Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 31/01/2014
Hora: de les 20 a les 22.50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
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
Juan Miguel Cubas Pons
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
M. Carolina Marqués Portella
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports de dia 15.01.14. Proposta que
presenta la regidora d'Educació per iniciar l'expedient per sol·licitar el segell de
reconeixement Ciutat Amiga de la Infància i participar en el certamen de bones
pràctiques
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.01.14. Proposta de
Batlia per a la pròrroga del conveni entre el Consorci de residus urbans i energia de
Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal,
Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic de gestió de les deixalleries
municipals
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.01.14. Proposta de
Batlia amb relació a la cessió del contracte de gestió del servei de desbrossament i
neteja dels marges dels camins municipals de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.01.14. Pressupost i
Plantilla de 2014. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.01.14. Moció que
presenta el grup del PSM-ELS VERDS per la llibertat d'expressió i d'ús de símbols no
oficials
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 23.01.14. Proposta
d'acord que presenta el grup d'EM-EU pel nom de la sala multifuncional de Sant Lluís
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 27.01.14. Proposta del regidor
d'Urbanisme per acomplimentar les prescripcions establertes en l'aprovació definitiva
de l'expedient del catàleg de Patrimoni Històric del terme municipal de Sant Lluís
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Novè. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 27.01.14. Proposta del regidor
d'Urbanisme per acomplir les prescripcions establertes en l'aprovació definitiva de
l'expedient de modificació de les normes subsidiàries de Sant Lluís, adaptació al Pla
territorial insular, en l'àmbit de les zones turístiques, i mantingudes en l'acord del
Consell Insular de data 22 de juliol de 2013, així com per esmenar la deficiència que
motiva la suspensió de l'aprovació definitiva en un àmbit concret
Desè. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 27.01.14. Proposta del regidor de
Mobilitat per a l'adjudicació d'una llicència de transport públic de viatgers en automòbil
lleuger amb conductor (taxi) mitjançant vehicle adaptat per a ús de persones amb
mobilitat reduïda
Onzè. Ratificació Resolució de Batlia núm. 2014/4. Sol·licitud a la Demarcació de
Costes de Balears d'Ocupacions temporals per a 2014
Dotzè. Moció que presenta el grup del PSOE de rebuig a les intencions del govern
d'Espanya en relació amb la reforma de la Llei orgànica de salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l'embaràs
Tretzè. Moció que presenta el grup del PSOE sobre els propòsits del govern en relació
amb la reforma de la Llei orgànica sobre la protecció de la seguretat ciutadana
Catorzè. Moció que presenta el grup del PSOE per a l'aprovació de símbols d'interès
local
Quinzè. Moció que presenta el grup del PSOE amb relació a la pèrdua del dret
d'assistència sanitària d'espanyols no residents
Setzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dissetè. 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 20.12.13.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la pàgina 22, al final de la seva
intervenció, allà on diu: “...el menys ingrés d’enguany respecte de l’any que ve.”, hauria
de dir: “...el menys ingrés d’enguany respecte de l’any passat.”.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la pàgina 2, allà on dia: “...llavors dia 20
de desembre es va fer una segona comissió...”, hauria de dir: “...llavors dia 16 de
desembre es va fer una segona comissió...”, ja que el dia 20 era el dia del Ple.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que a la pàgina 16, en el primer
paràgraf, s’ha reflectit el següent: “Afegeix que el batle ha dit que se’ls podria facilitar
un llistat de com s’havien gastat les bonificacions, cosa que agraeix i demana aquesta
documentació.”. Aquesta intervenció és correcta; ara bé, la intervenció anterior del
batle que ofereix aquest llistat no consta, per la qual cosa entén que s’hauria
d’incloure l’afirmació del batle que va provocar aquesta resposta.
El batle manifesta que en un debat creuat és mal de fer recollir tota la intervenció i, en
aquest cas, queda reflectit que ho vaig dir perquè posteriorment el Sr. Melià ho diu i ho
afirma. Entén que açò seria suficient.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que quedi, doncs, així com està, però insisteix que
troba a faltar en la intervenció del batle l’oferiment d’aquesta documentació. Afegeix
que a Precs i suggeriments farà menció d’aquesta qüestió.
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Realitzades les rectificacions indicades a les pàgines 2 i 22, l’acta s’aprova per
unanimitat dels dotze membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA 15.01.14.
PROPOSTA QUE PRESENTA LA REGIDORA D'EDUCACIÓ PER INICIAR
L'EXPEDIENT PER SOL·LICITAR EL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUDAD
AMIGA DE LA INFÀNCIA I PARTICIPAR EN EL CERTAMEN DE BONES
PRÀCTIQUES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta que presenta la regidora d’Educació per iniciar l’expedient per
sol·licitar el segell de reconeixement Ciudad Amiga de la Infància i participar en el certamen de
bones pràctiques, que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------

“El programa CAI, liderado por UNICEF España, tiene como objetivo general promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño ( ONU, 1989), de la que nuestro país es signatario, en el ámbito
de los Gobiernos Locales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Programa incentiva la creación de planes local de infancia y adolescencia, promueve la participación
ciudadana de los niños en la vida municipal, impulsa todo tipo de políticas municipales tendentes a
favorecer el desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia y dinamiza la colaboración
ciudadana y la coordinación institucional, como vías para facilitar la mejora continua y el desarrollo de
estas políticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Programa Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año 2001 y cuenta con
el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios
y Provincias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A través del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF España reconoce a los
pueblos y ciudades que cumplen con los requisitos establecidos a tal efecto, que se recogen en el
documento de directrices Guía de Gestión del Sello Cai, Versión 01/13, de marzo de 2013, que acompaña
esta moción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que el Programa CAI y el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia
favorecerán los intereses de la población en general y de la infancia en particular; considerando, además,
que nuestro municipio cumple con los requisitos estipulados; y manifestando nuestra voluntad de
contribuir activamente a la difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra
localidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos al Pleno Municipal: ------------------------------------------------a) Solicitar a UNICEF España iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento
Ciudad Amiga de la Infancia; así como ---------------------------------------------------------------------------b) Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora continua y la
innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad.” ----------------------------

Intervé la presidenta. Explica que des d’UNICEF es van posar en contacte amb ells i els van
transmetre aquesta guia; on apareix tota la documentació i el procediment que hem de
gestionar per obtenir el segell de reconeixement de CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA. ---------Perquè els sigui reconeguda aquesta labor, han de fer arribar la informació sol·licitada i complir
uns requisits mínims. -------------------------------------------------------------------------------------------------La finalitat d’aquest reconeixement és contribuir a un major compromís social i institucional amb
els drets de la infància i de l’adolescència. ---------------------------------------------------------------------A través d’aquest programa; UNICEF reconeix cada dos anys la labor del Govern Local
mitjançant el segell de Ciudad Amiga de la Infancia o mitjançant els premis de les Bones
Pràctiques a favor de la infància i l’adolescència. La seva vigència és de 4 anys. Aquest
reconeixement no té cap cost per a l’Ajuntament.-------------------------------------------------------------Des de l’àrea d’educació pensen que és un reconeixement interessant perquè creuen que és
important que en el municipi es duguin a terme accions que puguin afavorir el
desenvolupament i benestar dels fillets així com poder tenir unes polítiques d’infància. -----------Creuen que ja s’està fent feina en aquest aspecte i també saben que encara hi ha moltes coses
a fer, però pensen que podria ser important per al municipi poder rebre aquest reconeixement.
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Per acabar, comenta la regidora que de moment presentaran la sol·licitud per participar en
aquesta convocatòria i que això no vol dir que ens donin el reconeixement. Primer s’ha
d’aprovar en el Ple poder presentar la sol·licitud per iniciar l’expedient i, una vegada acceptat,
hem de presentar la documentació que ens demanen. Després, UNICEF és el que decideix si
ens dóna o no el reconeixement. ----------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Miquel Melià. Demana si el que ara aprovem és per enviar la sol·licitud. -------------Respon Carmen Reynés dient que sí. ---------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit. Demana quin són els requisits. ---------------------------------------------Respon la presidenta dient que a la pàgina 29 de la guia apareix el punt “II. Requisitos para la
obtención del Sello de Reconocimiento” , i ho explica tot. --------------------------------------------------Intervé la Sra. Vanesa Florit demanant si són ells els que han vingut a proposar-ho. --------------Respon la presidenta afirmativament. ----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Remigio Lora. Demana quin compromís ha d’assumir l’Ajuntament amb aquest
reconeixement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Respon la presidenta dient que el compromís de l’Ajuntament és el de mantenir les activitats
que es duen a terme amb els infants i adolescents, tenir un pla per a la infància i l’adolescència,
i a més a més de tot el que feim continuar fent-ne més. ----------------------------------------------------Sense haver-hi més intervencions es passa a la votació de la proposta presentada i s’aprova
amb els vots a favor dels representants del PP i EM-EU, que suposen vuit vots ponderats, i
l’abstenció dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen cinc vots
ponderats.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la regidora d’Educació, la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que, tal com va
comentar a la comissió, UNICEF es va posar en contacte amb nosaltres i ens van
transmetre la seva convocatòria anual per poder optar al reconeixement de Ciutat
Amiga de la Infància. Un programa liderat per UNICEF Espanya i que té com a objectiu
general promoure els drets de l’infant. Assenyala que l’Ajuntament va trobar
interessant aquesta proposta, així com necessari que en el nostre municipi es duguin a
terme accions que puguin afavorir el desenvolupament i benestar dels fillets, així com
poder tenir unes polítiques locals d’infància i adolescència. Afegeix que ja s’està fent
feina en aquest aspecte i que encara hi ha moltes coses per fer, però pensam que és
important per al nostre municipi poder rebre aquest reconeixement, un reconeixement
que no suposa cap cost per a l’Ajuntament, si be és cert que s’exigeixen uns requisits
mínims, així com contribuir a un major compromís social i institucional amb els drets de
la infància i adolescència, que sense cap dubte consideram beneficiós per a Sant
Lluís. Per tot açò, es presenta aquesta proposta per iniciar l’expedient per sol·licitar el
segell de reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància i participar en el certamen
de bones pràctiques.
Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que el grup PSOE es va abstenir a la comissió,
però, com que troba que és una bona cosa per al poble, avui hi votarà a favor. Ara bé,
vol recalcar que es tenguin en compte que tots els objectius que es demanen s’han de
mantenir i ja que l’escola d’aquest municipi fa molta feina en aquest aspecte —troba
que han proposat donar-nos-el, principalment, per la feina que estan fent amb el tema
de “A peu a l’escola” i altres polítiques educatives—, que recolzem al cent per cent
totes aquestes idees.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS també es va abstenir a
la comissió i que, si bé va fer una pregunta respecte a què estaven obligats, avui hi
votarà a favor. Afegeix que estam parlant d’uns drets que tenen els fillets a través de
la declaració de l’ONU. Diu açò, perquè hi ha moltes lleis que es fan noves i a vegades
es vulneren aquestes condicions de drets.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU normalment a les comissions se
sol abstenir per llavors analitzar-ho i en el Ple votar en conseqüència, però en aquests
cas ja hi va votar a favor a la comissió perquè considera que és una d’aquestes
decisions que no tenen massa incidència real, però sí simbòlica, i que veu bé que se
sol·liciti l’inici dels tràmits per a l’obtenció del segell de reconeixement de Ciutat Amiga
de la Infància.
Intervé novament la Sra. Reynés Calvache. Agraeix a tots els grups polítics el seu
suport a la proposta presentada. Afegeix que a més de fer coses noves pels infants i
adolescents, hi ha el compromís de mantenir i fomentar les activitats que ja es vénen
desenvolupant.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Educació i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Sol·licitar a UNICEF España iniciar els tràmits per a l’obtenció del Segell de
Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància; així com comptar amb el seu suport i
la col·laboració posteriors per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de
les polítiques d’infància i adolescència a la nostra localitat.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA
23.01.14. PROPOSTA DE BATLIA PER A LA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE
EL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA, FERRERIES, ES MIGJORN GRAN, ES
MERCADAL, ALAIOR, MAÓ I SANT LLUÍS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS
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.---------------------------------------------------------------------------------------------És dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 16.01.14, amb relació a l’assumpte indicat, que
diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que el 12 de gener de 2011 es va formalitzar el conveni entre el Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca i els Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es
Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic de gestió de les
deixalleries municipals, el qual estableix la delegació dels ajuntaments al consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca de l'exercici de les competències que els corresponen pel que fa
a la gestió de les deixalleries municipals; -----------------------------------------------------------------------Atès que els motius per els quals es va formalitzar el conveni, els quals hores d'ara es
mantenen, són l'eficiència i l'economia administrativa, tal com disposa en la manifestació sisena
del propi conveni;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el pacte desè de l'esmentat conveni disposa que es formalitza inicialment per un
període de TRES (3) anys, i tindrà afectes, un cop signat per totes les parts, l'endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquesta publicació es va produir en el
BOIB número 20 de data 8 de febrer de 2011, per el qual la seva vigència acaba el proper dia 9
de febrer de 2014;------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el pacte quart de l'esmentat conveni preveu que la durada de la delegació de
competències es podrà prorrogar per acord exprés de les parts adoptat amb caràcter previ a la
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seva finalització per períodes bianuals o per períodes inferiors per tal de fer-lo coincidir amb la
durada del contracte que es subscrigui per a la prestació del servei;------------------------------------Atès que el 24 de novembre de 2011 es va formalitzar el Contracte servei públic de gestió de la
Xarxa de deixalleries de Menorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària (Exp.
CON 2/2010), entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i l'empresa Traitges
Menorca SL, el qual preveu un termini d'execució de TRES ANYS comptats des de la seva
formalització, tot i que, transcorregut aquest període i previ acord entre el Consorci i el
concessionari, el contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir del termini legalment establert en l'article 254
de la LCSP; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que de conformitat amb el paràgraf anterior, la vigència del contracte acaba el dia 24 de
novembre de 2014, sense perjudici de les possibles pròrrogues que es puguin acordar; ---------Atès que la Junta de Govern del Consorci, en la seva reunió de data 28 de novembre de 2013,
va manifestar la seva voluntat de continuar la gestió del servei amb les mateixes condicions
que les establertes en el conveni esmentat en l'encapçalament, al manco fins a la finalització
del contracte vigent;---------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l'actual gestió del servei per part del Consistori, considerem que es desenvolupa de
forma satisfactòria pels interessos d'aquest Ajuntament;----------------------------------------------------Per tot l'anterior elev a la consideració de la Comissió d'Hisenda l'adopció del següent acord: --PRIMER. Aprovar la pròrroga de la vigència del Conveni entre el Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca i els Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es
Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic de gestió de les
deixalleries municipals i que inclou l'expressa delegació de competències d'aquest Ajuntament
al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca per a la gestió del servei, fins al 24 de
novembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON. Notificar aquest acord al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, el qual
serà, de conformitat amb el pacte dotzè del conveni, l'administració encarregada de publicar en
el BOIB la formalització de la pròrroga, amb indicació dels acords dels òrgans competents de
les administracions que el subscriuen.---------------------------------------------------------------------------TERCER. Facultar al Sr. Batlle per a la signatura del document de formalització de la pròrroga.”

