.

31/12/2013

03/01/2014

31/12/2013
31/12/213
16/12/2013

08/01/2014
09/01/2014
09/01/2014

Clinica Secretario
Coloma, SL
Cop de Mà, S.L.L.
Prisma Menorca, S.L.
Prisma Menorca, S.L.

A5F3 246

16/12/2013

09/01/2014

Prisma Menorca, S.L.

A7F3 5920

16/12/2013

09/01/2014

Prisma Menorca, S.L.

19135
19134

31/12/2013
31/12/2013

09/01/2014
09/01/2014

Ferreteria Orfila, S.L.
Ferreteria Orfila, S.L.

Concepte
Retirada passarel·les i
pilones hamaques platja
Punta Prima
Picar forats i buidar per
col·locar
carpa
a
l’aparcament camp de
futbol
Retirar passarel·les i
pilones hamaques platja
Binibeca
Materials brigada platges
Materials de neteja
Material
manteniment
escola
Restes
vegetals
desembre 2013
Recollida restes diverses
12/13
Benzina
vehicles
notificació 12/13
Benzina vehicles brigada
12/13
Benzina vehicles policia
12/13
Benzina
vehicle
protecció civil 12/13
Sobres
“Franqueig
pagat”
Materials per a la
brigada
Facturació de novembre
2013
Material ludoteca Nadal
Còpies claus
Material divers festes
Còpies claus Pavelló
Esports
Seient WC escola
Guants per a la policia
Materials senyalització
obres brigada
Material divers ludoteca
Nadal
Reparació vehicle 9604BNP
Serveis recollida fems
12/13
Geriàtric i CD 12/13
SAD desembre 2013
Material divers
Cost còpies impressora
Molí de Baix
Una
taula
per
a
l’Escoleta
Recanvi
color
impressora
Cartolines
Material divers
Materials per a la
brigada

Import
116,16€

Partida
151.227.06

406,56€

151.227.06

77,44€

151.227.06

233,81€
78,67€
37,12€
1.599,55€

151.210.00
152.221.10
3210.213.0
0
162.227.99

351,73€

162.227.99

160,18€

151.221.03

772,66€

151.221.03

893,20€

132.221.03

70,01€

134.221.03

537,85€

920.220.00

688,32€

151.221.99

1.177,25€

920.220.01

2,29€
5,13€
6,10€
15,37€

337.226.99
920.226.99
338.213.00
341.226.99

13,84€
9,47€
19,47€

3210.213.0
0
132.221.99
151.221.99

82,34€

337.226.99

158,96€

151.214.00

56.493,35€

162.227.99

67.612,16€

233.227.99

4.246,69€
31,13€
174,75€

233.227.99
920.220.00
920.220.02

205,65€

920.625.00

48,70€

920.220.02

25,51€
2,65€
21,56€

920.220.00
151.221.99
151.221.99
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19133

31/12/2013

09/01/2014

Ferreteria Orfila, S.l.

0015/2013

31/12/2013

09/01/2014

2906

20/12/2013

10/01/2014

Josep Quintana
Subirats
Serigrafia Ofila, S.L.

12769

15/11/2013

10/01/2014

370617

30/08/2013

10/01/2014

374862

11/11/2013

10/01/2014

231857
231856

30/12/2013
30/12/2013

13/01/2014
13/01/2014

Hierros y Aceros de
Menorca, S.L.
Distribuidora
Menorquina
Distribuidora
Menorquina
A.Palliser
A.Palliser

2013-144
2013-142

30/12/2013
30/12/2013

13/01/2014
13/01/2014

Bio Sport
Bio Sport

A-346

31/12/2013

15/01/2014

A-345

31/12/2013

15/01/2014

1-21302539
13-12 - 25

31/12/2013
31/12/2013

15/01/2014
15/01/2014

2723388

31/12/2013

14/01/2014

Gruas Torres
Menorca, S.L.
Gruas Torres
Menorca, S.L.
Vicente Cajuso
Central Autocares
Norbus-Torres
Eulen, S.A.

FNC1301581
30688
1716

31/12/2013
31/12/2013
20/12/2013

14/01/2014
16/01/2014
16/01/2014

Potencia
Dielectro Balear
Autos San Luis

R04150
73/FC0003952
S/2.119

23/12/2013
31/12/2013

20/01/2014
20/01/2014

Hotel Sagitario Playa
Logistica Menorca

28/12/2013

14/01/2014

FV1/0000633

31/12/2013

21/01/2014

300000228

31/12/2013

24/01/2014

Sebastián Gomila e
Hijo, S.L.
Menorca
Agropecuaria, S.L.
Ingenieria 1982, S.L.

0013/120007

31/12/2013

27/01/2014

TMSA

A12-12270

30/06/2012

17/10/2013

2013-134
2131085

30/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
20/01/2014

J/586

31/12/2013

13/01/2014

Distribuïdors Europa
de Menorca, S.L.
Menbios, S.L.
Munditest Menorca,
S.L.
Fundació per a
persones amb
discapacitat de
Menorca

376901

29/12/2013

24/01/2014

18010CH/6/11
2013
18010CH/9/12
2013
18010CH/7/11
2013

30/11/2013

05/02/2014

Distribuidora
Menorquina
Aramark

31/12/2013

09/01/2014

Aramark

30/11/2013

09/01/2014

Aramark

18010CH/10/1
22013

31/12/2013

09/01/2014

Aramark

4400052401
19132

13/12/2013
31/12/2013

02/01/2014
09/01/2014

Amer Sports
Ferreteria Orfila, S.L.

231855

30/12/2013

13/01/2014

A. Palliser

4/13

13/12/2013

13/01/2014

Pere Arguimbau

Una
tancadura
per
armari Cultura
Honoraris
desembre
2013
Peto entrenament Molí
de Baix
Materials manteniment
camp de futbol
Rotllos mantell festes
St.Lluisset
Materials per reparació
vidres Poli
Blister 10 grapes
Materials per a la
brigada
Monitoratges desembre
Serveis assessorament,
manteniment...12/13
Desplaçament vehicle

3,84€

151.221.99

847,00€

151.227.06

130,68€

337.226.99

779,47€

341.213.00

23,57€

338.226.14

9,98€

341.212.00

2,60€
13,83€

338.226.15
151.221.99

8.035,67€
9.863,32€

341.227.99
341.227.99

14,54€

132.227.99

29,04€

132.227.99

64,15€
1.280,30€

920.22000
338.22615

16.976,57€

155.22799

200,41€
315,43€
12,04€

151.20300
151.22199
132.21400

3.330€
120,52€

338.22615
920.22201

Canvi motor Molí de Baix

449,76€

151.21300

Feines varies Jardineria

140,31€

151.22199

Manteniment tèrmiques
Nou CEIP
Facturació
tiquets
Jubilats
Material neteja

1.412,98€

3212.21300

214,40€

231.22699

382,74€

152.22110

Compra equips de so
Determinació Nitrats

1.403,60€
9,39€

341.62300
3210.22699

218,60€

172.21000

1.242,52€
250,47€

172.21001
920.22000

1.042,80€

233.22799

1.095,60€

233.22799

657,53€

233.22799

720,72€

233.22799

2.211,31€
584,42€

341.62900
432.22699

34,63€

337.22610

302,50€

334.22611

Retirada vehicle
Material oficina
Trasllat Jubilats Dinar
Nadal Sagitario
Servei
Manteniment
zones verdes, Dec. 2013
Lloguer màquina
Material per brigada
Arranjar vehicle Ford CMax 2571-GMB
Dinar de Nadal Jubilats
Enviament sobres

Manteniment Desembre
Sa Garrigueta i Circuit
Natural
Pissarra de suro
Menjars
a
domicili,
Novembre 2013
Menjars
a
domicili,
Desembre 2013
Berenetes
i
sopars
Centre de Dia Novembre
2013
Berenetes
i
sopars
Centre de Dia Desembre
2013
Material Poliesportiu
Material taller Molí de
Dalt
Material
Voluntariat
Europeu
Concert Intim Youkali
Sant Lluís Cultural
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5/13

13/12/2013

13/01/2014

Maria Camps Sintes

S/2.120

28/12/2013

14/01/2014

Sebastián Gomila e
Hijo, S.L.