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que dins el mes de febrer acaba el conveni
per a la prestació del servei públic de gestió de les deixalleries municipals i, perquè el
Consorci segueixi gestionant la xarxa de deixalleries, s’ha de fer una pròrroga del
conveni de gestió. Afegeix que es proposa allargar-lo fins a la data de finalització del
servei de la gestió, que acaba al mes de novembre, i que a la darrera comissió es va
acordar començar a fer feia per elaborar un nou plec i fer un nou concurs per a la
gestió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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
suposa set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU, que suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del
Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------------Primera. Aprovar la pròrroga de la vigència del Conveni entre el Consorci de
Residus Urbans i Energia de Menorca i els Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es
Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic
de gestió de les deixalleries municipals i que inclou l'expressa delegació de
competències d'aquest Ajuntament al Consorci de Residus Urbans i Energia de
Menorca per a la gestió del servei, fins al 24 de novembre de 2014.-----------------------Segona. Notificar aquest acord al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca,
el qual serà, de conformitat amb el pacte dotzè del conveni, l'administració
encarregada de publicar en el BOIB la formalització de la pròrroga, amb indicació dels
acords dels òrgans competents de les administracions que el subscriuen.-----------------Tercera. Facultar el batle per signar el document de formalització de la pròrroga.” ------
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l’any 2011 es va formalitzar el conveni
entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i els ajuntaments que
tenien deixalleries, per tal que fos el consorci qui gestionàs les deixalleries municipals.
Aquest conveni tenia una durada de tres anys i, perquè el Consorci segueixi gestionant
la xarxa de deixalleries, s’ha de fer una pròrroga del conveni de gestió. Afegeix que es
proposa allargar-lo fins a la data de finalització del servei de la gestió, que acaba al
mes de novembre.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que amb relació a la deixalleria de Sant Lluís
el grup PSOE havia expressat certes reticències en la qüestió del cost i entén que
seria important fer-hi feina a fons, sobretot per intentar —com que hi ha set municipis
que en tenen— que fossin vuit municipis, que tenguin tots deixalleria. D’aquesta
manera s’evitaria qualque problema que alguna vegada hem tingut. Afegeix que amb
aquesta pròrroga fins dia 24 de novembre dóna prou temps per fer-hi feina a fons, i
intentar minorar costos per part d’aquest Ajuntament.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en parlar del pressupost de l’any passat el
PSM-ELS VERDS va manifestar que el cost que suporta l’ajuntament no és el mateix
que as Mercadal o en altres ajuntaments, ja que la gent des Castell ve a abocar dins la
nostra deixalleria. Afegeix que coincideix amb el portaveu del PSOE, en el sentit de
fer feina perquè l’ajuntament des Castell entri a formar part de la xarxa de deixalleries,
això a tothom li sortiria millor de preu.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tal vegada seria interessant treballar no
perquè també l’Ajuntament des Castell tengui la seva pròpia deixalleria, sinó perquè la
deixalleria de Sant Lluís passàs a ser dels dos municipis, és a dir, mancomunar el
servei. És una idea que creu que val la pena estudiar.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que aquest equip de govern sempre ha fet
feina en el sentit que el repartiment de despeses de les deixalleries fos més raonable,
ja que la deixalleria de Sant Lluís és la que funciona millor de Menorca, però sembla
que hi ha un càstig, quan al seu entendre hauria de ser al revés: qui més recicla,
menys li hauria de costar. Afegeix que van oferir a l’Ajuntament des Castell la
possibilitat de dur la deixalleria de forma consensuada, cosa que de moment no s’ha
aconseguit, però s’està mirant de fer un repartiment de despeses molt més raonable i
que sigui realment una xarxa de deixalleries, en el sentit que qualsevol veí de
qualsevol municipi pugui anar a tirar a qualsevol deixalleria d’un altre municipi.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga de la vigència del Conveni entre el Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn
Gran, es Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic de
gestió de les deixalleries municipals i que inclou l'expressa delegació de competències
d'aquest ajuntament al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca per a la
gestió del servei, fins al 24 de novembre de 2014.
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Segon. Notificar aquest acord al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, el
qual serà, de conformitat amb el pacte dotzè del conveni, l'administració encarregada
de publicar en el BOIB la formalització de la pròrroga, amb indicació dels acords dels
òrgans competents de les administracions que el subscriuen.
Tercer. Facultar el batle per signar el document de formalització de la pròrroga.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.01.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT I NETEJA DELS MARGES DELS
CAMINS MUNICIPALS DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
És dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 20.01.14, amb relació a l’assumpte indicat, que
diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que en data 16 de gener de 2014 l’empresa Antonio y Diego, adjudicatària del contracte
de gestió del servei de desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals de Sant
Lluís, ha presentat sol·licitud de cessió del contracte en favor de l’empresa Gabriel Pons e
Hijos, S.L.; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l’informe de Secretaria amb relació al procediment i legislació aplicable per poder fer
efectiva la cessió del contracte; ------------------------------------------------------------------------------------Atès que amb data 20 de gener s’ha emès informe de l’àrea de medi ambient sobre el
compliment dels requisits exigits per a la cessió de contracte segons l’article 226 del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre; ---------Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició addicional
segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públicm venc en elevar a la Comissió
Informativa d’Urbanitzacions la següent proposta d’acord: -------------------------------------------------Primer.- Autoritzar la cessió del contracte de gestió del servei de desbrossament i neteja dels
marges dels camins municipals de Sant Lluís, adjudicat en data 26.07.2012 a Antonio y Diego,
S.A., a favor de l’empresa Gabriel Pons e Hijos, S.L. Dita empresa assumeix tots els drets i
obligacions propis del contracte i es compromet a l’execució del que resta del mateix amb
estricta subjecció als plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives aprovats.-----Segon.- Requerir a l’empresa cessionària per tal que en el termini d’un mes procedeixi a la
presentació de l’escriptura pública de cessió i a la formalització de la garantia definitiva.---------Tercer.- Notificar a l’empresa cedent el present acord i procedir a la devolució de la garantia
prestada una volta s’hagi constituït formalment la del cessionari.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquest servei el presta l’empresa Antonio y
Diego, SA, que va ser qui va guanyar el concurs; que ha duit el servei durant dos anys; que
per diferents motius, el servei no acaba d’anar prou bé i que l’empresa actual està disposada a
cedir-lo a una altra empresa. Afegeix que, efectivament, s’ha trobat una altra empresa
interessada, a la qual se cedeix el contracte amb les mateixes condicions amb què es va
adjudicar en el seu moment, és a dir, no es canvia cap tipus de condicions ni s’augmenta ni un
cèntim. Conclou dient que l’objectiu és intentar millorar la neteja dels camins. ----------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. S’interessa per l’empresa que va quedar en segon lloc quan es va
fer el concurs. El Sr. Tudurí Mercadal respon que va ser Jardins Felip Manteniment i Creació
SL. El Sr. Lora demana per què no s’adjudica el servei a l’empresa que va quedar en segon
lloc. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que la Llei de contractació permet que es faci aquesta
cessió.
La secretària afegeix que fins fa un temps, si es resolia el contracte, es podia
adjudicar al segon; ara la normativa ha canviat i no es permet adjudicar-lo al segon, però sí fer
aquesta cessió. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Sr. Lora Buzón demana: Per què no es fa una adjudicació nova? Afegeix que el servei ha
funcionat molt malament i considera que traspassant simplement el servei a una altra empresa
podem tenir els mateixos problemes, ja que el preu pel qual es va adjudicar no basta per res.
Creu que, fins i tot, si l’adjudicatari hi renuncia, el podria agafar l’Ajuntament, ja que el servei
funcionava molt millor quan ho feia el personal de l’Ajuntament, que no amb aquesta empresa.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que ell no ha pogut controlar com estaven els camins quan el
servei es feia a través de l’Ajuntament, si bé sí que va controlar una mica quan feia el servei a
través de la millora oferida per FCCSA. Afegeix que està d’acord que els camins no estan com
haurien d’estar i que l’empresa per motius de la seva gestió i que és una empresa que
bàsicament està destinada a un altra tipus de feina i que li interessa més desenvolupar la seva
activitat més pròpia, que no fer net camins, ha decidit cedir el servei. Així mateix, informa que
després d’haver parlat amb ell unes quantes vegades, la darrera actuació ha estat bastant més
bona que les anteriors; però com que l’Ajuntament ja havia pres una decisió i la volem tirar
endavant, considera que no es tracta de carregar el mort a una altra empresa, ja que no
obligam cap empresa a fer el servei, sinó que la nova empresa va dir que li interessava. ---------El Sr. Lora Buzón demana si l’empresa Gabriel Pons e Hijos, SL va parlar amb l’empresa
Antonio y Diego, SA o amb l’Ajuntament. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que ho va fer amb
els dos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Autoritzar la cessió del contracte de gestió del Servei de desbrossament i neteja dels
marges dels camins municipals de Sant Lluís, adjudicat en data 26.07.2012 a Antonio y Diego,
S.A., a favor de l’empresa Gabriel Pons e Hijos, S.L. La dita empresa assumeix tots els drets i
les obligacions propis del contracte i es compromet a l’execució del que resta del mateix amb
estricta subjecció als plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives aprovats. -----Segon. Requerir l’empresa cessionària que en el termini d’un mes presenti l’escriptura pública
de cessió i formalitzi la garantia definitiva. ---------------------------------------------------------------------Tercer. Notificar a l’empresa cedent el present acord i procedir a la devolució de la garantia
prestada una volta s’hagi constituït formalment la del cessionari.” ----------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que fa dos anys es va treure a concurs el
servei de desbrossament i neteja de camins municipals, que va ser adjudicat a
l’empresa Antonio y Diego, SA. Per diferents motius, ara aquesta empresa té interès a
cedir el servei a una tercera empresa. Com que la Llei de contractes del sector públic
ho permet i, una vegada analitzada tota la documentació, aquest equip de govern veu
bé la intenció de l’empresa de cedir el servei de desbrossament a l’empresa Gabriel
Pons e Hijos, SL. Afegeix que s’haurà de presentar l’oportuna escriptura pública de
cessió i que aquesta cessió no suposa cap tipus de canvi en les condicions, ni en les
freqüències, ni en el servei que es va adjudicar en el seu moment.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li ha faltat dir al regidor de Medi Ambient
el perquè de l’interès de cedir el servei, ja que a la comissió l’esmentat regidor va
comentar que l’empresa no acabava de funcionar prou bé. Si el servei no funcionava
bé, creu que hauria d’haver començat per aquí, donant les preceptives explicacions del
perquè s’ha arribat a aquesta conclusió. A més, recorda que el president de la
comissió d’Urbanitzacions i Medi Ambient va dir que, fins i tot, s’estava plantejant
castigar aquesta empresa... Per tant, creu que hauria estat important que açò ho
hagués dit avui en el Ple i d’aquesta manera hauríem sabut més la realitat del que ha
passat amb aquest servei.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, tal com va comentar a la comissió, va trobar
estrany que el servei no es donàs a l’empresa que va quedar en segon lloc en el
concurs que es va celebrar en el seu moment. Així mateix, i quan el regidor ha dit que
per diversos motius l’empresa té interès a cedir el servei, manifesta que no va ser “per
diversos motius”, sinó que va ser perquè l’empresa no complia la feina que havia de
fer. Així mateix, manifesta que els camins estaven més bé abans, quan ho feia net la
mateixa brigada municipal, que no amb aquesta concessió. A més, recorda que quan
es va fer la concessió el PSM-ELS VERDS va dir que pel preu que sortia era
impossible de poder quedar bé. Com que considera que s’hauria d’haver adjudicat el
concurs a l’empresa que va quedar en segon lloc, si bé es va dir a la comissió que la
normativa havia canviat, voldria l’emissió d’un informe de Secretaria sobre aquesta
qüestió. Conclou dient que li fa l’efecte que aquesta empresa vol traspassar el servei a
una altra per motius purament d’interessos, ja que tots sabem que si una empresa no
compleix pot ser sancionada i en el dia de demà, a l’hora de presentar-se en un altre
concurs públic, açò li pot ser perjudicial.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquesta empresa tenia la concessió des
del dia 26.07.12 i repetidament s’ha dit que aquesta empresa no ha complit bé amb el
servei, amb les obligacions que tenia adquirides. A més, el regidor de Medi Ambient
també va dir que està d’acord que els camins no estan com haurien d’estar, etc. Per
tant, sembla que efectivament el servei no s’ha prestat així com l’empresa s’havia
compromès a prestar-lo, i no li sembla bé que ara senzillament es pugui cedir el servei
a una altra empresa i no assumir cap responsabilitat per aquesta falta de compliment
de la part del contracte. Considera que s’haurien d’exigir responsabilitats a l’empresa,
ja que no és admissible que la cosa es pugui liquidar tan alegrement. A més, en el
tercer punt de la proposta d’acord es proposa procedir a la devolució de la garantia
prestada. Es demana: S’ha de tornar la garantia si no ha complit correctament el
contracte? Creu que com a mínim aquest punt s’hauria de modificar de la proposta, si
bé no és suficient, ja que s’haurien d’exigir responsabilitats per allò que l’empresa no
ha fet i que ha cobrat. Conclou dient que li preocupa el fet que les empreses o els
ciutadans se’n fotin, d’aquest ajuntament, de la manera que ho estan fent: signen un
contracte, no el compleixen i no passa res...
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el principal problema que hi ha hagut
amb aquest servei ha estat de terminis. Hi havia dues actuacions marcades durant
l’any: una a la primavera i una altra a la tardor. I el principalment problema era que
anaven en retard, ja que els camins s’han fet net, però s’han fet net tard. Sobre el fet
que no tinguem interès i que se’n fotin, d’aquest ajuntament... Hi ha hagut un problema
i l’aclarim, no hem mirat cap a una altra banda, hem cercat una solució. Per altra
banda, manifesta que és la Llei de contractes del sector públic que diu a qui se li pot
adjudicar i que, si la llei així ho regula, no serà aquest equip de govern que triï una
altra empresa per cedir els serveis. Així mateix, manifesta que des que és regidor i
quan era a l’oposició, el servei el feia FCCSA, que el va oferir com a millora en el
servei de recollida de fems. Tots sabem com estaven els camins abans; ara estan
bastant millor. Que no estan com haurien d’estar?... Tot és millorable. Per açò som
aquí, per millorar les coses, i si un servei no funciona, donam la cara i intentam
millorar-lo.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que va ser el mateix president de la
Comissió d’Urbanitzacions i Medi Ambient qui va dir de penalitzar aquesta empresa
perquè no estava complint el contracte, com també va dir que semblava que tot allò
que desbrossaven ho tiraven dins parcel·les privades... Açò van ser paraules del
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regidor de Medi Ambient. Si vertaderament no va complir, com va dir l’esmenat
regidor, seria interessant que es ben miràs abans de retornar aquesta garantia.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana: Realment troba el regidor de Medi Ambient que
perquè s’havia retardat a fer la neteja l’empresa renuncia? No creu que sigui aquest
el motiu... Qui ha triat la nova empresa? S’ha dit que era entre l’ajuntament i
l’empresa que tenia la concessió. Es demana: Per què no s’ha fet una nova
concessió? Tal vegada les condicions serien molt més bones perquè l’ajuntament ja té
l’experiència del que hem tingut fins ara. Per què no s’ha fet? Així mateix, manifesta
que la comissió es va dir que la llei permet fer aquesta cessió; per açò, ha demanat
l’emissió d’un informe de Secretaria sobre aquest aspecte, ja que considera que la
cosa lògica seria fer una nova concessió. Per altra banda, si aquesta empresa no ha
complit el contracte, considera que se l’hauria de sancionar.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que concessionaris que renuncien, no al cap
de dos anys, sinó a vegades abans de començar el servei, com és el cas de les obres
del Cós, és allò que l’ha motivat, juntament amb la cessió d’aquest servei, a dir que el
preocupa que hi hagi empreses que se’n fotin, d’aquest ajuntament. No ho ha dit per
dir-ho, sinó que ho ha dit per aquests precedents. Respecte al comentari que si el
servei no funciona prou bé i que l’ajuntament ha cercat una solució... Pot ser que
l’ajuntament hagi cercat una solució, però la que se’ns proposa és una sol·licitud del
mateix incomplidor del contracte, ja que és ell mateix qui proposa que vol cedir el
contracte a una altra empresa. Per altra banda, manifesta que no discutirà si açò és
legal o no, açò no és el motiu de la seva preocupació, si bé no està malament que es
presenti un informe que l’avali, però la cosa important és que fins a dia d’avui havia de
complir el contracte, cosa que no ha fet. Per açò, ha posat de manifest la possibilitat
de no retornar la garantia, cosa que no se li ha contestat. Voldria saber si es
retornarà. Demana que no es torni per la falta de compliment del servei. A més,
recorda que en una comissió de Medi Ambient va ser el president de la comissió qui
va informar d’aquesta falta de compliment de les obligacions d’aquesta empresa; fins i
tot, va lliurar-nos una sèrie de fotografies que ho avalaven i recorda que el qui parla va
demanar quines accions pensaven prendre. Les accions que avui es proposen pot ser
que sigui per solucionar el problema de cara al futur, o no; perquè si una empresa no
ha pogut fer el servei correcte, creu que la següent tampoc ho podrà fer... Conclou
dient que mentrestant passa el temps; que com que no complir el contracte no du
conseqüències..., qui dia passa, any empeny, i l’ajuntament que pagui. No hauria de
ser així.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que hi va haver unes denúncies de
l’inspector mediambiental per no complir i, evidentment, que l’empresa les haurà de
pagar. Sobre la garantia, assenyala que si l’empresa no compleix les condicions
pactades, ja que encara hi queden uns trams de camins per fer net, no se li
tornarà. Per altra banda, manifesta que és una possibilitat fer una nova concessió,
però també és una possibilitat cedir el servei a una altra empresa.
Intervé el batle. Manifesta que amb la documentació que s’ha passat als portaveus hi
consta un informe que explica quina és la normativa que s’ha seguit i que hi ha en
vigor. Sobre la qüestió del pagament de les factures, manifesta que l’empresa
periòdicament certifica les feines fetes i si l’Ajuntament veu que realment els metres
que certifica que ha desbrossat no es correspon amb la realitat, no es paga la factura
fins que no quedi acreditat pels tècnics municipals. Afegeix que la garantia hi és per
resoldre els expedients que puguin tenir tramitats en cas que l’empresa hagi fet cosa
malament.
11

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal manifesta que no ha quedat clar si es retira el tercer
punt de la proposta. El batle respon que no es retira.
Pren la paraula la secretària. Manifesta que, efectivament, dins l’expedient hi consta
un informe de Secretaria sobre aquest assumpte i que la cessió del contracte és
completament legal si es compleixen una sèrie de requisits, cosa que es compleix en
aquest cas. Afegeix que, evidentment, l’Ajuntament podria fer un nou plec, però
prèviament s’hauria de resoldre el contracte. Si no es resolgués per mutu acord,
s’hauria de fer un expedient sancionador i, si l’adjudicatari no hi estigués d’acord,
s’hauria de passar l’expedient al Consell Consultiu, cosa que demoraria bastant una
possible nova adjudicació.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7);
quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3) i PSM-ELS VERDS (1);
i un vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
Primer. Autoritzar la cessió del contracte de gestió del Servei de desbrossament i
neteja dels marges dels camins municipals de Sant Lluís, adjudicat en data 26.07.2012
a Antonio y Diego, S.A., a favor de l’empresa Gabriel Pons e Hijos, S.L. La dita
empresa assumeix tots els drets i les obligacions propis del contracte i es compromet a
l’execució del que resta del mateix contracte, amb estricta subjecció als plecs de
prescripcions tècniques i clàusules administratives aprovats.
Segon. Requerir l’empresa cessionària que en el termini d’un mes presenti l’escriptura
pública de cessió i formalitzi la garantia definitiva.
Tercer. Notificar a l’empresa cedent el present acord i procedir a la devolució de la
garantia prestada una volta s’hagi constituït formalment la del cessionari.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.01.14.
PRESSUPOST I PLANTILLA DE 2014. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“És dóna compte de la proposta de Batlia, de dia 22.01.14, amb relació a l’assumpte indicat,

que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de dia 20.12.2013 va aprovar inicialment el
Pressupost de 2014, amb un estat de despeses per import de 10.712.657,42 euros i uns
ingressos igualment de 10.712.657,42 euros, així com les base d’execució i la plantilla de
personal per al mateix exercici. ------------------------------------------------------------------------------------En el BOIB núm. 180, de 28.12.2013, es va publicar l’anunci de les esmentades aprovacions
per tal que els interessats presentessin al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el
període de 15 dies hàbils.--------------------------------------------------------------------------------------------Durant el període habilitat a l’efecte s’han presentat les següents al·legacions: ----------------------- Grup municipal PSM-VERDS, reg. Entrada núm. 213, de 16.01.2014. ----------------------- Grup municipal PSOE, reg. Entrada núm. 254, de 20.01.2014. --------------------------------- Pedro Emaldía de la Fuente, reg. Entrada núm. 260, de 20.01.2014. ------------------------Amb data 22 de gener de 2014 s’emet informe de Secretaria-Intervenció. ----------------------------12
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Atès a les circumstàncies exposades, vist l’informe emès i considerant que les previsions
pressupostàries i de plantilla s’han de mantenir en els termes inicials, ELEV a la Comissió
Informativa d’Hisenda les següents propostes d’acord: -----------------------------------------------------Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup municipal
PSM-VERDS, amb registre d’entrada núm. 213, de data 16.01.2014. ----------------------------------Segon.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup municipal
PSOE, amb registre d’entrada núm. 254, de 20.01.2014. --------------------------------------------------Tercer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Sr. Pedro Emaldía
de la Fuente, amb registre d’entrada núm. 260, de 20.01.2014.-------------------------------------------Quart.- Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2014, el qual puja a un estat de
despeses de 10.712.657,42 € i uns ingressos igualment de 10.712.657,42 €, així com les
bases d’execució. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta Corporació per a l’any 2014
en els termes que consten en el seu expedient. --------------------------------------------------------------Sisena.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels esmentats
expedients.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que s’ha remès als membres de la comissió les tres al·legacions
presentades —la del PSM-ELS VERDS, la del PSOE i la del Sr. Pedro Emaldia de la Fuente—
; l’informe de Secretaria–Intervenció, que motiva la desestimació de les al·legacions; així com la
proposta de Batlia transcrita anteriorment. Afegeix que quan es presenta una al·legació s’ha
de fer una proposta en què quadrin ingressos i despeses, cosa que cap de les al·legacions no
té en compte; per açò es desestimen les del PSOE i PSM-ELS VERDS. Sobre l’al·legació feta
pel lletrat municipal, manifesta que a l’informe de Secretaria–Intervenció s’efectua una
explicació més exhaustiva dels motius pels quals es desestima. El lletrat demana que
l’expedient de la plantilla es modifiqui i se li reconegui una relació laboral indefinida; fa tres o
quatre mesos aquesta persona va presentar un recurs, el qual no s’ha contestat perquè s’ha
comentat que les administracions no poden prejutjar; i que si el treballador creu que té aquesta
relació laboral indefinida, que vagi a una instància judicial i que sigui aquesta qui ho reconegui.
Demana si hi ha qualque intervenció.-----------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que l’informe de Secretaria–Intervenció el signa la tècnica de l’àrea
d’Intervenció, la Sra. Elvira Capó, però llavors també signa la secretària– interventora, com a
conformitat. Demana: És així? La secretària informa que s’ha fet conjuntament. -------------------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 suposa set
vots ponderats; l’abstenció dels representants del PSM-ELS VERDS i EM-EU, que suposa
dos vots ponderats; i el vot en contra del representant del PSOE, que suposa quatre vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Grup Municipal
PSM-VERDS, amb registre d’entrada núm. 213, de data 16.01.2014.-----------------------------------Segon. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Grup Municipal
PSOE, amb registre d’entrada núm. 254, de 20.01.2014.---------------------------------------------------Tercer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Sr. Pedro Emaldía
de la Fuente, amb registre d’entrada núm. 260, de 20.01.2014. ------------------------------------------Quart. Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2014, el qual puja a un estat de
despeses de 10.712.657,42 € i uns ingressos igualment de 10.712.657,42 €, així com les
bases d’execució.------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2014 en
els termes que consten en el seu expedient. ------------------------------------------------------------------Sisè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels esmentats
expedients.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que s’han presentat tres al·legacions a l’aprovació inicial del
pressupost de 2014, però que no n’hi ha cap que s’ajusti als criteris que han de seguir
unes al·legacions, ja que qui proposa ha de quadrar despeses i ingressos quan fa la
proposta, per tal d’equilibrar el pressupost. Per açò, es proposa desestimar-les.
Demana si hi ha intervencions.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la qüestió d’ajustar és voluntat política i
que quan es té ganes d’arribar a acords és fàcil ajustar les coses. Afegeix que a
l’al·legació que ha presentat el PSOE es conclou demanant la retirada del pressupost
de 2014 i que es prorrogui el pressupost de 2013. En aquest cas, no és qüestió
d’ajustar, ja que, si es prorroguen, se segueix amb el de 2013 i ja està. Per altra
banda, manifesta que no troba adequat posar a la venda la parcel·la de la bateria de
Biniancolla i, en aquest sentit, el PSOE va fer una proposta molt concreta: que es
posin a la venda les parcel·les d’equipament cívic de Torret de Baix, que aquestes sí
es podrien vendre. Així mateix, i quan parlam d’ajustar, manifesta que en el tema dels
tributs sabem que hi haurà variacions perquè es van acceptar al·legacions, cosa que
farà retocar la partida d’ingressos. En aquest cas, no es du a l’aprovació definitiva el
retoc d’aquests nombres.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que les al·legacions que ha fet el seu grup
no són gaire extenses, però han reflectit tota una sèrie de consideracions que van
creure que havien d’expressar, així com certes coses que ens preocupen, com ara que
es plantegi un pipicà dins sa Garrigueta. No creu que allà sigui un lloc adequat per
fer-hi aquesta actuació, açò no té sentit; quan l’ajuntament va comprar sa Garrigueta,
no era aquesta la filosofia de la compra. Pel que fa a la participació envers el Tercer
Món, manifesta que cada vegada som menys solidaris, ja que anam davallant les
partides.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí considera que es podrien haver acceptat algunes de
les al·legacions presentades, però açò és qüestió de voluntat política, i quan no n’hi
ha... Conclou dient que l’equip de govern té la majoria en aquest consistori, ells
aprovaran el seu pressupost i l’oposició hi serà per controlar-los.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS també va presentar
al·legacions, i entén que quan es contesten no només s’ha fer cas de la llei a què es
refereix la tècnica de l’àrea d’Intervenció i la secretària en el seu informe —la Llei de
règim local—, sinó que també s’ha de tenir en compte que hi ha lleis de rang
superior. En aquest sentit, manifesta que no li han contestat si les lleis a les quals es
refereix el seu grup en les al·legacions presentades afecten o no el pressupost (les
lleis respecte a la qüestió de la venda de la bateria i respecte als pressuposts en
matèria econòmica), així com si legalment aquest ajuntament compleix amb el Reial
decret 861/1986, de 25 d’abril. Per tant, demana l’emissió d’un informe de Secretaria.
Hi ha una sèrie d’articles que es poden vulnerar si la bateria de Biniancolla es ven, i
considera que si es vulnera una llei no és qüestió de fer quadrar els pressuposts, sinó
que aquella partida s’ha d’anul·lar. Per tant, si el seu grup polític va a un contenciós i li
donen la raó, llavors el batle haurà de llevar aquella venda de patrimoni com a ingrés...
Totes aquestes qüestions no s’han contestat, únicament se li diu que les al·legacions
presentades no es poden considerar com a al·legacions formals per tal com
corresponen a criteris d’oportunitat política. Afegeix que per oportunitat política també
es vendrà la bateria de Biniancolla; i oportunitat política és fer les obres del Cós;
resulta que oportunitat política ho és tot... Conclou dient que considera que no s’han
contestat les seves al·legacions. Per açò, ha demanat l’emissió d’un informe de
Secretaria per saber si tots els decrets i lleis que fa menció dins les al·legacions es
compleixin o no dins aquest pressupost.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU no ha presentat al·legacions als
pressuposts; ara bé, donarà la seva opinió sobre un parell de coses concretes.
Respecte a la posada a la venda de la parcel·la de l’antiga bateria de Biniancolla,
manifesta que està d’acord amb el portaveu del PSOE quan diu que no s’hauria de
posar a la venda, però allò que més el preocupa és la destinació que s’hi vol donar: fer
un hotel de cinc estrelles allà on ara és un espai protegit. Açò sí que no s’hauria de
permetre, però resulta que el PP ho té com una cosa molt normal. Ara veurem si els
surt bé, perquè de moment la Norma Territorial Transitòria no sembla que s’hagi
d’aprovar prest. La intenció de vendre terreny municipal protegit per fer-hi un hotel de
cinc estrelles, açò és pervers, açò demostra l’aspecte pitjor de la mentalitat del Partit
Popular. Afegeix que també el preocupa el fet que sigui o no legal, si es vulneren o
no els articles que ha esmentat el portaveu del PSM-ELS VERDS, però la cosa més
preocupant és que es vulgui fer un hotel en un paratge protegit. Per altra banda,
manifesta que lamenta la constant baixada de l’aportació de l’Ajuntament de Sant Lluís
al Fons Menorquí de Cooperació, la qual cosa demostra les senyes d’identitat del
Partit Popular quant a solidaritat amb el Tercer Món i amb els més desfavorits.
Intervé el batle. Pel que fa a la qüestió de la venda de la parcel·la de l’antiga bateria
de Biniancolla, manifesta que aquesta parcel·la va ser adquirida a través d’un conveni i
que l’Ajuntament l’havia de mantenir en propietat almenys durant 10 anys, termini que
venç enguany. Afegeix que és un terreny rústic protegit; que no hi ha cap tipus
d’edificació i que en l’anterior mandat si va marcar un mecanisme urbanístic a tot el
sector, que és un pla especial, per tal de definir els usos que s’hi podrien fer. Així
mateix, manifesta que hi ha tres propietaris afectats —un d’ells és l’Ajuntament—, i
que arran de diverses reunions i peticions de les persones afectades, i vist que a uns
dels propietaris se’ls havia promès o que creien que allà hi podrien fer una cosa que
mai podran fer amb la norma actual, l’única solució per evitar danys majors seria
intentar crear una activitat econòmica en aquest lloc. En aquest sentit, sembla que hi
podria haver un cert interès a rendibilitzar totes aquestes instal·lacions militars, no
només a Sant Lluís sinó a tot Menorca, i així rehabilitar-les, per llavors poder visitar
aquestes infraestructures. Afegeix que per aquest concepte el pressupost recull una
previsió, ja que la normativa pressupostària ha canviat i en tot ingrés que no
reconeguem dins el pressupost i s’executi durant l’any, no s’hi podrà fer una
modificació de crèdit per majors ingressos. Per tant, van considerar prudent valorar
aquesta venda i vincular-la a una obra, per la qual cosa si no es fa la venda, no
s’executa la despesa. Considera que la venda d’aquesta parcel·la té diversos
objectius, com ara treure un rendiment en favor de l’Ajuntament i seria una oferta
atractiva per Sant Lluís i per Menorca, ja que no tenim aquest tipus d’infraestructura
d’oferta hotelera.
Continua el batle.
Manifesta que és cert que la partida del Fons Menorquí de
Cooperació, des que aquest equip de govern ha elaborat els pressuposts municipals,
l’ha anada baixant any rere any, però també es cert que l’àrea de Serveis Socials, que
està inclosa dins aquesta partida, s’ha incrementat. Per tant, hi ha hagut una
redistribució de la despesa social. Pel que fa a la voluntat d’arribar a acords a què ha
fet referència el portaveu del PSOE i ajustar partides per intentar recollir les
al·legacions que s’han presentat, manifesta que en té una mala experiència, perquè a
vegades recollim propostes i llavors no s’hi vota a favor... Per tant, assenyala que no
recollirà una cosa que farà retocar íntegrament el pressupost, perquè llavors no hi hagi
el suport corresponent.
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Finalment, i respecte a la qüestió de prorrogar els pressuposts, el batle manifesta que
des del punt de vista de l’equip de govern no seria la millor opció. Recorda que per
enguany hi ha un fons de contingència previst, del qual possiblement haurem de fer
ús, i el fet de no tenir aquest fons seria un gran hàndicap per poder executar la
despesa econòmica.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que sembla que el debat d’avui és
per una qüestió urbanística, en comptes d’una qüestió pressupostària... L’explicació
del batle, respecte a la partida d’ingrés de la venda de la parcel·la de l’antiga bateria
de Biniancolla, encara ho fa més greu. Si el batle espera que es compleixin deu anys
per poder vendre aquesta parcel·la... Açò és especulació pura i dura. És més greu açò
que acaba de dir el batle, que si no hagués dit res. Així mateix, manifesta que el Pla
Especial era per a la zona on hi havia edificacions, no per a la parcel·la municipal, on
no hi ha cap edificació. Així mateix, manifesta que una altra cosa greu és que l’equip
de govern no la pensa vendre a 8 euros/m2, ja que esperarà que es pugui requalificar;
i insisteix que estan esperant que es compleixin deus anys per poder vendre aquesta
parcel·la. Açò és especulació pura i dura i deixa molt malament a l’Ajuntament en
la part ètica, ja que amb l’escriptura de compravenda queda reflectit quina era la
voluntat de l’Ajuntament, voluntat que en aquests moments l’equip de govern està
transgredint. Insisteix que no s’hauria de vendre aquesta parcel·la, més que més
tenint en compte que tenen parcel·les a Torret de Baix que sí son susceptibles de
poder-se vendre i aquestes no provoquen cap alteració del territori. Finalment, i
respecte a la qüestió dels Serveis Socials, es demana: Què és que han redistribuït?
Allò que han fet ha estat reduir la partida del Fons Menorquí de Cooperació. La cosa
adequada no hauria de ser redistribuir, ni baixar aquestes partides, sinó posar-hi més
doblers, que els té l’Ajuntament, però com que el Partit Popular no hi creu, no ho fa.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que s’ha llegit l’escriptura de
compravenda de la parcel·la de la bateria de Biniancolla i resulta que la parcel·la
s’hauria pogut vendre al cap d’una setmana d’haver-se comprat, no al cap de deu
anys, com ha dit el batle; allò que diu l’escriptura és que al cap de deu anys
l’Ajuntament la pot vendre i no haurà de pagar plusvàlua al Ministeri de Defensa. Per
açò, l’equip de govern la vol vendre a partir del mes de juliol, ja que a partir de
l’esmentada data el Ministeri de Defensa no té dret a cobrar plusvàlua damunt aquesta
venda. Afegeix que en l’anterior equip de govern també els van oferir allò que ara han
ofert a l’actual equip de govern, però l’anterior equip de govern va fer valer allò que
deia el conveni: que la parcel·la es venia a 1euro/m2 perquè fos un espai natural, no
perquè es pogués requalificar en sòl hoteler. Continua manifestant que la llei és ben
explícita, s’ha de facilitar la compra de terrenys per evitar l’especulació. Si a aquest
Ajuntament li feien falta 509.000 euros, tenim: la cooperativa, parcel·les urbanes
devora Son Perruquet; parcel·les en el polígon industrial; cases en el carrer Sant
Jacint; cases devora la benzinera... i podrien fer-se cases de protecció oficial o
habitatge protegit, açò seria fer una política urbanística cal com toca, però esperar
que es revaloritzi perquè no valgui 8 euros/m2... Açò és especular amb el preu de les
coses. Afegeix que el Pla Especial era ben explícit, però resulta que a l’actual equip
de govern no els agrada allò que marcava el pla especial; bé doncs, resulta que ho
volen fer zona hotelera perquè ja saben qui està interessat en aquest espai. Conclou
dient que aquestes mateixes al·legacions les ha presentat a la Delegació del Govern i,
segons com vagi, el seu grup polític presentarà un recurs i, si no basta aquest recurs,
presentarà un contenciós. Només ens falta que en aquest espai protegit s’hi faci un
hotel de 200 places, perquè després de l’hotel vindrà el camp de golf i, desprès del
camp de golf, vindrà una altra cosa... Així com està el turisme, el que menys es ven
són aquestes coses.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle ha dit que hi ha interès privat per
rendibilitzar el patrimoni militar, no només a Sant Lluís sinó a tot Menorca, però aquest
argument no és vàlid per al cas de Biniancolla. L’equip de govern no està proposant
vendre la parcel·la municipal per rendibilitzar el patrimoni militar, sinó que estan
proposant vendre una parcel·la que és propera al patrimoni militar, però que no hi ha
res, una parcel·la lliure d’edificacions. El patrimoni militar és al costat de la parcel·la on
volen vendre per fer-hi un hotel. Fer un hotel en un lloc on avui el PTI no ho permet
fer, és per qualque cosa, no és per capritx... El PTI protegeix aquesta parcel·la pel seu
valor i el fet que ara es vulgui requalificar la parcel·la, a través de la Norma Territorial
Transitòria, no és res més que fer urbanisme a la carta i permetre que en aquest
municipi uns facin tot allò que els interessa. Conclou dient que li sap greu convertir
aquest debat d’aprovació dels pressuposts en un debat urbanístic, però és la primera
proposta seriosa que tenim d’aquesta intenció de fer aquest hotel a l’antiga Bateria de
Biniancolla i és el moment de parlar-ne, perquè la intenció de l’equip de govern és
preocupant i açò demostra la filosofia de la dreta quant a l’urbanisme.
Intervé el batle. Manifesta que l’ètica la té molt clara, sempre pensa que ha mantingut
una línia molt rígida i molt estricta i no el sorprèn que li diguin açò, però el sorprèn que
qualcú digui segons quines coses sense “passar-se les mans pels pits”... Afegeix que
el debat urbanístic l’ha encetat l’oposició, quan aquest tema no inclou cap qüestió
urbanística, ja que allò que es fa és una valoració segons el preu d’avui i es reconeix
un ingrés en el pressupost, que no s’executarà fins que no es posi a la venda, cosa
que no sabem si es produirà, ja que pot passar que no s’aprovi la Norma Territorial
Transitòria o que aquesta requalificació quedi exclosa d’aquesta norma. Però
considera que és una oportunitat el fet de recollir aquest ingrés per si s’arriba a
aprovar-se aquesta norma, perquè és una oferta que a Menorca és molt necessària, i
més en aquests moments, que hi ha un segment de mercat turístic que reclama
aquest tipus de serveis i que no tenim a Menorca. Conclou dient que està clar que
tenim un altre patrimoni municipal, com ara les parcel·les de Torret de Baix; les finques
on l’IBAVI havia de construir habitatges de protecció oficial; parcel·les en el Polígon,
així com a Son Perruquet, però creu que el rendiment per a l’economia pot ser molt
millor enfocar-lo a facilitar la construcció d’aquestes infraestructures, que Menorca tant
ha de menester.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc vots en contra, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Grup
Municipal PSM-VERDS, amb registre d’entrada núm. 213, de data 16.01.2014.
Segon. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Grup
Municipal PSOE, amb registre d’entrada núm. 254, de 20.01.2014.
Tercer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel Sr. Pedro
Emaldía de la Fuente, amb registre d’entrada núm. 260, de 20.01.2014.
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Quart. Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2014, el qual puja a un estat
de despeses de 10.712.657,42 € i uns ingressos igualment de 10.712.657,42 €, així
com les bases d’execució.
Cinquè. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any
2014 en els termes que consten en el seu expedient.
Sisè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels
esmentats expedients.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.01.14.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS PER LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ I D'ÚS DE SÍMBOLS NO OFICIALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“És dóna compte de la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS amb relació a
l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------------“L’apartat 2) b) de l’article 4 de la Llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears,
aprovada pel Parlament de les Illes Balears, estableix que a més dels símbols oficials de les
Illes Balears estaran permesos aquells símbols “representants de declaracions oficials d’interès
local, autonòmic, nacional o internacional”. ---------------------------------------------------------------------Atès que l’Estatut d’Autonomia (article 88.1) i la Constitució Espanyola (article 201.1)
consagren com un dret fonamental “expressar i difondre lliurament els pensaments, les idees i
les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció”. Atès que
el punt 20.2 de la Constitució Espanyola també deixa clar que “L’exercici d’aquest dret no podrà
ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”. -----------------------------------------------------Atès que els ajuntaments, com a poder públic, tenen el deure de respectar, protegir i promoure
els drets fonamentals, entre ells el de la llibertat d’expressió, recollits en la Declaració de Drets
Humans, als pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i
culturals; i a la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals. -------------------Atès que, per altra banda, la societat civil vol exercir el dret a participar de la vida pública, a
opinar, a dissentir, a manifestar el desacord, a través de les múltiples formes expressives
recollides en la legislació estatal i internacional. --------------------------------------------------------------Atès que, com a resultat de les decisions del Govern en matèria lingüística i educativa, un ampli
sector de la societat civil ha convertit el llaç quatribarrat en un símbol a favor de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, a les escoles, i l’ha exposat públicament a les seves
façanes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Davant la prescripció de la llei de símbols que estableix de forma general l’autorització prèvia
necessària de les escoles per a poder manifestar lliurement la seva opinió a través de símbols
a la façana dels centres, les corporacions locals, a través de l’article 4) 2) b) de la mateixa llei,
tenen la possibilitat de facilitar l’exercici del dret a la llibertat d’expressió dels centres escolars.
Per tot l’exposat es penen els següents acords: --------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís acorda declarar el llaç quatribarrat com a símbol oficial d’interès
local per tal que, d’acord amb la Llei sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears,
sigui considerat un símbol permès, que no requereix l’autorització de la conselleria competent, i
pugui, per tant, ser penjat a tots els edificis afectats als serveis públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ubicats al municipi de Sant Lluís. -----------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís acorda declarar com a símbols oficials d’interès local totes aquelles
manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars del municipi als efectes d’atorgar
el caràcter de símbol permès, no subjecte a autorització prèvia, establert a l’article 4, apartat 2)
b).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la moció està bastant clara; que s’ha presentat a tots
els ajuntaments, així com al Parlament de les Illes Balears; i que, en poques paraules, posam
en qüestió que aquesta llei sigui legal perquè vulnera els drets fonaments de la llibertat, així
com els drets universals. El dret a l’expressió tant simbòlica com verbal és un dret fonamental i
sense aquests drets no existiria la democràcia; considera que el Govern balear no tenia
necessitat de fer aquesta llei; i que si li fa nosa la gent que està en contra de les seves
polítiques, ha d’aguantar el temporal. Demana el suport a la moció presentada.--------------------Intervé el batle. Manifesta que es tracta d’una qüestió que encara no ha tractat amb la resta de
membres de l’equip de govern i que, si bé és partidari de votar-hi en contra, avui s’abstindrà.--El Sr. Lora Buzón manifesta que si es vota en contra aquesta moció, el PSM-ELS VERDS farà
valer altres aspectes jurídics, i diu que hi haurà moltes banderes que s’hauran de llevar del
terme municipal, perquè amb aquesta llei, agafant-la tal qual i filant prim, no es podrà penjar ni
la bandera de la comunitat autònoma andalusa... En els temps que correm que es faci una llei
com aquesta, considera que vulnera els drets més fonamentals.-----------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup del
PSM-ELS VERDS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor dels representants del PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU, que suposa sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que
suposa set vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Declarar el llaç quadribarrat com a símbol oficial d’interès local per tal que, d’acord
amb la Llei sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears, sigui considerat un símbol
permès, que no requereix l’autorització de la conselleria competent, i pugui, per tant, ser penjat
a tots els edificis afectats als serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ubicats al municipi de Sant Lluís.
Segon. Declarar com a símbols oficials d’interès local totes les manifestacions simbòliques
aprovades pels centres escolars del municipi a l’efecte d’atorgar el caràcter de símbol permès,
no subjecte a autorització prèvia, establert a l’article 4, apartat 2 (b).” -----------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que és una moció que s’ha presentat a tots els
ajuntaments, així com al Parlament de les Illes Balears, i que li agradaria fer-ne la
lectura. Tot seguit, en dóna compte:
“L’apartat 2) b) de l’article 4 de la Llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears,
aprovada pel Parlament de les Illes Balears, estableix que a més dels símbols oficials de les
Illes Balears estaran permesos aquells símbols “representants de declaracions oficials d’interès
local, autonòmic, nacional o internacional”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia (article 88.1) i la Constitució Espanyola (article 201.1)
consagren com un dret fonamental “expressar i difondre lliurament els pensaments, les idees i
les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció”. Atès que
el punt 20.2 de la Constitució Espanyola també deixa clar que “L’exercici d’aquest dret no podrà
ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”;
Atès que els ajuntaments, com a poder públic, tenen el deure de respectar, protegir i promoure
els drets fonamentals, entre ells el de la llibertat d’expressió, recollits en la Declaració de Drets
Humans, als pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i
culturals; i a la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals;
Atès que, per altra banda, la societat civil vol exercir el dret a participar de la vida pública, a
opinar, a dissentir, a manifestar el desacord, a través de les múltiples formes expressives
recollides en la legislació estatal i internacional;
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Atès que, com a resultat de les decisions del Govern en matèria lingüística i educativa, un ampli
sector de la societat civil ha convertit el llaç quadribarrat en un símbol a favor de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, a les escoles, i l’ha exposat públicament a les seves
façanes;
Davant la prescripció de la llei de símbols que estableix de forma general l’autorització prèvia
necessària de les escoles per a poder manifestar lliurement la seva opinió a través de símbols
a la façana dels centres, les corporacions locals, a través de l’article 4) 2) b) de la mateixa llei,
tenen la possibilitat de facilitar l’exercici del dret a la llibertat d’expressió dels centres escolars.
Per tot l’exposat es penen els següents acords:
L’Ajuntament de Sant Lluís acorda declarar el llaç quadribarrat com a símbol oficial d’interès
local per tal que, d’acord amb la Llei sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears,
sigui considerat un símbol permès, que no requereix l’autorització de la conselleria competent, i
pugui, per tant, ser penjat a tots els edificis afectats als serveis públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ubicats al municipi de Sant Lluís.
L’Ajuntament de Sant Lluís acorda declarar com a símbols oficials d’interès local totes aquelles
manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars del municipi als efectes d’atorgar
el caràcter de símbol permès, no subjecte a autorització prèvia, establert a l’article 4, apartat 2)
b).”

Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que posa en qüestió que aquesta llei sigui
legal, perquè vulnera els drets fonaments de la llibertat, així com els drets universals.
Afegeix que hi ha articles que expressen que sense la llibertat d’expressió, sigui de
símbols o de parla, la democràcia afluixa, i una democràcia sense llibertat d’expressió
és una democràcia minvada. Considera que aquesta llei s’hauria de retirar i que
aquest ajuntament hauria de ser valent per dir al Govern balear que dins el nostre
terme la quadribarrada forma part de la nostra cultura i que qualsevol persona o
col·lectiu pugui penjar, com a forma de protesta, aquest símbol. Conclou demanant al
batle que concedeixi llibertat de vot als membres de l’equip de govern.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu de l’equip de govern, demana
al Sr. Lora la possibilitat que les propostes d’acord es votin per separat. En cas que
sigui així, demana la possibilitat de baratar llaç per bandera. Si és així, donaran
suport al primer punt i votaran en contra el segon.
El Sr. Lora Buzón manifesta que li és ben igual un llaç que una bandera, allò que no li
seria igual és que a l’escola es penjàs una bandera quadibarrada i que aquest
Ajuntament l’hagués d’anar llevar. Si es comprometen que en aquest terme municipal
es pugui penjar qualsevol bandera quadribarrada, accepta la proposta de l’equip de
govern.
El batle manifesta que una bandera és una bandera i un llaç és una altra cosa. A
més, assenyala que la part de baix de l’escut de l’Ajuntament de Sant Lluís du part de
la bandera quadribarrada.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el llaç s’ha fet com a símbol de protesta, però no
deixa de ser que és una quadribarrada doblegada. Si filam molt prim aquesta llei, ni la
bandera andalusa ni l’extremenya no es podria penjar a cap centre... Considera que
l’equip de govern hauria de votar a favor de la proposta presentada, perquè qui
comanda a l’Ajuntament i al poble som nosaltres i nosaltres decidim. La quadribarrada
no és res més que un símbol d’expressió i no creu que faci mal a ningú com perquè se
l’hagi de prohibir. No obstant açò, accepta la proposta de canviar llaç per bandera.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan es parla de banderes d’altres
comunitats autònomes, sembla que la quadribarrada només correspon a Catalunya;
però com molt bé ha dit el batle, el nostre propi escut té la quadribarrada. A més, la
bandera de Menorca és quadribarrada, així com també la de les Illes Balears... No
estam parlant d’una bandera d’una altra comunitat autònoma, sinó d’una bandera
nostra i, a més, quan s’utilitza per reivindicar la nostra llengua, és la bandera que
identifica la nostra llengua, no estam parlant d’una bandera d’una altra comunitat
autònoma, sinó de cosa pròpia. No s’hauria de permetre que se’ns vulgui retallar
aquesta senya d’identitat.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena
presentada pel Partit Poular, en el sentit de canviar a la primera proposta d’acord la
paraula “llaç” per “bandera”. L’esmena és aprovada per unanimitat.
Tot seguit, sotmet a votació el primer punt del dictamen de la comissió, amb la
incorporació de l’esmena aprovada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar la bandera quadribarrada com a símbol oficial d’interès local per tal
que, d’acord amb la Llei sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears, sigui
considerat un símbol permès, que no requereix l’autorització de la conselleria
competent, i pugui, per tant, ser penjada a tots els edificis afectats als serveis públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ubicats al municipi de Sant Lluís.
A continuació, el batle sotmet a votació el segon punt del dictamen de la comissió. Es
produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(3), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents al membres
del PP (7). El segon punt del dictamen és desestimat.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 23.01.14.
PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU PEL NOM DE LA
SALA MULTIFUNCIONAL DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
És dóna compte de la moció presentada pel grup del d’EM-EU amb relació a l’assumpte indicat,
que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que durant l’any 2013 s’ha commemorat el 100è aniversari del naixement de l’escriptor i
filòsof Albert Camus, --------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que al mencionat escriptor i filòsof se li va concedir el Premi Nobel de Literatura el 1957
per “el conjunt d’una obra que posa de relleu els problemes que se plantegen a la consciència
dels homes d’avui”, ---------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que va destacar com a dramaturg i que la seva passió pel teatre el va portar a fundar una
companyia de teatre amb la qual realitzava representacions enfocades a la classe obrera,-------Atès que Albert Camus era descendent d’emigrants menorquins i que la seva àvia materna era
natural de Sant Lluís, -------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que pròximament s’inaugurarà la nova Sala Multifuncional de Sant Lluís, ----------------------Presenta la següent PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís acorda posar com a nom específic de la sala multifuncional el de
“SALA MULTIFUNCIONAL ALBERT CAMUS”.”---------------------------------------------------------------21
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és una moció molt clara i que l’únic que demana
és que, aprofitant la inauguració de la sala multifuncional, se li posi el nom d’Albert Camus.
Afegeix que l’any 2013 va ser el 100è aniversari del seu naixement; que va ser un escriptor
important; que va destacar com a dramaturg; que, fins i tot, va fundar una companyia de teatre;
que és descendent d’emigrants menorquins i que la seva àvia materna era natural de Sant
Lluís. Per tot açò, demana que es dediqui la sala multifuncional a Albert Camus. Conclou
dient que fa quatre anys es va pensar en aquest nom per posar a la nova escola, però no va
tirar endavant per les circumstàncies que tothom coneix, i creu que ara aquest nom és més
oportú per a la sala multifuncional que no per a la nova escola.------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que, en principi, troba que és una proposta bona. A més, sobre
aquesta qüestió, el grup d’investigadors locals havia demanat que si no sortia aquest nom per a
l’escola, que es plantejàs per a altres infraestructures, com la sala multifuncional. Afegeix que
avui s’abstindrà perquè no ha tractat el present assumpte amb la resta de membres de l’equip
de govern, però des del seu punt de vista creu que aquest nom hi diu encara més bé amb la
sala multifuncional que no amb l’escola.-------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta d’acord presentada pel
grup d’EM-EU.----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor dels representants del PSM-ELS VERDS
i EM-EU, que suposa dos vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSOE, que
suposa onze vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------- Posar com a nom específic de la sala multifuncional el de “SALA MULTIFUNCIONAL
ALBERT CAMUS”.” -----------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquesta proposta d’acord és perquè a la
nova sala multifuncional de Sant Lluís, que properament s’inaugurarà, se li posi de
nom “Sala Multifuncional Albert Camus”. Afegeix que aquest nom va ser proposat
l’any 2010 per posar nom a la nova escola, però per diversos motius han fet inviable
aquell acord que es va prendre. A més, considera més oportú posar el nom d’Albert
Camus al teatre, que no a l’escola nova. Continua manifestant que els motius
d’aquesta proposta és perquè l’any 2013 s’ha commemorat el 100è aniversari del
naixement de l’escriptor i filòsof; perquè a l’esmentat escriptor i filòsof se li va concedir
el Premi Nobel de Literatura el 1957 per “el conjunt d’una obra que posa de relleu els
problemes que es plantegen a la consciència dels homes d’avui”; perquè va destacar
com a dramaturg i que la seva passió pel teatre el va portar a fundar una companyia
de teatre amb la qual realitzava representacions enfocades a la classe obrera; i perquè
Albert Camus era descendent d’emigrants menorquins i que la seva àvia materna era
natural de Sant Lluís. Per tots aquests motius, EM-EU proposa com a nom específic
de la sala multifuncional el de “SALA MULTIFUNCIONAL ALBERT CAMUS”.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE es va abstenir a la
comissió i que, una vegada analitzada la proposta amb la resta de membres del seu
grup polític, anuncia que avui hi votaran a favor. No obstant açò, considera que era un
bon nom que es donava per a la nova escola, tal com es va acordar l’any 2010. Ara
bé, si s’ha reconsiderat el canvi de nom del col·legi, troba encertat que la sala
multifuncional, que ha de ser un edifici emblemàtic per a Sant Lluís, tengui el nom
d’Albert Camus. Afegeix que aquesta persona sigui reconeguda a Maó i encara no ho
sigui a Sant Lluís, trobava que ja era hora que ho fos aquí. En certa manera ho
havien aclarit l’any 2010, però per diferents circumstàncies no ha estat possible.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la
proposta presentada; que és un luxe per a Sant Lluís, ja que no tots els pobles tenen
parents, encara que sigui d’enfora, d’aquestes característiques, i considera que és un
nom perfecte per a la sala multifuncional.
Intervé el batle. Manifesta que el PP es va abstenir a la comissió i que, una volta
comentat amb la resta de membres de l’equip de govern, hem decidit que Albert
Camus és mereixedor de tenir aquesta distinció i, per açò, donaran suport a la
proposta.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal agraeix el suport dels grups polítics a la proposta
presentada, la qual, a més, ajuda a desenrocar el nom per a la nova escola. Així
mateix, creu que és més oportú el nom d’Albert Camus pel al teatre que no per a
l’escola, per la seva vessant de dramaturg i persona vinculada al teatre.
Per acabar, el Sr. Carretero Tudurí vol deixar constància que a l’esmentat edifici no se
li pot anomenar teatre, ja que el conveni que es va signar en el seu dia per fer la
inversió era per una “sala polivalent”. En tot cas, creu que sí que es podria dir sala
multifuncional.
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:
-