M/645

31/12/2013

14/01/2014

2013/A 6776

30/09/2013

21/01/2014

2-2013

31/12/2013

08/01/2014

2013/ A 6777

30/09/2013

21/01/2014

Editorial Menorca,
S.A.
Enmacosa
Asesores Locales
Consultoria, S.A.
Enmacosa

Concert Intim Youkali
Sant Lluís Cultural
Manteniment
instal·lacions Ajuntament

Anunci Nadal
Ampliació i instal·lació
elèctrica Poliesportiu
Dispositius
Mòbils
Policia Local
Inspecció
periòdica
Instal·lacions BT Camp
municipal
TOTAL

302,50€

334.22611

4.331,58€

920.21300

2.314,13€
1.851,30€
1.594,17€
181,50€

3211.21300
3210.21300
341.21300
338.22615

798,60€

341.21300

827,64€

132.22699

200,86€

341.21300

203.205,15€

Segona. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2014, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que el llistat de factures presentat és més gran que altres
anys i que açò es degut que no s’ha considerat la data de factura, com s’havia fet
altres anys, sinó la data de registre d’entrada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren a la taula adjunta,
corresponents a exercicis anteriors:
Núm. Fra.
798

Data fra.
30/12/2013

Data R.E.
08/01/2014

Tercer
Sebastián Pons
Mercadal

797

30/12/2013

08/01/2014

Sebastián Pons
Mercadal

799

30/12/2013

08/01/2014

Sebastián Pons
Mercadal

13.001001
C1/0000569
1021424

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014

P. Lazaro, S.L.
Menorca Neta, S.L.
Landino

11400

31/12/2013

08/01/2014

J. Mora, S.A.

11399

31/12/2013

08/01/2014

J. Mora, S.A.

C130001492

31/12/2013

07/01/2014

E.S.San Luis

C130001493

31/12/2013

07/01/2014

E.S.San Luis

C130001473

31/12/2013

07/01/2014

E.S.San Luis

C130001558

31/12/2013

07/01/2014

E.S. San Luis

1008

23/12/2013

03/01/2014

Eliteprint, S.L.

Concepte
Retirada passarel·les i
pilones hamaques platja
Punta Prima
Picar forats i buidar per
col·locar
carpa
a
l’aparcament camp de
futbol
Retirar passarel·les i
pilones hamaques platja
Binibeca
Materials brigada platges
Materials de neteja
Material
manteniment
escola
Restes
vegetals
desembre 2013
Recollida restes diverses
12/13
Benzina
vehicles
notificació 12/13
Benzina vehicles brigada
12/13
Benzina vehicles policia
12/13
Benzina
vehicle
protecció civil 12/13
Sobres
“Franqueig

Import
116,16€

Partida
151.227.06

406,56€

151.227.06

77,44€

151.227.06

233,81€
78,67€
37,12€
1.599,55€

151.210.00
152.221.10
3210.213.0
0
162.227.99

351,73€

162.227.99

160,18€

151.221.03

772,66€

151.221.03

893,20€

132.221.03

70,01€

134.221.03

537,85€

920.220.00
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pagat”
Materials per a la
brigada
Facturació de novembre
2013
Material ludoteca Nadal
Còpies claus
Material divers festes
Còpies claus Pavelló
Esports
Seient WC escola

29619

15/12/2013

03/01/2014

Dielectro Balear, S.A.

4001223866

30/11/2013

08/01/2014

00/008891

31/12/2013

08/01/2014

Sdad.Est.Correos y
Telégrafos
Comercial Jaype, S.A.

00/008892
00/008888

31/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
08/01/2014

Comercial Jaype, S.A.
Comercial Jaype, S.A.

00/008887

31/12/2013

08/01/2014

Comercial Jaype, S.A.

00/008889
00/008890

31/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
08/01/2014

Comercial Jaype, S.A.
Comercial Jaype, S.A.

A/20577

31/12/2013

08/01/2014

Ferquete, S.L.

70-4018

31/12/2013

03/01/2014

SM1625/1002
830
2013-12STLLUIS
48
A7F3 6157
A6F3 3365

31/12/2013

07/01/2014

Auto Reparaciones
Bajolí, S.L.
FCC,S.A.

31/12/2013

03/01/2014

31/12/2013
31/12/213
16/12/2013

08/01/2014
09/01/2014
09/01/2014

Clinica Secretario
Coloma, SL
Cop de Mà, S.L.L.
Prisma Menorca, S.L.
Prisma Menorca, S.L.

A5F3 246

16/12/2013

09/01/2014

Prisma Menorca, S.L.

A7F3 5920

16/12/2013

09/01/2014

Prisma Menorca, S.L.

19135
19134

31/12/2013
31/12/2013

09/01/2014
09/01/2014

Ferreteria Orfila, S.L.
Ferreteria Orfila, S.L.

19133

31/12/2013

09/01/2014

Ferreteria Orfila, S.l.

0015/2013

31/12/2013

09/01/2014

2906

20/12/2013

10/01/2014

Josep Quintana
Subirats
Serigrafia Ofila, S.L.

12769

15/11/2013

10/01/2014

370617

30/08/2013

10/01/2014

374862

11/11/2013

10/01/2014

231857
231856

30/12/2013
30/12/2013

13/01/2014
13/01/2014

Hierros y Aceros de
Menorca, S.L.
Distribuidora
Menorquina
Distribuidora
Menorquina
A.Palliser
A.Palliser

2013-144
2013-142

30/12/2013
30/12/2013

13/01/2014
13/01/2014

Bio Sport
Bio Sport

A-346

31/12/2013

15/01/2014

A-345

31/12/2013

15/01/2014

1-21302539
13-12 - 25

31/12/2013
31/12/2013

15/01/2014
15/01/2014

2723388

31/12/2013

14/01/2014

Gruas Torres
Menorca, S.L.
Gruas Torres
Menorca, S.L.
Vicente Cajuso
Central Autocares
Norbus-Torres
Eulen, S.A.

FNC1301581
30688
1716

31/12/2013
31/12/2013
20/12/2013

14/01/2014
16/01/2014
16/01/2014

Potencia
Dielectro Balear
Autos San Luis

R04150
73/FC0003952
S/2.119

23/12/2013
31/12/2013

20/01/2014
20/01/2014

Hotel Sagitario Playa
Logistica Menorca

Material oficina
Trasllat Jubilats Dinar
Nadal Sagitario
Servei
Manteniment
zones verdes, Dec. 2013
Lloguer màquina
Material per brigada
Arranjar vehicle Ford CMax 2571-GMB
Dinar de Nadal Jubilats
Enviament sobres

28/12/2013

14/01/2014

Sebastián Gomila e

Canvi motor Molí de Baix

Guants per a la policia
Materials senyalització
obres brigada
Material divers ludoteca
Nadal
Reparació vehicle 9604BNP
Serveis recollida fems
12/13
Geriàtric i CD 12/13
SAD desembre 2013
Material divers
Cost còpies impressora
Molí de Baix
Una
taula
per
a
l’Escoleta
Recanvi
color
impressora
Cartolines
Material divers
Materials per a la
brigada
Una
tancadura
per
armari Cultura
Honoraris
desembre
2013
Peto entrenament Molí
de Baix
Materials manteniment
camp de futbol
Rotllos mantell festes
St.Lluisset
Materials per reparació
vidres Poli
Blister 10 grapes
Materials per a la
brigada
Monitoratges desembre
Serveis assessorament,
manteniment...12/13
Desplaçament vehicle
Retirada vehicle