Posar com a nom específic de la sala multifuncional el de “SALA
MULTIFUNCIONAL ALBERT CAMUS”.

VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 27.01.14. PROPOSTA
DEL REGIDOR D'URBANISME PER ACOMPLIR LES PRESCRIPCIONS
ESTABLERTES A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DEL CATÀLEG
DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL TERME MUNICIPAL DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme amb relació a l’assumpte

indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“En data 25 de novembre de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Catàleg
de Patrimoni Històric de Sant Lluís. L’expedient va ser objecte d’exposició pública durant el
termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 180, de
01.12.2011 i en el diari Menorca. Al mateix temps es va demanar informe a diferents
organismes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En data 26 de gener de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l’expedient i al
va remetre al Consell Insular instant la seva aprovació definitiva, aprovació que es va produir
en data 15.10.2012 si bé amb una sèrie de prescripcions (9) que s’han de complir i que van ser
publicades al BOIB núm. 169, de 15 de novembre de 2012. ----------------------------------------------L’Ajuntament, des dels propis Serveis Tècnics Municipals, ha procedit a complimentar les
prescripcions detallades a l’acord del Consell Insular, tal i com es desprèn de l’informe tècnic
emès i del de Secretaria. --------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de tot açò, venc en proposar al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: ---

23

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Primer.- Donar per complimentades les prescripcions a l’aprovació definitiva de l’expedient del
Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sant Lluís i detallades pel Consell Insular de
Menorca en el seu acord de data 15.10.2012. -----------------------------------------------------------------Segon.- Notificar aquest acord al Consell Insular.” -----------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que, tal com s’indica a la proposta presentada, el 25.11.11 la
Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Catàleg de Patrimoni Històric de Sant Lluís, i
que en data 26.01.12 el Ple de l’Ajuntament va aprovar-lo provisionalment i el va remetre al
CIM instant la seva aprovació definitiva, aprovació que es va produir en data 15.10.12, si bé
amb una sèrie de prescripcions. Així mateix, informa que els Serveis Tècnics Municipals han
executat les prescripcions detallades en l’acord del CIM, tal i com es desprèn de l’informe
tècnic emès i del de Secretaria. Per açò, es proposa donar per acomplertes les prescripcions
imposades pel CIM. Afegeix que s’ha remès als membres de la comissió, en format digital, tot
l’expedient, però que, no obstant açò, se’ls remetrà una còpia en format A3 de la planimetria de
l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada.-----------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Donar per acomplertes les prescripcions a l’aprovació definitiva de l’expedient del
Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sant Lluís i detallades pel Consell Insular de
Menorca en el seu acord de data 15.10.2012.------------------------------------------------------------------Segona. Notificar aquest acord al Consell Insular.” -----------------------------------------------------------

Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Javier Pons Pons. Manifesta que en data
25.11.11 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Catàleg de Patrimoni
Històric de Sant Lluís, i que en data 26.01.12 el Ple de l’Ajuntament va aprovar-lo
provisionalment i el va remetre al CIM instant la seva aprovació definitiva, aprovació
que es va produir en data 15.10.12, si bé amb una sèrie de prescripcions. Així mateix,
informa que els Serveis Tècnics Municipals han executat les prescripcions detallades
en l’acord del CIM, tal com es desprèn de l’informe tècnic emès i del de Secretaria.
Per açò, es proposa donar per acomplertes les prescripcions imposades pel CIM.
Afegeix que s’ha remès als membres de la comissió, en format digital, tot l’expedient,
així com també se’ls ha remès una còpia en format A3 de la planimetria de l’expedient.
Conclou dient que es tractava de nou prescripcions; que principalment eren qüestions
d’ordre; i que la més significativa era la núm. 8, en el sentit que s’havia de grafiar en
els plànols dels catàlegs la línia de la partió del domini públic marítimo-terrestre.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Donar per acomplertes les prescripcions a l’aprovació definitiva de l’expedient
del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sant Lluís i detallades pel Consell
Insular de Menorca en el seu acord de data 15.10.2012.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular.
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NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 27.01.14. PROPOSTA
DEL REGIDOR D'URBANISME PER ACOMPLIR LES PRESCRIPCIONS
ESTABLERTES A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANT LLUÍS, ADAPTACIÓ AL PLA
TERRITORIAL INSULAR, EN L'ÀMBIT DE LES ZONES TURÍSTIQUES, I
MANTINGUDES A L'ACORD DEL CONSELL INSULAR DE DATA 22 DE JULIOL DE
2013, AIXÍ COM PER ESMENAR LA DEFICIÈNCIA QUE MOTIVA LA SUSPENSIÓ
DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA EN UN ÀMBIT CONCRET
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“En data 8.03.2013 el Ple de l’Ajuntament va donar per complimentades les prescripcions a
l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de les Normes Subsidiàries de Sant Lluís per
a la seva adaptació al Pla Territorial Insular a l’àmbit de les zones turístiques, establertes pel
Consell Insular en el seu acord de data 08.08.2012, així com esmenades les deficiències
indicades en el mateix acord, procedint a la nova aprovació provisional de l’expedient. -----------El 22 de juliol de 2013 el Consell Insular acorda, entre altres qüestions: -------------------------------1.- Donar per acomplertes les prescripcions assenyalades en el seu acord de 08.08.2012 amb
cinc excepcions. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Donar per esmenades les deficiències assenyalades en el seu acord de data 08.08.2012 i
aprovar definitivament l’expedient en els àmbits concrets. -------------------------------------------------3.- Suspendre l’àmbit de 20.214 m2 amb la qualificació d’espai lliure privat situat al sector S-12
de Punta Prima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament ha procedit a complimentar les cinc excepcions detallades a l’acord del Consell
Insular, així com a esmenar la deficiència observada, tal i com es desprèn dels informes tècnics
emesos pels serveis tècnics municipals i pel redactor de les NNSS. De l’informe emès pels
serveis tècnics també es deriva que l’esmena de la deficiència efectuada en compliment de
l’acord del CIM no afecta a l’estructura general i orgànica del territori i no suposa cap canvi
substancial en relació als criteris i solucions adoptats amb l’aprovació provisional, la qual cosa
implica no sotmetre la documentació a un nou procés exposició pública. ------------------------------Els canvis que es realitzen són els següents: ------------------------------------------------------------------a) Complimentació de prescripcions: ---------------------------------------------------------------------- Implica modificar dues taules incorporades a la memòria justificativa (Sector S2 Cap d’en Font-Cala Binissafuller i Sector S-12 Punta Prima). ---------------------- Es realitza un volcat de tota la planimetria sobre les bases de referència MTB
1:1.000 actualitzada a l’any 2005 i la MTB 1:5.000 actualitzada a l’any 2008. --- Es grafia al plànol SU-TUR-2 el sistema local d’espais lliures públics de la ART
Binissafuller platja. ------------------------------------------------------------------------------- Es modifica al plànol SU-TUR-8 la delimitació del sòl urbà de la parcel·la
hotelera (ZH-I) situada al nord del Sector S-9 Biniancolla per tal de que sigui
coincident amb les determinacions gràfiques del PTI. ---------------------------------- Es grafia correctament a tota la cartografia la partió del domini públic marítim
terrestre i aquelles altres que delimiten les zones sobre les quals recauen les
servituds de trànsit i de protecció segons l’expedient DL-102.PM aprovat per
OM de 20.01.2010. -----------------------------------------------------------------------------b) Esmena de deficiència: la relativa a l’àmbit de 20.214 m2 del Sector S-12 de Punta
Prima que es grafia com a sistema local d’espai lliure públic.-----------------------------------A la vista de tot açò i atès l’informe jurídic que consta a l’expedient, venc en proposar al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: ------------------------------------------------------------------Primer.- Donar per complimentades les prescripcions a l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de les normes subsidiàries detallades pel Consell Insular de Menorca en el seu
acord de data 08.08.2012 i mantingudes a l’acord de data 22.07.2013. --------------------------------25
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Segon.- Aprovar l’esmena de la deficiència observada pel Consell Insular de Menorca en el seu
acord de data 22.07.2013 i que motivà la suspensió de l’aprovació definitiva en l’àmbit de
20.214 m2 dels sector S-12 de Punta Prima, mantenint la seva qualificació com a espai lliure
públic, i efectuar una nova aprovació provisional de l’expedient en aquest àmbit. -------------------Tercer.- Sol·licitar al Consell Insular de Menorca l’aixecament de l’acord de suspensió
d’aprovació definitiva en l’àmbit detallat a l’acord de 22.07.2013 i instar la seva aprovació
definitiva.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que, a part de la proposta presentada, s’ha remès als membres
de la comissió una còpia de l’informe emès pel tècnic redactor; una còpia de l’informe emès
pels Serveis Tècnics Municipals; una còpia de l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals;
així com una còpia de l’acord del CIM de dia 22.07.13 amb relació a l’assumpte. ------------------Tot seguit, la secretària informa que hi ha una errada a la data de l’informe jurídic, ja que en lloc
de 2013, hauria de dir 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------Continua el president. Informa que es corregeixen les prescripcions que restaven per executar
de l’acord del Ple del CIM, en concret: --------------------------------------------------------------------------- Es modifiquen dues taules incorporades a la memòria justificativa (sectors de Cap d’en
Font, Cala Binissafúller i Punta Prima). ---------------------------------------------------------------- Es realitza un trasllat de tota la planimetria sobre les bases de referència MTB
actualitzada l’any 2005 i actualitzada l’any 2008, posteriors a l’aprovació definitiva del
PTI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es grafia al plànol SU-TUR-2 el sistema local d’espais lliures públics de la ART
Binissafúller Platja. ------------------------------------------------------------------------------------------ Es grafia al plànol SU-TUR-8 la delimitació del sòl urbà de la parcel·la hotelera situada
al nord del sector S-9 Biniancolla, per tal que sigui coincident amb les determinacions
gràfiques del PTI. -------------------------------------------------------------------------------------------- Es grafia correctament a tota la cartografia la partió del domini públic marítimo-terrestre
i aquelles altres que delimiten les zones sobre les quals recauen les servituds de trànsit
i de protecció, segons l’expedient aprovat en data 20.01.2010. --------------------------------- S’esmena la deficiència relativa a l’àmbit de 20.214 m2 del sector de Punta Prima, que
es grafia com a sistema local d’espai lliure públic. -------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que hi ha una petita errada a l’informe jurídic, en el
sentit que a l’apartat de les conclusions, punt segon, allà on diu: “...aptació al PTI...”, hauria de
dir: “...adaptació al PTI...”. Per altra banda, demana si s’ha de fer una altra aprovació
provisional de l’expedient, ja que sembla que l’informe jurídic diu una cosa i la proposta del
president en diu una altra. -------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la secretària informa que una cosa és l’acompliment de les prescripcions a una
aprovació definitiva, que no requereix una nova aprovació provisional. En canvi, a l’acord del
Ple del CIM també es va suspendre l’àmbit de 20.214 m2 del sector de Punta Prima, i la
correcció d’aquesta deficiència sí que requereix una nova aprovació provisional, però
únicament en aquest àmbit. ----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón demana una còpia en paper de la cartografia. El president respon que se li
remetrà. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si el sector de Punta Prima que es modifica és privat o és públic.
El president informa que, segons les darreres gestions fetes pels Serveis Tècnics Municipals,
és de titularitat municipal. Tot seguit, s’analitza en un plànol el sector en qüestió. ------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ----------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Donar per acomplertes les prescripcions a l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de les normes subsidiàries detallades pel Consell Insular de Menorca en el seu
acord de data 08.08.2012 i mantingudes en l’acord de data 22.07.2013. ------------------------------Segona. Aprovar l’esmena de la deficiència observada pel Consell Insular de Menorca en el
seu acord de data 22.07.2013 i que motivà la suspensió de l’aprovació definitiva en l’àmbit de
20.214 m2 del sector S-12 de Punta Prima, mantenint la seva qualificació com a espai lliure
públic, i efectuar una nova aprovació provisional de l’expedient en aquest àmbit. -------------------26
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Tercera. Sol·licitar al Consell Insular de Menorca l’aixecament de l’acord de suspensió
d’aprovació definitiva en l’àmbit detallat a l’acord de 22.07.2013 i instar la seva aprovació
definitiva.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el regidor d’Urbanisme, Javier Pons Pons. Manifesta que sobre l’expedient en
anàlisi es va remetre als grups de l’oposició una còpia de l’informe emès pel tècnic
redactor; una còpia de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals; una còpia de
l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals; així com una còpia de l’acord del CIM
de dia 22.07.13. Afegeix que es tracta de resoldre les prescripcions que es van
assenyalar en l’aprovació definitiva de les normes subsidiàries d’adaptació al PTI, en
l’àmbit de les zones turístiques. En concret, aquestes són:
- Es modifiquen dues taules incorporades a la memòria justificativa (sectors de
Cap d’en Font, Cala Binissafúller i Punta Prima).
- Es realitza un trasllat de tota la planimetria sobre les bases de referència MTB
actualitzada l’any 2005 i actualitzada l’any 2008, posteriors a l’aprovació
definitiva del PTI.
- Es grafia al plànol SU-TUR-2 el sistema local d’espais lliures públics de la ART
Binissafúller Platja.
- Es grafia al plànol SU-TUR-8 la delimitació del sòl urbà de la parcel·la hotelera
situada al nord del sector S-9 Biniancolla, per tal que sigui coincident amb les
determinacions gràfiques del PTI.
- Es grafia correctament a tota la cartografia la partió del domini públic marítimoterrestre i aquelles altres que delimiten les zones sobre les quals recauen les
servituds de trànsit i de protecció, segons l’expedient aprovat en data
20.01.2010.
Afegeix que, igualment, s’esmena la deficiència relativa en l’àmbit de 20.214 m2 del
sector de Punta Prima, que es grafia com a sistema local d’espai lliure públic, si bé
sobre aquest àmbit s’ha d’efectuar una nova aprovació provisional de l’expedient.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Donar per acomplertes les prescripcions a l’aprovació definitiva de l’expedient
de modificació de les normes subsidiàries detallades pel Consell Insular de Menorca
en el seu acord de data 08.08.2012 i mantingudes en l’acord de data 22.07.2013.
Segon. Aprovar l’esmena de la deficiència observada pel Consell Insular de Menorca
en el seu acord de data 22.07.2013 i que motivà la suspensió de l’aprovació definitiva
en l’àmbit de 20.214 m2 del sector S-12 de Punta Prima, mantenint la seva qualificació
com a espai lliure públic, i efectuar una nova aprovació provisional de l’expedient en
aquest àmbit.
Tercer. Sol·licitar al Consell Insular de Menorca l’aixecament de l’acord de suspensió
d’aprovació definitiva en l’àmbit detallat a l’acord de 22.07.2013 i instar la seva
aprovació definitiva.
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DESÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 27.01.14. PROPOSTA
DEL REGIDOR DE MOBILITAT PER A L'ADJUDICACIÓ D'UNA LLICÈNCIA DE
TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBIL LLEUGER AMB
CONDUCTOR (TAXI) MITJANÇANT VEHICLE ADAPTAT PER A ÚS PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el vuit de març de 2013 va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i criteris varis d’adjudicació per
l’adjudicació d’una llicència de transport públic de viatgers en automòbil lleuger amb conductor
(taxi); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que, finalitzat el termini de presentació d’ofertes van ser vuit els interessats en la licitació;
Atès que, oberta en data 2 de maig de 2013 la documentació administrativa (sobre A), després
de l’esmena de deficiències van ser declarats admesos els vuit licitadors presentats; -------------Atès que la Mesa de Contractació en data 15 de maig procedí a l’obertura del sobre B
(proposta econòmica i documentació de valoració dels criteris d’adjudicació) dels licitadors
admesos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la Mesa, reunida el dos d’agost de 2013 va assumir l’informe tècnic emès i assignà la
puntuació corresponent a cada licitador, efectuant proposta d’adjudicació en favor del Sr.
Manuel Ruiz Carmona en virtut del següent resultat: --------------------------------------------------------LICITADORS
Oferta
econòmica
Art. 7.1