688,32€

151.221.99

1.177,25€

920.220.01

2,29€
5,13€
6,10€
15,37€

337.226.99
920.226.99
338.213.00
341.226.99

13,84€
9,47€
19,47€

3210.213.0
0
132.221.99
151.221.99

82,34€

337.226.99

158,96€

151.214.00

56.493,35€

162.227.99

67.612,16€

233.227.99

4.246,69€
31,13€
174,75€

233.227.99
920.220.00
920.220.02

205,65€

920.625.00

48,70€

920.220.02

25,51€
2,65€
21,56€

920.220.00
151.221.99
151.221.99

3,84€

151.221.99

847,00€

151.227.06

130,68€

337.226.99

779,47€

341.213.00

23,57€

338.226.14

9,98€

341.212.00

2,60€
13,83€

338.226.15
151.221.99

8.035,67€
9.863,32€

341.227.99
341.227.99

14,54€

132.227.99

29,04€

132.227.99

64,15€
1.280,30€

920.22000
338.22615

16.976,57€

155.22799

200,41€
315,43€
12,04€

151.20300
151.22199
132.21400

3.330€
120,52€

338.22615
920.22201

449,76€

151.21300
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FV1/0000633

31/12/2013

21/01/2014

300000228

31/12/2013

24/01/2014

Hijo, S.L.
Menorca
Agropecuaria, S.L.
Ingenieria 1982, S.L.

0013/120007

31/12/2013

27/01/2014

TMSA

A12-12270

30/06/2012

17/10/2013

2013-134
2131085

30/12/2013
31/12/2013

08/01/2014
20/01/2014

J/586

31/12/2013

13/01/2014

Distribuïdors Europa
de Menorca, S.L.
Menbios, S.L.
Munditest Menorca,
S.L.
Fundació per a
persones amb
discapacitat de
Menorca

376901

29/12/2013

24/01/2014

18010CH/6/11
2013
18010CH/9/12
2013
18010CH/7/11
2013

30/11/2013

05/02/2014

Distribuidora
Menorquina
Aramark

31/12/2013

09/01/2014

Aramark

30/11/2013

09/01/2014

Aramark

18010CH/10/1
22013

31/12/2013

09/01/2014

Aramark

4400052401
19132

13/12/2013
31/12/2013

02/01/2014
09/01/2014

Amer Sports
Ferreteria Orfila, S.L.

231855

30/12/2013

13/01/2014

A. Palliser

4/13

13/12/2013

13/01/2014

Pere Arguimbau

5/13

13/12/2013

13/01/2014

Maria Camps Sintes

S/2.120

28/12/2013

14/01/2014

Sebastián Gomila e
Hijo, S.L.

M/645

31/12/2013

14/01/2014

2013/A 6776

30/09/2013

21/01/2014

2-2013

31/12/2013

08/01/2014

2013/ A 6777

30/09/2013

21/01/2014

Editorial Menorca,
S.A.
Enmacosa
Asesores Locales
Consultoria, S.A.
Enmacosa

Feines varies Jardineria

140,31€

151.22199

Manteniment tèrmiques
Nou CEIP
Facturació
tiquets
Jubilats
Material neteja

1.412,98€

3212.21300

214,40€

231.22699

382,74€

152.22110

Compra equips de so
Determinació Nitrats

1.403,60€
9,39€

341.62300
3210.22699

218,60€

172.21000

1.242,52€
250,47€

172.21001
920.22000

1.042,80€

233.22799

1.095,60€

233.22799

657,53€

233.22799

720,72€

233.22799

2.211,31€
584,42€

341.62900
432.22699

34,63€

337.22610

302,50€

334.22611

302,50€

334.22611

4.331,58€

920.21300

2.314,13€
1.851,30€
1.594,17€
181,50€

3211.21300
3210.21300
341.21300
338.22615

798,60€

341.21300

827,64€

132.22699

200,86€

341.21300

Manteniment Desembre
Sa Garrigueta i Circuit
Natural
Pissarra de suro
Menjars
a
domicili,
Novembre 2013
Menjars
a
domicili,
Desembre 2013
Berenetes
i
sopars
Centre de Dia Novembre
2013
Berenetes
i
sopars
Centre de Dia Desembre
2013
Material Poliesportiu
Material taller Molí de
Dalt
Material
Voluntariat
Europeu
Concert Intim Youkali
Sant Lluís Cultural
Concert Intim Youkali
Sant Lluís Cultural
Manteniment
instal·lacions Ajuntament

Anunci Nadal
Ampliació i instal·lació
elèctrica Poliesportiu
Dispositius
Mòbils
Policia Local
Inspecció
periòdica
Instal·lacions BT Camp
municipal
TOTAL

203.205,15€

Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’any 2014, els corresponents crèdits
amb càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre
del punt anterior.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.02.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
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“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal

que regula la taxa per la prestació del servei d’expedició de documents administratius;
l’informe econòmic, de dia 14.02.14; l’informe de Secretaria-Intervenció de dia 17.02.14; així
com la proposició de Batlia, també de dia 17.02.14, amb relació a l’assumpte indicat. -------------Intervé el batle. Manifesta que s’ha considerat oportú incorporar un nou concepte fins ara no
previst, en concret, establir una tarifa per l’elaboració d’informes tècnics necessaris per tramitar
expedients d’interès general per a l’emissió dels quals sigui necessària la intervenció de tècnics
de grau mitjà o superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan es tracta d’una qüestió d’interès general,
per tant, sense ànim de lucre, seria raonable que no s’haguessin de pagar taxes.
El batle
manifesta que hi ha expedients que es presenten com a interès general, però que al final no
acaben sent-ho; en canvi, els tècnics municipals hi han dedicat un temps i un esforç, la qual
cosa té un cost.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que fa la sensació que l’Ajuntament treu
beneficis amb el preu que s’aplica per aquest nou concepte. El batle respon que no, i que la
taxa mai pot ser superior al cost real. El Sr. Melià manifesta que el preu per hora l’estableix
l’Ajuntament i insisteix a dir que fa la sensació que l’Administració en treu benefici. El batle
insisteix que no, i que dins aquest cost s’han de tenir en compte diferents conceptes, així com
infraestructures. ------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representant dels PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per la prestació del servei
d’expedició de documents administratius i l’ordenança fiscal que la regula en l’article 7è, al qual
se li afegeix un nou concepte a les tarifes ja existents, amb la següent redacció: ------------------- Informes tècnics necessaris per a la tramitació d’expedients d’interès
general per a l’emissió dels quals sigui necessària la intervenció de
tècnics de grau mitjà o superior: ---------------------------------------------- 250,00 €
Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que aquesta proposta neix de la revisió que s’ha fet de
l’ordenança de llicències urbanístiques, on s’han modificat diversos criteris i es va
analitzar la cabuda d’aquest concepte dins aquella ordenança, però tècnicament s’ha
cregut més oportú fer-ne la inclusió dins la taxa d’expedició de documents
administratius. Afegeix que, tal com consta a l’expedient, s’ha fet un breu estudi
econòmic del cost estimatori que pot tenir la tramitació d’aquests tipus d’expedients.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana que es retiri la proposta de Batlia presentada,
perquè no troba adequat que l’Ajuntament vulgui cobrar una taxa per informar sobre
uns expedients dels quals no té competència. A més, demana l’emissió d’un informe
de Secretaria sobre la competència de la tramitació d’aquests expedients, així com
sobre la competència per poder cobrar per aquesta tramitació. Per altra banda,
demana un informe d’Intervenció per saber com s’ha calculat el nombre d’hores
necessàries per realitzar aquesta tasca i en base a la mitjana de quants informes. Així
mateix, creu que la cosa està molt clara i, a més, el batle a la comissió ho va dir, en el
sentit que hi ha expedients que es presenten com a interès general, però que al final
no acaben sent-ho... A més, la tramitació és agafar l’expedient i enviar-lo al CIM, que
és l’organisme competent per atorgar l’interès general. Per tant, voler cobrar d’una
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qüestió sobre la qual no tenim competència, ho troba vergonyós. Conclou dient que si
en el dia d’avui l’equip de govern no retira aquesta proposta, el grup PSOE hi
presentarà al·legacions. A més, s’ha de tenir en compte que un interès general és
una voluntat política, no és una voluntat tècnica.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no veu bé aplicar aquesta nova taxa, perquè
en el temps que som, que es mou molt poca cosa, si encara establim més taxes...,
açò hi és de més. Anuncia que el PSM-ELS VERDS hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió va manifestar que si es
tractava de declaracions d’interès general no era lògic que es fes pagar una taxa, ja
que per interès general s’entenen aquelles qüestions que interessen a la generalitat
dels ciutadans del municipi. A més, el batle a la comissió informativa va dir: “El batle
manifesta que hi ha expedients que es presenten com a interès general, però que al final no
acaben sent-ho”. Açò era el sentit de la seva intervenció. Si es presenten expedients