Viatges
gratuïts
Art. 7.2

Experiència professional transport
de viatgers i/o mercaderies
Art. 7.4

Millora en el
vehicle a aportar
Art. 7.5

Puntuació
total

20

Experiència professional
Auto-taxis, taxis i
autoturismes
Art. 7.3
0

Jaime Manuel Petrus Nef

17,89

José Antonio Monzón Tejada

6,26

0

14

51,89

20

0

0

4

Manuel Ruiz Carmona

30,26

45,00

20

0

0

0

65,00

Juan Sosa Rivero

10,73

20

0

0

14

44,73

Vicente Julián Ruiz Carmona

36,70

20

4,68

0

0

61,38

Juan Manuel Merchán Escudero

16,28

0

0

0

0

16,28

Antonio Ruiz Carmona

42,08

20

0

0

0

62,08

Santiago Herrero Rodríguez

3,58

20

0

0

0

23,58

Atès que en data 13 d’agost el President de la Mesa va acordar requerir al licitador que va
presentar l’oferta més avantatjosa per tal que, dins el termini de 10 dies hàbils, presentés la
documentació exigida, i que aquesta es va presentar dins termini. --------------------------------------El 26 de setembre, el licitador que figura en quart lloc de la classificació sol·licita que es
reconsideri la puntuació a ell atorgada i se li donin punts per la seva experiència professional
com a conductor de taxi i conductor de transport de viatgers i mercaderies. Per aquest motiu, el
Ple celebrat el 27 de setembre acorda retirar la proposta d’adjudicació de l’ordre del dia a fi i
efecte de comptar amb un informe de la Junta Consultiva de Contractació de les Illes Balears
que determini si s’ha obrat correctament al no valorar allò no acreditat o s’havia de requerir als
licitadors la presentació de documentació complementària que permetés l’acreditació suficient
de la inscripció i cotització en la Seguretat Social. ------------------------------------------------------------La Junta Consultiva de Contractació emet en data 09.12.2013 l’informe 7/2013 en el que es
conclou que és possible demanar precisions, aclariments o informació complementària en
qualsevol procediment de contractació, però s’estableixen uns límits: només procedirà quan la
dificultat o impossibilitat de valorar les ofertes en els termes en què s’han presentat inicialment
derivi de l’ambigüitat dels termes en què estan formulades o del fet que l’oferta conté errors o
omissions de caràcter purament formal o material, i sempre que açò no suposi una modificació
dels termes de l’oferta, sigui perquè se’n modifica el sentit inicial o perquè s’hi incorporen altres
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termes no prevists inicialment. En el cas concret de l’expedient analitzat i conforme els informes
emesos, la dificultat de valorar les ofertes no radica en l’ambigüitat dels termes de les mateixes;
la documentació presentada inicialment no és ambigua, simplement no acredita allò exigit al
plec de clàusules: la inscripció i cotització pel concepte de conductor en la Seguretat Social i
per tant no s’ha de valorar. La Mesa, per tant, va estar en línia amb el que manifesta la Junta
Consultiva, ja que és obvi que amb precisions o aclariments no es pot esmenar al no haver
presentat la documentació requerida. ----------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Junta Consultiva manifesta que l’experiència no pot ser un criteri
d’adjudicació i per aquest motiu es va elevar proposta d’alcaldia de desistiment del
procediment, proposta que va ser retirada de l’ordre del dia del Ple celebrat el mes de
desembre a l’objecte d’analitzar amb més cura i profunditat les repercussions que tal acord pot
generar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emès informe jurídic per part del lletrat assessor Josep Mª Fiol Ramonell, aquest proposa
mantenir la proposta d’adjudicació en els termes inicials i açò per diversos motius: ----------------- L’experiència com a criteri d’adjudicació en el cas concret no ha tingut incidència
alguna sobre la puntuació dels licitadors, ja que només un d’ells l’ha obtinguda –al
acreditar-la degudament-, encara que no ha sigut determinant del resultat final del
procediment obert, ja que, tot i valorar la seva experiència, va quedar el tercer
classificat;en canvi, el que va obtenir major puntuació i en favor de qui es fa la proposta
d’adjudicació, va rebre 0 punts pel concepte d’antiguitat, a l’igual que el segon i la resta
de licitadors.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Cap dels licitadors va impugnar el plec de clàusules, aspecte aquest que implica que
tots ells prestaren la seva conformitat i l’admeteren com a llei del procediment. ----------- S’ha de ponderar, conjuntament amb tot l’anterior, que el desistiment del procediment
en aquest moment, quan ja es coneixen les ofertes tècniques i econòmiques de tots els
lilcitadors, desvirtuaria un futurs concurs, de tal forma que la concurrència estaria
viciada i condicionada absolutament. -----------------------------------------------------------------Examinat tot el procediment, elev a la Comissió Informativa d’Urbanisme la següent -------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Rebutjar la petició formulada en data 26.09.2013 (reg entrada 4865) pel Sr. Jesús
Villalonga Humbert en representació del Sr. Jaime M.Petrus Nef, no essent procedent atorgar a
l’interessat puntuació per experiència professional que no queda acreditada a l’expedient. ------Segon.- Adjudicar a Manuel Ruiz Carmona, amb NIF 24237226-X la llicència de transport
públic de viatgers en automòbil lleuger amb conductor (taxi) mitjançant vehicle adaptat per a ús
per persones amb mobilitat reduïda, per procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, per
un cànon de vint-i-cinc mil cent cinquanta-cinc euros (25.155€) i les millores presentades per
l’interessat; tot d’acord amb el plec de clàusules administratives. ----------------------------------------Tercer .- Publicar aquest acord en el perfil del contractant, i notificar-ho als participants
d’aquesta contractació.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que aquest expedient ha tingut diverses situacions, entre les
quals, que es retiràs de l’ordre del dia en el darrer Ple, per tal que es tornàs a analitzar
l’assumpte dins la comissió. Assenyala que, a part de la proposta presentada, s’ha remès als
membres de la comissió una nota jurídica sobre el procediment dut a terme, en la qual es
conclou que s’ha de mantenir la proposta d’adjudicació i que l’òrgan de contractació ha de
resoldre sobre la dita proposta en els termes plantejats. Per açò, es proposa rebutjar la petició
formulada per Jesús Villalonga Humbert, en representació de Jaime M. Petrus Nef, ja que no
és procedent atorgar a l’interessat puntuació per experiència professional, quan aquesta
experiència no queda acreditada a l’expedient; i adjudicar a Manuel Ruiz Camona la llicència
de taxi per un cànon de 25.155 euros.----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. S’interessa respecte a quines coses han variat de dia 20 de
desembre de 2013 a dia 27 de gener de 2014. El president contesta que l’assumpte es va
retirar del Ple passat perquè se’n fes una nova anàlisi, i, en aquest sentit, diu que l’assessor
jurídic municipal ha elaborat un informe.-------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que si l’oposició no hagués intervingut en el passat Ple,
l’equip de govern hauria desistit del procediment i n’hauria iniciat un de nou... Açò ho haurien
de recordar. A més, des del mes d’agost, que li diuen al Sr. Ruiz Carmona que presenti tota la
documentació i dipositi el cànon que va oferir, fins al mes de gener, han passat més de cinc
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mesos... Creu que l’informe que ha emès l’advocat municipal es podria haver demanant molt
abans. I insisteix a dir que si no arriba a intervenir l’oposició en el Ple passat... En aquest sentit
l’equip de govern no ha estat massa diligent. -----------------------------------------------------------------El president manifesta que tant el Ple com les comissions informatives són per fer-hi feina i que
és d’agrair la col·laboració que puguin tenir de la resta de grups polítics en qualsevol expedient
que es tramiti en aquest consistori. En aquest cas, en el darrer Ple es va decidir que l’assumpte
es tornàs a analitzar a la comissió i, a dia d’avui, es disposa d’un altre element, que és
l’informe emès per l’assessor jurídic, un suport que ajuda a prendre aquesta decisió. -------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan en el Ple van quedar que ho tornaríem a
analitzar, van dir que no seria en una comissió, sinó que ens reuniríem urgentment, just
passades les festes; però al final s’ha duit avui l’expedient a la comissió. Entén que ara, com
que no es retira el procés, sinó que es du la proposta d’adjudicació, s’hauria d’explicar com és
que en el Ple passat es volia desistir del procediment i iniciar-ne un de nou. -------------------------El president manifesta que en cap moment els licitadors van impugnar el plec de clàusules; que
el consistori va trobar oportú fer una consulta a la Junta Consultiva de Contractació; i que en
aquests moments, amb tota la documentació que figura a l’expedient i de resultes de les
anàlisis efectuades, s’ha considerat convenient adjudicar la plaça. -------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que l’expedient s’ha enredat molt; que la mesa de contractació va
obrar correctament; i que, si bé l’Ajuntament tenia potestat de demanar un informe a la Junta
Consultiva de Contractació, també és cert que des del mes d’agost fins a final del mes de
gener, que serà quan se li concedeixi la llicència, qui n’ha estat el perjudicat és l’adjudicatari;
d’altra banda, creu que no hauria fet falta demanar aquest informe perquè el procediment
estava clar. A més, ningú va impugnar les bases del concurs. --------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que la cosa estranya és que no és la Junta Consultiva, qui hagi
entorpit el procés, ja que l’esmentada Junta va dir que s’havia fet correctament. A més, en el
Ple passat es duia la proposta de desestimar la petició de la persona que havia al·legat, però,
no obstant açò, se suspenia el procés... Ara avui es du la proposta d’adjudicació de la plaça;
per açò ha demanat una explicació dels motius d’aquests canvis de proposta, cosa que el
president no ha explicat, sinó que únicament ha informat dels passos que s’han fet. ---------------Pren la paraula la secretària. Manifesta que la mesa de contractació va obrar com havia
d’obrar. De fet, quan es van obrir les ofertes es va tardar a fer l’informe tècnic perquè es va
plantejar la qüestió de com s’havia de valorar l’experiència; i van arribar a la conclusió que, si
no s’acreditava clarament l’experiència, no es valorava. Així, la mesa va donar suport a aquest
informe tècnic, i la proposta va anar al Ple d’aquesta manera. Llavors, com que hi va haver una
reclamació d’un interessat, el Ple va acordar retirar l’assumpte de l’ordre del dia per tal de
demanar un informe a la Junta Consultiva de Contractació, perquè es manifestàs sobre aquest
punt en concret. En el mes de desembre es va rebre l’informe de la Junta Consultiva de
Contractació, i allò que ve a dir és que és possible demanar precisions o aclariments als
licitadors, però només quan la dificultat o impossibilitat de valorar les ofertes derivi de
l’ambigüitat dels termes en què estan formulades; en aquest cas concret, la dificultat de valorar
les ofertes no estava en l’ambigüitat; la documentació presentada no era ambigua, simplement
no acreditava allò que s’exigia al plec: la inscripció en la Seguretat Social i la cotització
corresponent pel concepte de conductor. Afegeix que una altra cosa que diu la Junta és que
l’experiència, com a criteri, no s’havia d’incloure en el plec. Per açò, en el darrer Ple es va fer la
proposta de desistir del procediment, perquè realment el plec en si té aquest defecte. Ara bé,
com que finalment es va retirar novament l’assumpte de l’ordre del dia, es va analitzar si valia
la pena seguir endavant amb el desistiment del procediment o si, ja que havien destapat les
ofertes econòmiques, es causava un perjudici als licitadors. Es va demanar un informe a
l’assessor jurídic municipal i, sobre la base d’aquest informe, es du la proposta d’adjudicació,
considerant que l’experiència no ha tingut finalment incidència sobre la puntuació i que cap dels
licitadors va impugnar els plecs de clàusules. -----------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ----------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera. Rebutjar la petició formulada en data 26.09.2013 (reg. entrada 4865) pel Sr. Jesús
Villalonga Humbert, en representació del Sr. Jaime M. Petrus Nef, pel fet que no és procedent
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atorgar a l’interessat puntuació per experiència professional, ja que aquesta no queda
acreditada a l’expedient. ---------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Adjudicar a Manuel Ruiz Carmona, amb NIF 24237226-X, la llicència de transport
públic de viatgers en automòbil lleuger amb conductor (taxi) mitjançant vehicle adaptat per a ús
de persones amb mobilitat reduïda, per procediment obert i diversos criteris d’adjudicació, per
un cànon de vint-i-cinc mil cent cinquanta-cinc euros (25.155 €) i les millores presentades per
l’interessat; tot d’acord amb el plec de clàusules administratives. ----------------------------------------Tercera. Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant, i notificar-ho als participants
d’aquesta contractació.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el regidor de Mobilitat, senyor Pons Pons. Manifesta que aquest expedient ha
tingut diverses situacions, entre les quals, que la proposta de Batlia de desistiment del
procediment que es va dur en el darrer Ple es retiràs de l’orde del dia, per tal que es
tornàs a analitzar l’assumpte dins la comissió, cosa que així s’ha fet. Assenyala que
entre el Ple passat i el Ple d’avui s’ha presentat una nota jurídica sobre el procediment
dut a terme, en la qual es conclou que s’ha de mantenir la proposta d’adjudicació i
que l’òrgan de contractació ha de resoldre sobre la dita proposta en els termes
plantejats. Per açò, es proposa rebutjar la petició formulada per Jesús Villalonga
Humbert, en representació de Jaime M. Petrus Nef, pel fet que no és procedent
atorgar a l’interessat puntuació per experiència professional, ja que aquesta no queda
acreditada a l’expedient; i adjudicar a Manuel Ruiz Camona la llicència de taxi per un
cànon de 25.155 euros.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que podem estar contents perquè sembla
que avui es tancarà aquest procediment, el qual es va iniciar en el mes de febrer o
març de l’any passat, i després d’un any s’adjudicarà aquesta llicència de taxi. No
obstant açò, manifesta que la cosa estranya és que en el mes d’agost, quan se li diu a
la persona a qui avui es proposa l’adjudicació d’aquesta plaça que faci el dipòsit del
cànon ofert, l’Ajuntament no tingués la garantia jurídica, cosa que en el dia d’avui sí
que es té. Així mateix, manifesta que va estar bé que es demanàs l’informe al Consell
Consultiu, si bé no és que serveixi de molt, ja que no va més enllà, i creu que
l’expedient estava bastant clar, que és allò que diu l’advocat municipal. Per açò, és
llàstima que aquest informe jurídic que es presenta en el mes de gener no s’hagués
dut en el Ple del mes de setembre, i d’aquesta manera ens hauríem evitat molts de
disgusts i un sens fi d’anades i vingudes que no duen a res de bo. Per altra banda,
manifesta que l’Ajuntament també queda a molt mal lloc, perquè hi ha gent que està
asseguda en aquesta sala que fa un mes van sentir una cosa i avui en senten una
altra de diferent. Per açò, es bo “passar-se la mà pels pits” —que el batle ho sol
suggerir molt— i en aquest cas és el batle qui se la hi hauria d’haver passada, perquè
si no hagués estat per l’oposició s’hauria desistit d’aquest procediment, ja que la
proposta de l’equip de govern era tirar enrere el procediment que en el dia d’avui
s’adjudica i convocar-ne un de nou. Açò és la realitat d’aquest expedient; allò que van
dir dia 20 de desembre, avui és totalment al revés. Conclou dient que quan es
proposa a l’oposició “passar-se la mà pels pits”, primer se miri la seva, senyor batle.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la
proposta presentada. Afegeix que a la sessió plenària ja va dir que ell havia assistit a
la mesa de contractació i que entenia que les coses s’havien fet bé. Recorda que
també va dir —com així ho diu també l’informe jurídic— que hi havia un plec de
clàusules i ningú les va impugnar. Conclou dient que està bé que l’Ajuntament vagi
demanar un informe al Consell Consultiu per estar més segur, però tot açò s’ha
enredat molt i el perjudicat ha estat la persona a qui s’adjudicarà aquesta llicència de
taxi.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquest assumpte s’ha allargat massa, ja
que ha estat retirat dues vegades de l’ordre del dia del Ple, hi ha hagut propostes
contradictòries... però al final la qüestió es resoldrà de forma definitiva, cosa de què
també s’ha de felicitar. Recorda que en el mes passat es proposava el contrari, i
gràcies a la insistència dels grups de l’oposició, dient que podria ser pitjor el remei que