per fer declaracions d’interès general, que llavors no són d’interès general, no sap fins
a quin punt s’ha de pagar la taxa o senzillament és que no s’han de tramitar... Creu
que aquí hi ha una contradicció. Ara bé, a qui li toca resoldre aquests expedients és al
CIM, i l’Ajuntament no té per què cobrar una taxa per aquest concepte. Així mateix,
demana que no s’empri aquesta figura per a coses que no corresponen, ja que la
generalitat dels ciutadans haurien d’estar molt gelosos d’un interès general com per
permetre que se’n faci un mal ús.
Intervé el batle. Manifesta que no se’n fa un mal ús, senyor Melià. Assenyala que hi
ha una figura urbanística que és aquest tràmit d’interès general i qualsevol ciutadà que
ho vulgui presentar i pensi que pugui complir totes les prescripcions que li posaren tots
els organismes que n’hagin d’informar, és lliure de presentar-ho. A més, manifesta
que açò no és una qüestió nova a l’Ajuntament de Sant Lluís, ja que l’any 2005 se’n
van presentar sis; el 2006, quatre; el 2007, dos; el 2008, tres; el 2009, dos; el 2010,
dos; el 2011, dos; el 2012, dos; i el 2013, tres. Afegeix que tant es presenta un
interès general per soterrar una xarxa de baixa tensió, com per fer qualsevol tipus
d’activitat productiva, com ara un parc aquàtic, o altres qüestions d’infraestructrues,
com podria ser un club hípic. Per altra banda, manifesta que és cert que l’Ajuntament
no concedeix la declaració d’interès general, però sí que té una feina de tramitació
important, ja que la feina de coordinació i els informes previs que s’han de fer són
aspectes importants, i el fet de posar aquesta taxa és una cosa mínima que s’ha de
tenir en compte per la feina i les hores que els Serveis Tècnics Municipals han de
dedicar per tramitar aquests expedients.
Afegeix que no tots els expedients de
declaració d’interès general són favorables, qualsevol persona pot presentar una
proposta d’interès general, però al final de la tramitació es pot demostrar que no
s’adequa als requisits que li posin els diferents organismes que han d’informar sobre la
qüestió, però l’Ajuntament està obligat a tramitar i a iniciar aquest procés. Conclou
dient que l’equip de govern manté la proposta presentada i agraeix que es puguin
presentar esmenes i propostes de millora.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Demana que els informes que ha sol·licitat
en el dia d’avui li siguin remesos abans de la finalització del període d’exposició
pública, ja que no li agradaria presentar les al·legacions sense tenir tota la
documentació. Per altra banda, manifesta que l’Ajuntament només ha d’enviar la
documentació, no ha d’informar sobre res, precisament per una senzilla raó: Com
podem informar nosaltres sobre una qüestió per a la qual no tenim competència? Es
demana: Qui és que té competència per determinar els interessos generals? Qui és
que ha d’informar? L’Ajuntament no pot denegar un interès general de primera mà
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perquè no n’és competent. L’únic que ha de fer l’Ajuntament és agafar-lo i enviar-lo, ni
tan sols té per què informar-lo. Ara bé, si al polític de torn li interessa, el tramita i el
passa per la Junta de Govern dient que hi venen d’acord; açò és allò que fa l’actual
equip de govern amb l’expedient del parc aquàtic, amb l’expedient del club hípic, etc.
Si per açò hem de cobrar 250 euros... Considera que està totalment fora de lloc.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que entén que l’Ajuntament pot no informar
favorablement o desfavorablement sobre una sol·licitud de declaració d’interès
general, però creu que és bo que ho faci perquè d’aquesta manera es posiciona en un
sentit o l’altre. Si l’Ajuntament informa favorablement, com és el cas del parc aquàtic,
independentment que la declaració l’atorgui el CIM, també se’n fa responsable, i és bo
que es faci responsable de coses que passen en el nostre municipi.
Finalment, el batle manifesta que entén la darrera intervenció del Sr. Melià, en el sentit
que la cosa còmoda seria que decidissin els altres per nosaltres, però que està bé que
el govern municipal, quan remet la documentació, es pronunciï. Conclou dient que
l’equip de govern manté la proposta presentada i demana al Sr. Carretero si manté la
proposta de retirada del present punt. El Sr. Carretero diu que no.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor,
corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra, corresponents als
membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1).
Atesa la situació d’empat, la secretària informa que, en aplicació de l’article 94 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’ha
d’efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l’empat, decidirà el vot de
qualitat del batle.
A continuació, el batle efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat: sis
vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra, corresponents
als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1).
Tot seguit, el batle anuncia que el dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda
queda aprovat, amb el vot de qualitat del batle, en els següents termes:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per la prestació del servei
d’expedició de documents administratius i l’ordenança fiscal que la regula en l’article
7è, al qual se li afegeix un nou concepte a les tarifes ja existents, amb la següent
redacció:
-

Informes tècnics necessaris per a la tramitació d’expedients d’interès
general per a l’emissió dels quals sigui necessària la intervenció de
tècnics de grau mitjà o superior: ---------------------------------------------- 250,00 €

Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés.
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NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.02.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXIGIDES
PER L'ARTICLE 78 DE LA LLEI DEL SÒL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal

que regula la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques; la nova Ordenança que es
proposa; l’informe econòmic, de dia 17.02.14; l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia
17.02.14, així com la proposició de Batlia, també de dia 17.02.14, amb relació a l’assumpte
indicat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batlle. Manifesta que l’ordenança vigent va ser aprovada l’any 2003 i que la darrera
modificació que s’hi va fer va ser l’any 2010. Atès que els canvis que s’introdueixen afecten la
pràctica totalitat del seu articulat, s’ha considerat més adient derogar l’ordenança existent i
l’aprovació d’una de nova. Afegeix que els canvis més rellevants són: --------------------------------- La quota mínima que s’exigirà serà de 25 euros, per tal de cobrir mínimament el cost
de la tramitació. ---------------------------------------------------------------------------------------------- La quota de la llicència de primera ocupació passa de 9’02 euros a 50 o 100 euros,
segons la superfície de l’habitatge. --------------------------------------------------------------------- La creació de nous conceptes, com ara per pròrrogues de llicència; per llicències de
segregació; per parcel·lacions i reparcel·lacions; per projectes d’urbanització i per
estudis de detall. --------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representant dels PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Derogar la taxa per atorgament de llicències urbanístiques exigides per l’article 78 de
la Llei del sòl i la seva ordenança fiscal reguladora. --------------------------------------------------------Segona. Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per llicències
urbanístiques i projectes d’urbanització i l’ordenança fiscal que la regula, de conformitat amb el
text que figura a l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que els canvis més importants són:
- La creació d’una quota mínima de 25 euros, per tal de cobrir mínimament el
cost de la tramitació.
- La quota de la llicència de primera ocupació passa de 9’02 euros a 50 o 100
euros, segons la superfície de l’habitatge.
- La creació de nous conceptes, com ara per pròrrogues de llicència; per
llicències de segregació; per parcel·lacions i reparcel·lacions; per projectes
d’urbanització i per estudis de detall, conceptes que amb l’actual ordenança no
existien.
Demana el vot favorable.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. En primer lloc, manifesta que el batle ha dit que la
quota per parcel·lacions i reparcel·lacions era nova, i açò no és ver, perquè hi havia
una quota fixa de 46,44 euros, com també pels estudis de detall. Pel que fa a la quota
de les primeres ocupacions, manifesta que la puja que hi ha hagut és d’un 500% si es
tracta d’habitatges de menys de 200 m2 i d’un 1.000% si es tracta d’habitatges de més
de 200 m2. Potser sí que es pot considerar que els 9 euros eren poc per la tramitació,
però una primera ocupació és una segona part d’una llicència d’obres que es va donar
en el seu moment. Assenyala que quan un ciutadà demana una llicència d’obres ja
paga un impost i una taxa, i si fem un càlcul d’un pressupost d’un habitatge d’uns
300.000 euros, el ciutadà està pagant de taxa 4.800 euros. Es demana: És que amb
4.800 euros no hi ha doblers suficients per tramitar la llicència, per tramitar la llicència
de primera ocupació i per tramitar les pròrrogues de llicència? Creu que n’hi sobra
bastant.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’equip de govern justifica que
aquestes pujades són per cobrir les despeses dels tècnics municipals, però vist
l’informe econòmic que avala aquestes qüestions, en cap moment diu quines hores
s’han calculat per a cada tipus de tramitació. Per tant, demana l’emissió d’un informe
amb el nombre d’hores que s’han calculat per a cada tipus de tramitació, com també
que li diguin si amb la tramitació de la llicència d’obres no queden cobertes les
despeses de tramitació de tot el procés, des del principi fins al final, perquè cada
llicència d’obra major té l’obligació de fer una primera ocupació. Per tant, és part de la
primera tramitació.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que si l’equip de govern justifica que
aquestes quotes s’estableixen per la quantitat d’hores dels tècnics, li agradaria saber si
amb un projecte de parcel·lacó o reparcel·lació, on hi ha una tarifa mínima de 100
euros i una màxima de 600 euros, o amb un projecte d’urbanització, en què hi ha una
tarifa mínima de 100 euros i una màxima de 1.000 euros, hi ha realment aquesta
diferència d’hores a l’hora d’informar sobre un expedient d’aquestes característiques,
o a l’hora de tramitar-lo, només perquè siguin més metres. Per tant, demana l’emissió
d’un informe on es justifiquin aquestes diferències de taxes en les hores dels tècnics.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM-ELS VERDS hi votarà en contra, ja que
en el temps que som apujar les taxes i establir-ne de noves no ho veu bé. A més,
considera que és suficient amb la quantitat que es paga per la llicència d’obres. Així
mateix, manifesta que és sorprenent perquè el batle, abans de les eleccions, va
defensar que no apujaria cap taxa en aquest Ajuntament, però allò que ha fet ha estat
tot el contrari, no ha fet res més que apujar taxes. Tal vegada té les seves raons, no
sap quins càlculs ha fet, el batle, però considera que les taxes són desmesurades.
Intervé el batle. Manifesta que no és el mateix una taxa que un impost, i està clar que
la contenció que s’ha fet amb l’IBI, que és un impost, ha estat econòmicament molt
més gran que qualsevol pujada de taxes. La taxa, allò que ha de fer és valorar el cost
de la feina que s’ha d’invertir per tramitar un concepte d’aquests tipus i mai pot ser
superior al cost real. Pel que fa al comentari de la Sra. Marqués, respecte si el preu de
la llicència cobreix tot el tràmit, manifesta que depèn, ja que hi ha llicències que es
demanen per obres de 100 euros; hi ha llicència per obres majors, que tal vegada són
50.000 euros i requereixen passar una primera ocupació, i tot depèn de diversos
factors. Pensa que el plantejament que fa la Sra. Marqués està mal enfocat, perquè
són concepte diferents, ja que una cosa és el pagament de l’impost i l’altra cosa és la
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taxa, que és allò que s’ha de valorar per la feina que es fa. Afegeix que era una
ordenança que l’equip de govern volia retocar des que van arribar en aquest consistori,
sobretot per establir una quota mínima. Conclou dient que l’ordenança és millorable;
que esperam les aportacions de tots; que és totalment coherent i que en la mesura del
possible s’ha d’intentar incentivar qüestions i donar facilitats, com ara creant línies de
subvenció per a façanes, però també val la pena que l’administrat sàpiga el que val la
taxa, que és per fer un tràmit.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que quan ha fet el càlcul d’aquests 4.800
euros, aquests només serien de la part de la taxa, no de l’impost. Açò donaria una
mitjana d’hores, entre tècnic i serveis administratius, de 210 hores de feina... Estem
parlant d’un pressupost bastant mitjà, per la qual cosa li agradaria que li justificassin
com després encara es cobra per tramitar la llicència de primera ocupació, quan entén
que aquesta forma part de la primera llicència d’obres. Agrairia que els informes que
ha demanat es presentin abans que acabi el període d’exposició pública. Pel que fa a
la quota mínima, manifesta que no n’ha fet cap comentari, considera que és del tot
raonable, ja que moltes vegades la tramitació d’una obra menor és pràcticament la
mateixa i el cost és insignificant, és a dir, que val més el paper que allò que es paga de
taxa, açò ho entén. Així mateix, reitera que es justifiqui la diferència d’hores segons
les superfícies quan s’han de donar llicències de parcel·lació, reparcel·lació, projectes
d’urbanització, etc.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el grup del PSOE està totalment en
contra d’aquestes pujades, i més en aquests moments. Som en una situació de crisi
greu, sobretot en el sector de la construcció, i no entén que sigui justament en aquests
moments que es vulguin aplicar aquestes pujades de taxes. A més, s’ha de tenir en
compte que els serveis municipals tenen molta menys feina que abans, perquè hi ha
més poques tramitacions, perquè l’economia va malament; en canvi, als pocs
ciutadans que s’animen a fer obres i han de tramitar expedients els cobrarem més... I
per a les arques municipals són uns ingressos que no fan bullir l’olla. Afegeix que
després el batle en el seu mateix discurs ho justifica, ja que diu: Incrementam les
taxes però per incentivar l’economia haurien de donar subvencions per arranjar les
façanes...” És la seva política i faran el que vulguin, però en aquests moments si volen
donar subvencions per arranjar façanes, molt bé, però haurien de tenir una mica de
sensibilitat i deixar que l’economia es reactivi una mica sense estar apujant taxes.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que sí que ho sap que és, un impost, i què és una
taxa. Com si demà aquest Ajuntament decideix establir una taxa pel temps que tarda
un policia a posar una multa: la feina que li du seria la taxa, i l’impost de circulació és
una altra cosa. Però la realitat és que les taxes pugen.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la quota mínima de 25 euros, manifesta
que pot entendre que a vegades la tramitació és més alta que el cost de la taxa que
després en resulta, però la reflexió que ell faria és si no ho hauríem de fer al revés. Si
l’obra que es vol fer és molt baixa, no pot ser que surti més car la taxa a pagar a
l’Ajuntament, que la mateixa obra. Creu que s’haurien de simplificar els tràmits en les
administracions, perquè si es penalitza el fet que les obres siguin de poca
envergadura... Açò no s’hauria de fer així.
Intervé el batle. Manifesta que un ciutadà que presenti una llicència de 1.500 euros
pagaria 25 euros de taxa. La tramitació depèn de molts factors, però per als que
presenten una llicència per 200 euros possiblement la tramitació sigui la mateixa que
per a un que la presenta per 1.500 euros. La taxa de gestió és la que és, i la política
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que hem aplicat —que l’oposició no comparteix— és que la gent pagui pels serveis
que l’Administració li presta; mentrestant, s’ha d’intentar davallar els imposts. Afegeix
que tal vegada la modificació que plantegem avui suposarà no massa de mils d’euros
en tot l’any; en canvi, quan toquem a la baixa el tipus impositiu de l’IBI i davallam uns
quants de cents de mils euros, els grups de l’oposició llavors diuen que no davallem...
Són polítiques econòmiques diferents. Conclou demanant als grups de l’oposició que
presentin esmenes i al·legacions, les quals seran analitzades en profunditat. Ara bé,
espera que si n’acceptam alguna, que aquesta vegada hi votin a favor...
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor,
corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra, corresponents als
membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1).
Atesa la situació d’empat, la secretària informa que, en aplicació de l’article 94 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’ha
d’efectuar una segona votació. En cas que persisteixi l’empat, decidirà el vot de
qualitat del batle.
A continuació, el batle efectua la segona votació, i es produeix el següent resultat: sis
vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis vots en contra, corresponents
als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1).
Tot seguit, el batle anuncia que el dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda
queda aprovat amb el vot de qualitat del batle en els següents termes:
Primera. Derogar la taxa per atorgament de llicències urbanístiques
l’article 78 de la Llei del sòl i la seva ordenança fiscal reguladora.

exigides per

Segona. Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per llicències
urbanístiques i projectes d’urbanització i l’ordenança fiscal que la regula, de
conformitat amb el text que figura a l’expedient.
Tercera. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal,
mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i
al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords
s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord exprés.
DESÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.02.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES UTILITZACIONS PRIVATIVES O
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal

que regula la taxa per les utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic
local; l’informe econòmic, de dia 18.02.14; l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 17.02.14,
així com la proposició de Batlia, de dia 18.02.14, amb relació a l’assumpte indicat. ----------------27
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Intervé el batle. Manifesta que es fa una distinció entre les ocupacions de temporada d’estiu i
les ocupacions de tot l’any, i es bonifiquen en un 25% les que són per tot l’any; llavors es
corregeix una errada en la quota del tancament de vies públiques, substituint m2 per metres
lineals; i es suprimeix del plànol annex 1 la localització 4 i, per tant, l’epígraf previst per a
aquesta localització a l’article 5.B). -------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representant dels PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per als usos privatius o
l’aprofitament especial del domini públic local i l’ordenança fiscal que la regula en el seu article
5.A), en els seus apartats 1 i Taula de coeficients correctors per al càlcul de tarifes, article 5.B),
així com el plànol annex 1 que consta a l’expedient; els apartats dels articles afectats queden
redactats de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------------------“Art. 5.A) Ocupació del domini públic ordinari ------------------------------------------------------------5.1. Ocupació de bars, restaurants i comerços amb taules, cadires, expositors, màquines
automàtiques, màquines expenedores, etc: (m2 ocupats x valor mitjà € x any).----------------------S’aplicarà un factor corrector del 50% per ús de temporada, del 75% per tot l’any, un factor
corrector del 75% segons la situació del carrer (si la dita ocupació té lloc en una via secundària)
i un factor corrector del 75% pel tipus d’activitat (Vegeu taula inferior).----------------------------------En l’àmbit de la costa, es considera via principal tota via ubicada a primera línia, així com tots
els carrers de vianants. La resta de vies són considerades vies secundàries. ------------------------Art. 5.A) Ocupació del domini públic ordinari --------------------------------------------------------------Taula de coeficients correctors per al càlcul de tarifes: ------------------------------------------------Mòdul

Estiu

Ocup. Ocup.

fix

Activitat

x unit.
Restaurants, bars, etc.: taules i cadires

Valor € x m2 x any

-

<=1

>1

mes

mes

-

-

-

0,75

0,75

-

-

0,75

-

-

-

0,75

12 mesos
0,5

Via
secund.

0,75
Comerços: expositors

Valor € x m2 x any

-

0,5
0,75

Màquines expenedores

Valor € x m2 x any

1 m2

0,5
0,75

Valor € x m2 x any
Activitats ambulants vàries
Firaires < = 75 m2
Firaires > 75 m2

Mercat carrer festes patronals i costa
Firaires festes patronals <= 100 m2
Firaires festes patronals > 100 m2
Festes patronals: taules i cadires
Contenidors, reserves aparc.
Bastides, tanques …

Valor € x m2 x mes
Valor € x m2 x mes
Valor € x m2 x mes
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia

10 m2

-

0,75

-

-

-

10 m2

-

5

-

-

-

-

-

1,25

-

-

0,75

-

-

1

-

-

0,75

10 m2

-

8

-

-

0,75

-

-

6

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

10

-

-

0,75

10 m2

-

-

1,25

1

-

-

-

-

2,5

1,5

-
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Tancament vies públiques
Càrrega i descàrrega

Valor € x ml x dia
Valor € x m2 x any

-

-

-

1,25

1

0,75

6 m2

-

0,5

-

-

-

Art. 5.B) Ocupació del domini públic amb taulells durant les festes patronals
Es determina un preu de 9 €/dia per cada metre lineal instal·lat.
Es determina un factor de localització, de conformitat amb el plànol que figura com a annex 1
en la present ordenança, amb els paràmetres següents: ---------------------------------------------------Localització 1 Coeficient 1,20 --------------------------------------------------------------------------------------Localització 2 Coeficient 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------Localització 3 Coeficient 0,80” -------------------------------------------------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en aquest cas es tracta de petites modificacions que
s’efectuen a l’ordenança. Es fa una distinció entre les ocupacions de temporada d’estiu
i les ocupacions de tot l’any, i es bonifiquen en un 25% les que són per tot l’any;
llavors es corregeix una errada en la quota del tancament de vies públiques, substituint
m2 per metres lineals; i es suprimeix del plànol annex 1 la localització 4 i, per tant,
l’epígraf previst per a aquesta localització a l’article 5.B).
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis
abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per als usos privatius o
l’aprofitament especial del domini públic local i l’ordenança fiscal que la regula en el
seu article 5.A), en els seus apartats 1 i Taula de coeficients correctors per al càlcul de
tarifes, article 5.B), així com el plànol annex 1 que consta a l’expedient; els apartats
dels articles afectats queden redactats de la següent manera:
“Art. 5.A) Ocupació del domini públic ordinari
5.1. Ocupació de bars, restaurants i comerços amb taules, cadires, expositors, màquines
automàtiques, màquines expenedores, etc: (m2 ocupats x valor mitjà € x any).
S’aplicarà un factor corrector del 50% per ús de temporada, del 75% per tot l’any, un factor
corrector del 75% segons la situació del carrer (si la dita ocupació té lloc en una via secundària)
i un factor corrector del 75% pel tipus d’activitat (Vegeu taula inferior).
En l’àmbit de la costa, es considera via principal tota via ubicada a primera línia, així com tots
els carrers de vianants. La resta de vies són considerades vies secundàries.
Art. 5.A) Ocupació del domini públic ordinari
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Taula de coeficients correctors per al càlcul de tarifes:

Mòdul

Estiu

Ocup. Ocup.

fix

Activitat

x unit.
Restaurants, bars, etc.: taules i cadires

Valor € x m2 x any

-

<=1

>1

mes

mes

-

-

-

0,75

0,75

-

-

0,75

-

-

-

0,75

12 mesos
0,5

Via
secund.