es proposava que no la malaltia, aquesta valoració l’avala l’informe jurídic, que ve a
dir allò mateix que nosaltres, en el sentit que si es començava un concurs nou la
concurrència estaria viciada i condicionada absolutament. Conclou dient que és una
llàstima que s’hagi allargat tant aquest expedient, si bé també comprèn la necessitat
de tenir la seguretat jurídica de fer les coses bé. Anuncia que el seu vot serà
favorable, com ja ho va ser per a l’aprovació del plec de clàusules.
Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que quan es va començar a parlar de la licitació
d’aquesta plaça de taxi per a persones amb mobilitat reduïda, ell va manifestar que el
món del taxi era i és complicat... Recorda que l’any 2001 es va fer una proposta de
dues places de taxi que mai es va acabar de dur a terme. En canvi, nosaltres hem
tardat el que hem tardat, i que l’objecte final era donar un servei públic amb un plaça
de taxi adaptada, cosa que s’ha aconseguit fent feina en col·laboració amb els
membres de l’oposició. Conclou dient que a vegades les coses no són ben bé com un
vol i que a tothom li agradaria anar més ràpid, però en qualsevol cas allò que no s’ha
de fer és precipitar-se.
Intervé el batle. Manifesta que en el mes de setembre, quan es va dur la proposta
d’adjudicació d’aquesta plaça, estava encaminada en el sentit d’avui, però arran dels
dubtes que van sorgir aquell dia es va acordar, entre tots, demanar aquest informe a
la Junta Consultiva de Contractació. Tal vegada ell, com a batle, va pecar d’il·lús, en
el sentit d’intentar fer les coses consensuades amb tothom i ara li retreuen que ha
estat el batle que ho ha enredat... Afegeix que les mans pels pits se les hi passa cada
dia, no és perfecte i s’equivocarà moltes vegades, n’està segur, ja que ell és humà i
açò ho té molt clar. Conclou dient que allò que hem pretès amb aquest tema, i amb
tots els altres, és fer les coses de la millor manera per als interessos de l’Ajuntament.
En el Ple de desembre hi havia la possibilitat que van plantejar, però arran de les
anàlisis dels membres de la corporació, ho reencaminam, n’informam i optam per
aquesta opció, que és correcta i està avalada per un informe jurídic.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i tres abstencions, corresponents als membres del
PSOE (3); acorda:
Primer. Rebutjar la petició formulada en data 26.09.2013 (reg. entrada 4865) pel Sr.
Jesús Villalonga Humbert, en representació del Sr. Jaime M. Petrus Nef, pel fet que no
és procedent atorgar a l’interessat puntuació per experiència professional, ja que
aquesta no queda acreditada a l’expedient.
Segon. Adjudicar a Manuel Ruiz Carmona, amb NIF 24237226-X, la llicència de
transport públic de viatgers en automòbil lleuger amb conductor (taxi) mitjançant
vehicle adaptat per a ús de persones amb mobilitat reduïda, per procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació, per un cànon de vint-i-cinc mil cent cinquanta-cinc euros
(25.155 €) i les millores presentades per l’interessat; tot d’acord amb el plec de
clàusules administratives.
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Tercer. Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant, i notificar-ho als participants
d’aquesta contractació.
ONZÈ. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2014/4. SOL·LICITUD A LA
DEMARCACIÓ DE COSTES DE BALEARS D'OCUPACIONS TEMPORALS PER A
2014
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per nou vots a favor, corresponents als
membres del PP (7), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i tres abstencions,
corresponents als membres del PSOE (3); incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2014/4, de dia 07.01.14, que
diu:
“Atendiendo a la culminación del expediente relativo a la solicitud ante la Demarcación de
Costas de Baleares, en relación a las autorizaciones para la instalaciones temporales, fondeos
y amarres para el año 2014, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de
la vigente Ley de Régimen Local para el desarrollo de actuaciones administrativas con carácter
de urgencia, vengo en RESOLVER: ----------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears que autorice a este
Ayuntamiento las instalaciones temporales para el servicio de temporada ( hamacas,
sombrillas, artefactos, etc.. ) de conformidad con el siguiente resumen y la documentación que
se incorpora al expediente:------------------------------------------------------------------------------------------- Playa de Binibèquer: 80 hamacas, 40 sombrillas, 3 artefactos a motor, 3 canoas, 1 puesto de
socorro, 1 pasarela.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Playa de Punta Prima: 160 hamacas, 80 sombrillas, torre vigilancia, 2 pasarelas, 3 lavapies,
área de descanso con pérgola, módulo de baños adaptados con vestuario. --------------------------- Escalera de madera desmontable en Calo den Fust. ------------------------------------------------------- Marina Seca en Cala Alcaufar. ------------------------------------------------------------------------------------ Marina Seca en Cala Biniancolla. -------------------------------------------------------------------------------- Marina seca en Punta Prima. -------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para el
balizamiento de las zonas de baño de Playa de Punta Prima, Cala Biniancolla, Playa de
Binibèquer, Playa de Binisafúller, Urb. Binissafúller “Es Rinco Fondu” , Binibèquer Vell, Es Calò
Blanc y Cap den Font; de conformidad con los planos obrantes en el expediente.
TERCERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para la
colocación de un cartel indicativo de velocidad máxima permitida en la citada zona, según
consta en los planos obrantes en el expediente. --------------------------------------------------------------CUARTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Baleares la Autorización para la ocupación
de una franja de dominio publico en la zona de Cala Torret para uso de terrazas “Bar Paupa”,
según documentación obrante en el expediente.--------------------------------------------------------------QUINTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas que la Autorización para el puesto de socorro
sea de 12 meses según la documentación adjunta y lo establecido en la Ley de Costas. ---------SEXTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas que la Autorización para el área de descanso
con pérgola, módulo de baños adaptados con vestuario de Punta Prima sea de 12 meses
según la documentación adjunta y lo establecido en la Ley de Costas. --------------------------------SEPTIMO.- Comunicar a la Demarcación de Costas que, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha
solicitado al Govern Balear, Conselleria de Medi Ambient, Direcció General de la Mar, la
modificación de los planos de ordenación. ---------------------------------------------------------------------33
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OCTAVO.- Solicitar a la Demarcación de Costas autorización que las marinas secas
peticionadas en Cala Biniancolla, Punta Prima, Cala Alcaufar, estén exentas de canon,
atendiendo a que no existe ánimo de lucro con las mismas y sea de 12 meses según la
documentación adjunta y lo establecido en la Ley de Costas. ---------------------------------------------Las citadas autorizaciones se entenderán sin perjuicio de la capacidad municipal para
concertar o adjudicar su uso a terceros. -------------------------------------------------------------------------NOVENO.- Solicitar a la Demarcación de Costas que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para fondeos y amarres que han sido solicitados por parte de
Asociaciones, clubes etc, de conformidad con el siguiente resumen y la documentación que se
incorpora en el expediente: ------------------------------------------------------------------------------------------ Playa Binissafúller: 79 ud. ------------------------------------------------------------------------------------------ Playa Binissafúller (Illot den Marshall): 20 ud. ---------------------------------------------------------------- Urb. Binissafúller: 32 ud. -------------------------------------------------------------------------------------------- Urb. Binissafúller ponent: 10 ud. ---------------------------------------------------------------------------------- Binibèquer Nou: 82 ud. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Cala Torret: 13 ud. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Cala Biniancolla: 68 ud. --------------------------------------------------------------------------------------------- Cala Alcalfar: 51 ud. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Salgar: 6 ud. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Binibèquer Vell (Calo den fust): 60 ud. -------------------------------------------------------------------------- Cap den Font ( Llevant): 42 ---------------------------------------------------------------------------------------- Cap den Font ( Ponent ): 20 ud. ---------------------------------------------------------------------------------- Cala Biniparratx:15 ud. ---------------------------------------------------------------------------------------------Las citadas autorizaciones se entenderán sin perjuicio de la capacidad municipal para
concertar o adjudicar su uso a terceros. -------------------------------------------------------------------------DECIMO.- Comunicar a la Demarcación de Costas, que las ocupaciones en zona de protección
de las terrazas y bares serán remitidas en su momento, atendiendo a que a día de la fecha no
se tienen las peticiones para el año 2014 por parte de los particulares.--------------------------------UNDECIMO.- Ratificar por el Ayuntamiento Pleno la presente Resolución de Alcaldía.” -----------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el punt tercer es demana autorització
a la Demarcació de Costes per a un cartell indicador de velocitat màxima en una zona
determinada. Com que no diu a quina zona és, voldria saber de quina zona es tracta.
El batle manifesta que no n’està segur, però creu que és a Binissafúller. Afegeix que
se li pot remetre una còpia del plànol que hi ha a l’expedient.
Intervé el Sr. Lora Buzón. S’interessa per la ubicació de les marines seques de cala
Biniancolla i cala Alcalfar. El batle informa que la de cala Biniancolla està a la punta
esquerra i que la d’Alcalfar, a la zona de la platja.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la resolució de Batlia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2014/4, de dia
07.01.14, transcrita anteriorment.
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DOTZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE DE REBUIG A LES
INTENCIONS DEL GOVERN D'ESPANYA EN RELACIÓ AMB LA REFORMA DE LA
LLEI ORGÀNICA DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ
VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, dóna compte de la moció presentada pel grup PSOE, RE 255, de dia
20.01.14, que diu:
“El Grup Municipal del PSOE presenta al PIe de l’Ajuntament de Sant Lluís la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS -------------------------------------------------------------------------------------------En el Consell de Ministres de dia 20 de desembre de 2013 el Ministre de Justícia va donar a
conèixer el denominat Informe sobre l’Avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de la
vida del concebut i dels drets de la dona embarassada que retorna al sistema de supòsits en
els que es basava la Llei de l’Avortament de 1985.-----------------------------------------------------------Aquesta serà la reforma anunciada pel Partit Popular de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març,
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, que reculi la garantia
dels drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les condicions de la
interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les corresponents obligacions dels poders
públics. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquesta Llei, que va substituir una regulació que vint-i-cinc anys endarrere havia suposat un
important avenç en la protecció de les dones, va ser elaborada, debatuda i aprovada des del
consens amb la majoria de grups polítics amb representació parlamentària i escoltant les
recomanacions d’experts juristes i professionals de la biòtica i la sanitat. A més, va reforçar la
seguretat jurídica en la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs i va incorporar la
jurisprudència del Tribunal Constitucional i del tribunal Europeu de Drets Humans, així com
conclusions i recomanacions del Consell d’Estat i organismes internacionals de Nacions
Unides, de la OMS, del Consell d’Europa i de la Unió Europea. ------------------------------------------El Govern de l’Estat ha vingut anunciant en diverses ocasions una revisió d’aquesta legislació
que fa preveure un important retrocés normatiu, social i ideològic i que torna a situar a les
dones espanyoles que vulguin interrompre el seu embaràs en la clandestinitat, suprimint el seu
dret a decidir de manera responsable, conscient i lliurement sobre la seva sexualitat i
maternitat, i afectant a la seva seguretat jurídica i a la dels professionals del nostre sistema de
salut, així com a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries. -----------------Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el PIe per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. L’Ajuntament de Sant Lluís afirma que els poders públics han de garantir els drets
fonamentals de les dones en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, així com les condicions de
la interrupció voluntària, legal i segura de l’embaràs (IVE). ------------------------------------------------2. L’Ajuntament de Sant Lluís reconeix que la legislació vigent a Espanya en aquest sentit està
en consonància amb les resolucions de Nacions Unides, de l’Organització Mundial de la Salut,
del Consell d’Europa i altres organitzacions internacionals. ------------------------------------------------3. L’Ajuntament de Sant Lluís declara que els poders públics han d’assegurar en el
desenvolupament de les seves polítiques sanitàries, educatives i socials, l’accés en equitat a
les prestacions relacionades amb la salut sexual i reproductiva de les dones a partir d’una
política pública, integral i preventiva. -----------------------------------------------------------------------------4. L’Ajuntament de Sant Lluís considera que en relació a les IVE s’ha de mantenir una
legislació de terminis combinada amb determinats supòsits d’indicació terapèutica, d’acord amb
les recomanacions expertes i l’aplicació del dret comparat, que asseguri a les dones l’adopció
d’una decisió lliure i informada en un període concret de la gestació, exercint l’autodeterminació
conscient, sense interferències de tercers, com ha recollit la jurisprudència del tribunal
Constitucional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------35
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5. L’Ajuntament de Sant Lluís rebutja la revisió de la legislació espanyola vigent sobre salut
sexual i reproductiva i sobre l’exercici lliure i responsable de la interrupció voluntària de
l’embaràs anunciada pel Govern. ---------------------------------------------------------------------------------6. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern d’Espanya a retirar la reforma anunciada i a
prescindir de qualsevol iniciativa que debiliti la seguretat jurídica en la regulació de la
interrupció voluntària de l’embaràs, així com a garantir l’accés a la IVE en condicions que
assegurin la protecció i eficàcia dels drets de qualsevol dona que sol·liciti aquesta intervenció
en el Sistema Nacional de Salut.” ----------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és una moció que en aquests moments
està molt vigent, ja que s’està movent aquesta llei i es pot veure pels mitjans
informatius i escrits tot el que està succeint, amb disparitat d’opinions. Creu que no és
el moment d’obrir aquest nou meló, quan és una cosa que estava bé, si bé tot és
millorable, però allò que pretén en el dia d’avui el govern central és fer una passa
enrere. Per açò, el grup PSOE es veu obligat a presentar aquesta moció, perquè, en
la qüestió dels embarassos de les dones, no és cosa que s’hi hagi d’intervenir.
Conclou esperant que aquesta moció tengui el suport del consistori.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la moció
presentada pel grup del PSOE. Assenyala que açò són drets reconeguts de fa molta
estona i que, tot allò que es pugui millorar de les lleis, molt bé, però allò que no pot ser
és fer tornar endarrere lleis que estaven en vigor de fa 10 o 12 anys. Considera que
és penós que haguem de presentar mocions d’aquestes característiques per tornar a
tenir allò que teníem abans.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també hi votarà a favor i que els
arguments que s’han donat són més vàlids que els que ell pugui donar. No obstant
açò, voldria qüestionar un aspecte de forma. Assenyala que s’ha sotmès a votació la