0,75
Comerços: expositors

Valor € x m2 x any

-

0,5
0,75

Màquines expenedores

Valor € x m2 x any

1 m2

0,5
0,75

Valor € x m2 x any
Activitats ambulants vàries
Firaires < = 75 m2
Firaires > 75 m2

Mercat carrer festes patronals i costa
Firaires festes patronals <= 100 m2
Firaires festes patronals > 100 m2
Festes patronals: taules i cadires
Contenidors, reserves aparc.
Bastides, tanques …

Tancament vies públiques
Càrrega i descàrrega

Valor € x m2 x mes
Valor € x m2 x mes
Valor € x m2 x mes
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x m2 x dia
Valor € x ml x dia
Valor € x m2 x any

10 m2

-

0,75

-

-

-

10 m2

-

5

-

-

-

-

-

1,25

-

-

0,75

-

-

1

-

-

0,75

10 m2

-

8

-

-

0,75

-

-

6

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

10

-

-

0,75

10 m2

-

-

1,25

1

-

-

-

-

2,5

1,5

-

-

-

-

1,25

1

0,75

6 m2

-

0,5

-

-

-

Art. 5.B) Ocupació del domini públic amb taulells durant les festes patronals
Es determina un preu de 9 €/dia per cada metre lineal instal·lat.
Es determina un factor de localització, de conformitat amb el plànol que figura com a annex 1
en la present ordenança, amb els paràmetres següents:
Localització 1 Coeficient 1,20
Localització 2 Coeficient 1,00
Localització 3 Coeficient 0,80”

Segon. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés.
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ONZÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.02.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TAXA PER OBERTURA D'ESTABLIMENTS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Ordenança fiscal
que regula la taxa per obertura d’establiments; la nova Ordenança que es proposa; l’informe
econòmic, de dia 18.02.14; l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 17.02.14, així com la
proposició de Batlia, de dia 18.02.14, amb relació a l’assumpte indicat. -------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’ordenança vigent va ser modificada per darrera vegada l’any
2008 i que des d’aquell moment s’han produït modificacions substancials quant al règim de
llicències i autoritzacions, i s’han introduït mecanismes diferents, com la declaració responsable
o comunicació prèvia. A més, l’actual llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears quedarà derogada el 28 de febrer, data en
què entrarà en vigor la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears. Atès que els canvis introduïts afecten la pràctica totalitat
de l’articulat de l’Ordenança, s’ha considerat més convenient derogar la vigent i aprovar-ne una
de nova. Afegeix que la quota tributària se simplifica, i es creen els següents conceptes: -------- Comunicació d’inici d’activitat: 150 euros. ------------------------------------------------------------- Permís d’instal·lació d’activitat major permanent: 1% s/pressupost --------------------------- Traspàs de titularitat: 100 euros. -----------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Derogar la taxa per obertura d’establiments i la seva ordenança fiscal reguladora. ----Segona. Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per serveis relatius a
activitats, establiments i instal·lacions i l’ordenança fiscal que la regula, de conformitat amb el
text que figura a l’expedient. ----------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci
al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat
de nou acord exprés.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que la darrera modificació d’aquesta ordenança era de l’any
2008; que properament entrarà en vigor la Llei 7/2013, que canvia totalment les
tramitacions que fins a dia d’avui es feien. Afegeix que la quota tributària se simplifica
en tres conceptes:
- Comunicació d’inici d’activitat: 150 euros.
- Permís d’instal·lació d’activitat major permanent: 1% s/pressupost.
- Traspàs de titularitat: 100 euros.
Conclou dient que si fem un estudi de les llicències donades dins l’any 2013 i establim
una comparació amb els preus que avui duem a aprovació, es pot veure que la
recaptació davalla en un 16%.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
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El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis
abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1); acorda:
Primer. Derogar la taxa per obertura d’establiments i la seva ordenança fiscal
reguladora.
Segon. Aprovar provisionalment la imposició i l’ordenació de la taxa per serveis
relatius a activitats, establiments i instal·lacions i l’ordenança fiscal que la regula, de
conformitat amb el text que figura a l’expedient.
Tercer. Exposar al públic l’acord anterior juntament amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, els acords s’elevaran a
definitius sense necessitat de nou acord exprés.
DOTZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 07.02.14
-

Punt 4t.- Manifesta que s’aprova la certificació núm. 1 i única de l’obra
“Pavimentació i ordenació de l’aparcament a la urbanització de Binibèquer
Vell”. Voldria saber si l’obra està acabada. El batle respon que sí. El Sr.
Carretero Tudurí suggereix que a les barreres hi posin uns grampons, perquè
a vegades aquestes barreres tenen “potes”.

Junta de Govern Local de dia 14.02.14
-

Punt 4t.- Demana una còpia de les bases específiques per les quals s’ha de
regir el concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball per a peons de
conservació i manteniment amb caràcter laboral temporal o interí.

Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana una relació dels expedients que s’han obert, des
del mes de gener fins ara, amb motiu del tallament de l’aigua per falta de pagament.
TRETZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es va presentar un projecte d’horts
socials a Son Rossinyol. Voldria saber si es va signar qualque conveni amb els
propietaris. El batle respon que no, que encara no hi ha cap acord amb la propietat.
El Sr. Carretero manifesta que, doncs, no hi ha conveni, però s’ha remès el projecte al
programa Leader. El batle insisteix que no hi ha conveni i que quan es va demanar la
subvenció al programa Leader ja se’ns va avisar que, encara que hi hagués conveni,
aquest tipus d’actuació seria difícilment subvencionable per enguany. El Sr. Carretero
Tudurí manifesta que, però, aquesta actuació —una primera fase— està dins el
pressupost ordinari. Per tant, demana si es pensa fer. El batle manifesta que si està
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dins el pressupost és perquè es pensa fer. El Sr. Carretero demana, doncs, si es
pensa fer conveni amb la propietat, ja que és dins uns terrenys privats. El batle respon
que sí. El Sr. Carretero manifesta que, doncs, açò és en la línia del pressupost
d’especulació...
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Atès que va acabar l’anterior concessió del servei de
fems, voldria saber si FCCSA ha traspassat els vehicles a l’Ajuntament. El Sr. Tudurí
Mercadal respon que sí. El Sr. Carretero demana una relació dels vehicles que s’han
traspassat, així com en quines condicions han arribat a l’Ajuntament.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que durant aquest dies la brigada
municipal ha estat tallant vegetació a la platja de Binissafúller. Demana: Feia falta
tallar tant? Diu açò perquè el fet de generar tanta vista fa que els cotxes quedin
aturats enmig de la carretera. Afegeix que aquesta acció d’esporgar tant perjudicarà
la circulació, ja que a la gent li agrada badar i els vehicles quedaran returats allà
enmig, cosa que no és gens adequada. Espera que no hi hagi cap accident.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el darrer Ple va fer menció d’unes
partides pressupostàries que no apareixien en el pressupost respecte a uns projectes
d’obres. Atès que li han contestat que es tracta d’una resolució de Batlia —la núm.
1519— que es va dictar per la qual s’aprovava un expedient de modificació de crèdit;
atès que els darrers decrets de 2013 a què ha tingut accés és fins al núm. 1507 i que
som a finals de febrer —els de gener tampoc no els ha vist—, voldria saber per què
no els hi han passats. A més, assenyala que ha presentat un escrit en què demana
tots els decrets actuals, i ara sembla que resulta que encara n’hi queden de final de
desembre...
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Demana una relació de totes les pòlisses
d’assegurança que té l’Ajuntament i amb quines condicions.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí s’interessa per la minuta d’honoraris
presentada per l’advocat Gabriel Mª Fiol Salva, RE 783, per import de 1.000 euros.
Voldria saber per quin concepte és aquesta minuta i, si és per la cosa que ell es
pensa, una còpia de la sentència. El batle manifesta que resulta que hem guanyat un
contenciós, cosa a què no estàvem acostumats amb el Sr. Carretero, i que condemnen
les costes judicials a qui ens ha posat el contenciós. El Sr. Carretero diu que a “la qui”
ens l’havia posat. El batle demana al Sr. Carretero que el respecti tant com ell intenta
respectar-lo i que ara ell està en possessió de la paraula. Afegeix que hem guanyat un
contenciós i l’advocat presenta la minuta perquè la carreguem a la part que havia
posat el contenciós. Si no va equivocat, els 1.000 euros són de la part de la
procuradora. El Sr. Carretero manifesta que, doncs, és estrany que no ho presenti la
procuradora i que sigui l’advocat Gabriel Mª Fiol qui presenti la minuta, que per cert no
sap qui és aquest advocat. El batle respon que l’assessor jurídic. El Sr. Carretero
demana, doncs, qui és el Sr. Josep Mª Fiol Ramonell; creu que el batle s’ha embullat
una mica... El batle creu que és el Sr. Carretero, qui està una mica perdut. El Sr.
Carretero diu que no, que aquí hi ha dos noms i a veure qui és l’advocat...
Pren la paraula la secretària. Informa que quan es va dictar el decret pel qual es
traspassaven tots els assumptes que portava l’anterior advocat, en Rafel Company, es
van designar dos advocats, un era el Sr. Josep Mª Fiol Ramonel i l’altre el Sr. Gabriel
Mª Fiol, perquè pogués ser l’un o l’altre.
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El Sr. Carretero Tudurí demana si aquestes dues persones tenen qualque vincle
familiar. El batle respon que sí.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que llavors hi ha una minuta de 6.320
euros (RE 782) de Josep Mª Fiol Ramonell, que li agradaria saber per quin concepte.
El batle manifesta que aquesta és la del contenciós guanyat. El Sr. Carretero es
demana: Com quedam, senyor Batle? El batle manifesta que haurem de fer un
croquis... El Sr. Carretero manifesta que no en necessita cap, de croquis, però la
realitat és que el batle ha volgut intervenir abans d’hora i veu que no sap de què
parla... El batle manifesta que resulta que el Sr. Carretero no està acostumat a
aquestes coses, que es guanyin contenciosos, i açò el descol·loca una mica, cosa que
entén... El Sr. Carretero acaba dient: “Moltes gràcies, senyor Coll, veig que vostè en
sap...”
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa per la factura presentada per Es Forn des
Carrer de sa Lluna, RE 855, per import de 1.054,08 euros. Voldria saber qui regenta
aquest forn, ja que açò és una qüestió que va demanar a la comissió de Governació i
Cultura però no la hi van contestar, únicament se li va dir que aquest forn no era a
Sant Lluís.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a l’escrit remès al Consell Insular de
Menorca, RS 707, que fa referència a una proposta de modificació d’usos detallats a
la zona de l’àrea de reconversió territorial (ART) de Son Ganxo. Voldria una còpia
d’aquesta proposta.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí demana una còpia
d’Interpretació de l’Herència Francesa a Menorca.

del projecte de Centre

Intervé el Sr. Benosa Majos. Agraeix a la Sra. Moreno Portella tota l’ajuda que li ha
prestat durant aquests temps que han treballat junts, sobretot amb la gent gran.
Gràcies.
Per altra banda, el Sr. Benosa Majos manifesta que avui tots els portaveus del
consistori s’han felicitat perquè al final tenim nom per a la nova a l’escola. Ha estat un
part llarg, però finalment té nom. Ara bé, també creu que l’any passat, com a poble,
Sant Lluís va fer una mica el ridícul, ja que tenint en compte que era l’any Camus i tot
el món el va homenatjar, aquí van donar-li l’esquena. Afegeix que afortunadament
amb una proposta del Sr. Melià per posar a la sala polivalent el nom d’Albert Camus
ho van solucionar una mica.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a la qüestió de la vegetació de Binissafúller
Platja, manifesta que els gustos van a criteris personals i que aquesta actuació ha
estat a petició d’un grup de veïns. Afegeix que una vegada s’ha coronat aquest tipus
de vegetació, el creixement és molt ràpid i en dos mesos la vegetació haurà crescut.
Tot seguit, i en qualitat de portaveu del Partit Popular, el Sr. Tudurí Mercadal llegeix
les contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 31.01.14, i els
en lliura una còpia a cadascun d’ells:
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AL SR. MIQUEL MELIÀ MERCADAL
Li remet, adjunta, una relació de com s’han gastat les bonificacions del geriàtric i centre de dia.
El batle
Cristóbal Coll Alcina
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
Li remet, adjunta, una nova còpia de l’informe cronològic de les actuacions dutes a terme
respecte a l’hotel Xaloc de Punta Prima; documentació que se li va remetre el dia 18.03.13, RS
1337.
Per altra banda, i sobre aquest expedient, li remet, adjuntes:
- Còpia de la matriu de la llicència núm. 3219, de 1999, atès que aquest Ajuntament no
es queda còpia de les llicències d’obres concedides.
- Còpia de l’escrit de la Sra. Ana Maria Alsina, RE 241, de dia 14.01.1999.
- Còpia de l’informe emès dels Serveis Tècnics Municipals de dia 18.02.1999.
- Còpia de l’acord adoptat per la Comissió de Govern de dia 18.02.1999.
El batle
Cristóbal Coll Alcina
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1. Respecte a la sol·licitud de còpia dels projectes d’obra del programa d’inversions de 2014, li
pos de manifest el següent:
a) Adjunta li remet còpia dels següents projectes:
- Aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a cala Binissafúller.
- Reparació de la coberta del Pavelló d’Esports.
- Remodelació i pavimentació d’un tram del camí Vell de s’Ullastrar. Sobre
aquest projecte, s’ha d’assenyalar que és el projecte redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
Existeix un altre projecte anomenat “Projecte de
reordenació urbana del camí Vell de s’Ullastrar (prolongació carrer 1r Batle
Pedro Tudurí)” en fase de redacció, adjudicat en data 20.12.13.
b) El projecte “Impermeabilització coberta pista Pavelló Esports (1ª fase)” es troba en
procés de redacció.
c) Respecte a la resta d’actuacions incloses en el programa d’inversions de 2014 què va
fer referència en la sessió plenària, li comunic que no tenen projecte redactat pel fet de
ser petites actuacions que no requereixen projecte.
2. Pel que fa a l’escrit de Correus, de data 13.12.13, RE 6241, li comunic que s’estan recollint
les dades necessàries per atendre els requisits del Reial decret 503/2007, sobre la base de la
nova cartografia que s’està elaborant i determinar, segons el Padró municipal, el nombre
d’habitants empadronats dins d’aquests entorns especials.
3. Respecte a l’escrit d’una veïna de Punta Prima que s’ha adreçat al Defensor del Poble
demanant el funcionament del transport públic durant l’hivern, li pos de manifest que s’han fet
gestions amb el CIM i es posen de manifest les greus deficiències econòmiques que va
representar aquest servei i el baix ús que se’n va fer quan es va voler implantar abans (línia
94).
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4. Pel que fa a la factura presentada per Josep Castells Baro, RE 5956, en concepte de
treballs de senyalització del municipi, li pos de manifest que es tracta de plaques de ceràmica
de noms de carrers.
5. Li remet, adjunta, una còpia de l’estudi de delimitació del perímetre de protecció d’un pou de
captació d’aigües subterrànies en el camí de sa Vigia, emès pel tècnic José A. Fayas.
6. Pel que fa a l’escrit presentat per Jordi Taura, RE 5939, en sol·licitud de llicència de
segregació, li comunic que s’ha sol·licitat al peticionari informació complementària per atendre
la sol·licitud presentada.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons

Finalment, el Sr. Tuduri Mercadal agraeix la feina feta per la seva companya, na
Candi, i que per tot allò que faci falta podrà comptar amb ell.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.40 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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