inclusió del present punt a l’ordre del dia, però segons la Llei municipal i de règim local
de les Illes Balears els grups de l’oposició poden presentar mocions amb 10 dies
naturals d’antelació a la data del ple ordinari, i aquestes s’han d’incloure a l’ordre del
dia, per la qual cosa entén que no fa falta sotmetre a votació la seva inclusió.
Pren la paraula la secretària de la corporació. Manifesta que, efectivament, si les
propostes dels grups de l’oposició es presenten abans de 10 dies naturals a la data del
ple ordinari s’han d’incloure a l’ordre del dia, però s’ha de ratificar la seva inclusió; si es
presenten després dels deu dies, no s’inclouen dins l’ordre del dia i només es podran
tractar si se n’aprova la urgència, que requereix la majoria absoluta.
El Sr. Melià Mercadal considera que quan es presenten amb més de 10 dies
d’antelació no fa falta votar la inclusió a l’ordre del dia, perquè és un dret que tenen els
grups de l’oposició. No obstant açò, i sobre l’assumpte en qüestió, insisteix que el seu
grup polític donarà suport a la moció presentada.
Intervé la regidora d’Educació, Sra. Reynés Calvache. Manifesta que som davant un
tema molt delicat i controvertit, en el qual entren a formar part creences i sensibilitats
molt diferents que ens duen a posicionaments molt personals i que formen part dels
valors de cadascú. Sobre aquest tema la gent es posiciona de formes molt diferents,
no tenint res a veure, ni tan sols, amb el grup polític a què pertanyen o amb quines
ideologies tenen. Així mateix, manifesta que respectar la forma de pensar de cadascú
és un dret de l'individu, i més en aquests temes, però cal legislar i de vegades se'ns
presenten qüestions tan delicades com aquesta, en les quals tractam drets
contraposats “dret a la llibertat de les persones” versus “dret a la vida del no nascut”.
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Continua la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que, però, hem de recordar que el que
tenim ara damunt la taula és un text preliminar de proposta, segurament serà
modificat, perquè encara ha de passar pel tràmit d'informes de nombrosos òrgans de
l'Estat, després haurà de tornar al Consell de Ministres i finalment emprendre la seva
tramitació parlamentària definitiva. Afegeix que està plenament convençuda que el
text actual i el que finalment s’aprovarà seran diferents, s’han d'introduir canvis a la
proposta, dialogant amb tothom, a fi que la mateixa estigui al més d'acord possible
amb la societat, ja que és un tema delicat i sensible i s’han d'analitzar les diferents
opinions i suggeriments per arribar al màxim consens, no només dels partits polítics,
sinó també de la societat en general.
Finalment, la Sra. Reynés Calvache manifesta que aquest equip de govern vol
demanar si existiria la possibilitat de votar els punts d'aquesta moció per separat. Si es
vota per separat, donaran suport als punts primer, segon, tercer i quart; però votaran
en contra dels punts cinquè i sisè perquè creiem que sí que cal fer una revisió de la
legislació espanyola vigent, ja que per exemple no veiem lògic que un menor d'edat
necessiti autorització per a tot i en canvi no necessita el consentiment del pares per
anar a avortar, la qual cosa no té cap sentit.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és ver que és un tema molt
delicat, però era un tema respecte del qual no hi havia cap problema al carrer; ara sí
que n’hi ha, i entén que no s’havia d’haver arribat a aquest punt. Afegeix que encetar
un meló d’un problema que no hi era, açò és mal assumpte... D’acord que és un tema
de valors, però fa 20, 30 i 40 anys les espanyoles se n’anaven a l’estranger, en els
llocs on estava legalitzat l’avortament. Intentar retocar aquesta qüestió, quan no hi
havia aquest debat enmig del carrer... per a qualcú sí, per als capellans. Així i tot, amb
la llei que es proposa, encara ni els capellans no la troben bé... Per altra banda,
manifesta que seria interessant que s’aprovassin les sis propostes d’acord, però si
només en pretenen votar quatre i en les altres dues hi voten en contra, ens haurem de
conformar, perquè l’equip de govern té la majoria.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que quan es legisla no s’ha de legislar només per
a qüestions personals, sinó de col·lectivitat, perquè llavors la dona que vulgui avortar
que faci el que vulgui, però aquella que no vulgui avortar, no avortarà. Afegeix que
l’altre dia sortia el president de la Comunitat Autònoma de Galícia deia: “No me
gustaria que mis mujeres fueran a abortar a Portugal”. Està segur que açò ho deia
perquè li deu saber greu que s’hagi de modificar aquesta llei perquè les dones hagin
de tornar a temps endarrere. Afegeix que els que tenim més de 50 anys, que han vist
amics i amigues que han tingut qualque “accident” i han hagut d’anar a Londres per
avortar, ...allò era penós. Conclou dient que quan s’ha de legislar, s’ha de legislar amb
la màxima llibertat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU votarà a favor de tots els punts
de la moció. Afegeix que li ha agradat allò que ha dit la regidora del PP, en el sentit
que s’ha d’intentar fer una llei que agradi al conjunt de la societat, però resulta que
aquesta llei està pensada no per agradar al conjunt de la societat, sinó per agradar als
sectors més radicals i ultraconservadors de la dreta, concretament, als capellans, i que
ens duen a 30 o 40 anys endarrere. Conclou dient que s’ha d’impedir aquest retrocés
tan brutal, que al final no acontenta aquells a qui volen acontentar, perquè els sectors
ultraconservadors sempre en volen més.
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Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que pot ser que no hi hagués problemes
amb el tema de l'avortament, però com s'ha dit, sempre es pot millorar. Sobre la
qüestió que hi hagi diferents posicionaments dins del PP, açò no ho veu com un
problema, sinó tot al contrari, creu que és molt important i enriquidor que hi hagi
diferents opinions dins un partit, entorn d’un tema tan sensible; la qual cosa no vol dir
que hi hagi fissures, tot al contrari, si no fos així voldria dir que no hi ha debat ni diàleg.
A més, som persones i com a tals tenim formes de pensar diferents en molts de temes
i aspectes. Conclou dient que necessitam una llei de l’avortament que connecti amb la
societat, que sigui reflex de la societat actual, i que hem de fer feina entre tots per una
llei que estigui a l’alçada de l’enteniment que la societat necessita. Per tant, demana a
totes les forces polítiques representades al Congrés dels diputats que facin feina per
trobar el màxim consens dins del tràmit legislatiu d’aquest avantprojecte.
Finalment, intervé el Sr. Carretero Tudurí. Considera que al punt sisè de la moció hi
podrien donar suport; no entén per què hi votaran en contra, quan diuen que el text
que ara hi ha damunt la taula no serà el definitiu. El batle manifesta que el grup PSOE
demana en el punt sisè que es retiri la reforma anunciada, i entén que la reforma és
positiva en el sentit que hi ha qüestions que sempre es poden millorar. El Sr.
Carretero entén que s’està restant drets als usuaris del sistema nacional de la salut. El
batle manifesta que la reforma s’ha de tramitar; que es tramitarà en el Parlament
nacional, on tots els grups tenen la representació que tenen; que entén que la revisió
s’ha d’afrontar de qualque manera; i que és un debat que s’ha de tenir.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació la primera, la
segona, la tercera i la quarta propostes d’acord de la moció presentada pel grup
PSOE.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. L’Ajuntament de Sant Lluís afirma que els poders públics han de garantir els
drets fonamentals de les dones en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, així
com les condicions de la interrupció voluntària, legal i segura de l’embaràs
(IVE).
2. L’Ajuntament de Sant Lluís reconeix que la legislació vigent a Espanya en
aquest sentit està en consonància amb les resolucions de Nacions Unides, de
l’Organització Mundial de la Salut, del Consell d’Europa i altres organitzacions
internacionals.
3. L’Ajuntament de Sant Lluís declara que els poders públics han d’assegurar en
el desenvolupament de les seves polítiques sanitàries, educatives i socials,
l’accés en equitat a les prestacions relacionades amb la salut sexual i
reproductiva de les dones a partir d’una política pública, integral i preventiva.
4. L’Ajuntament de Sant Lluís considera que amb relació a les IVE s’ha de
mantenir una legislació de terminis combinada amb determinats supòsits
d’indicació terapèutica, d’acord amb les recomanacions expertes i l’aplicació
del dret comparat, que asseguri a les dones l’adopció d’una decisió lliure i
informada en un període concret de la gestació, exercint l’autodeterminació
conscient, sense interferències de tercers, com ha recollit la jurisprudència del
Tribunal Constitucional.
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A continuació, el batle sotmet a votació els punts cinquè i sisè de la moció
presentada. Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents als
membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i set vots en contra,
corresponents al membres del PP (7). Els punts cinquè i sisè de la moció són
desestimats.
TRETZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE SOBRE ELS PROPÒSITS
DEL GOVERN EN RELACIÓ AMB LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA SOBRE
LA PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, dóna compte de la moció presentada pel grup PSOE, RE 256, de dia
20.01.14, que diu:
“El Grup Municipal del PSOE presenta al Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS -------------------------------------------------------------------------------------------Aquest grup Municipal entén que en una societat democràtica s’ha de conviure amb les
manifestacions i protestes dels ciutadans, ja que formen part substancial de la mateixa i que les
normes sancionadores, que tenen com a finalitat la protecció de la seguretat ciutadana, no
s’haurien d’utilitzar per restringir injustificadament l’exercici de drets fonamentals vinculats amb
la participació política de la ciutadania. --------------------------------------------------------------------------L’avantprojecte de Llei Orgànica per a la Protecció de la Seguretat Ciutadana pretén limitar els
drets ciutadans com el de lliure expressió i la protesta pacífica, sancionant amb multes
administratives conductes que els jutges no han considerat delicte amb l’únic objectiu d’impedir
les protestes ciutadanes no violentes. ---------------------------------------------------------------------------A més, les modificacions del Codi Penal que pretén dur a terme l’Estat, incorporen un
enduriment general de les penes aplicables a les conductes relacionades amb les llibertats de
reunió i manifestació, així com d’aquelles que serveixen de pretext per aprovar una nova Llei de
Seguretat Ciutadana. -------------------------------------------------------------------------------------------------Són molts els pronunciaments contraris a aquest Avantprojecte de Llei i d’entre aquests
destaca principalment la del comissari de Drets Humans del Consell d’Europa, per qui es tracta
d’una llei desproporcionada que va en contra del dret de reunió i manifestació. ---------------------Així, pensam que iniciatives legislatives, com l’anterior, pretenen restringir el contingut i l’abast
de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, de reunió i manifestació, a comunicar i rebre
lliurement informació, a tutela judicial, a les garanties processals, a la llibertat sindical i a la
vaga, mentre tots elIs estan reconeguts en la nostra Constitució. ----------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el PIe per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Instar al Govern de l’Estat a retirar i no continuar la tramitació de l’Avantprojecte de Llei
Orgànica per a la Protecció de la Seguretat Ciutadana. ----------------------------------------------------2. Instar al Govern de l’Estat a renunciar a les modificacions del Codi Penal que incorporen un
enduriment general de les penes aplicables a les conductes relacionades amb les llibertats de
reunió i manifestació. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Instar al Govern de l’Estat a preservar el paper que constitucionalment tenen reservat les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, renunciant a la seva instrumentalització com a
elements de repressió de la protesta social. -------------------------------------------------------------------4. Instar al Govern de l’Estat a revisar d’ofici i anul·lar totes aquelles actuacions que en
aplicació de la vigent Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana han conclòs amb
sancions econòmiques injustificades a persones i col·lectius pel simple motiu d’exercir els seus
drets constitucionals.” ------------------------------------------------------------------------------------------------39
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Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que el grup del PSOE considera que és
totalment innecessària aquesta llei, que només fa que reprimir i retallar uns drets que
tenim tots els ciutadans de manifestar-nos. Diu que l’any passat hi va haver quarantaquatre mil manifestacions a tot Espanya i només en un 0’77% de les quals hi va haver
actes violents. Afegeix que és un dret que té el ciutadà poder manifestar-se i que
aquest avantprojecte de llei pretén limitar els drets dels ciutadans, sancionant per
impedir les protestes ciutadanes no violentes. Conclou dient que el fet que amb
aquesta llei els vigilants es puguin equiparar amb les labors que fan la Policia Nacional
i la Guàrdia Civil... açò ho compararia amb la Sanitat, en el sentit que si fa falta un
cirurgià, poso un infermer. Açò no li sembla raonable.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM-ELS VERDS donarà suport a la
moció presentada i que li agradaria contar una història. Diu que quan ell tenia divuit
anys li va caure tres anys, quatre mesos i set dies de presó per “propaganda ilegal y
reunión ilegal contra el poder político establecido”. Afegeix que no va anar a presó
perquè va tenir la gran fortuna que tenia divuit anys acabats de fer i molt prest es va
morir el dictador i el Rei va fer una amnistia i ens van deslliurar d’anar a presó... Es
demana: Cap a on anam? De veritat fa falta aquestes lleis? Creu que allò que faria
falta és veure exactament el problema que té aquest país, i és que la gent ja no pot
més i està rebotada, i enlloc de facilitar les coses allò que fem són lleis per reprimir
perquè la gent no es pugui manifestar i donar competències a gent que no té ni la més
mínima capacitat per aplicar-la. Insisteix que el seu vot serà favorable a la moció
presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal anuncia que EM-EU també donarà suport a la moció
presentada pel grup del PSOE.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que, una vegada analitzat l’assumpte en qüestió,
l’equip de govern hi votarà en contra. Assenyala que en el marc de la moció s’ha dit
que si es vol reduir el dret als ciutadans a expressar-se; si tornar anys enrere; que la
gent està rebotada; lleis repressores... Manifesta que, d’entrada, és simplement un
avantprojecte de llei orgànica, que açò té una tramitació important i es necessita una
majoria molt qualificada per aprovar-la, per la qual cosa... vés a saber com acabarà.
La cosa clara és que la Constitució empara els drets i deures d’uns i dels altres.
Afegeix que des de la vigent i antiga Llei de 1992 de seguretat ciutadana els temps
han anat canviat i cal adaptar-se a certes coses i l’objectiu és per millorar allò que hi
ha, ja que es tracta d’una llei antiga.
Intervé novament el Sr. Cubas Pons. Manifesta que no creu que aquesta llei vulgui
millorar res, sinó que considera que és una llei bastant repressiva. Per exemple, que a
ell se’l sancioni amb 6.000 euros pel fet que vegi com un policia colpeja un ciutadà i li
romp el cap... moltes gràcies. Insisteix que la llei és bastant repressiva.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la Constitució Espanyola protegeix a tothom,
però tothom sap que la Constitució Espanyola se la passa pel folro molta gent... La
Constitució Espanyola diu que tot espanyol té dret a un habitatge digne i estam fotent
gent al carrer i molta gent no té ni habitatge, ni dignitat. D’acord que les lleis s’han de
reformar, però per millorar-les; allò que no poden fer és fer lleis que posin traves a les
rodes, perquè, si no, anam endarrere. Per exemple, a un servidor per participar en una
manifestació per ajudar que no es faci un desnonament li poden caure 30.000 euros...
Aquesta llei s’ha fet perquè no es pugui complir. El sentit comú és molt important en
política.
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Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que estam parlant d’un avantprojecte, o en
general de si és o no repressiu: totes les lleis que afecten determinats àmbits, com és
en aquest cas que afecten àmbits penals, òbviament tenen un complement repressiu.
Qui fa determinada cosa, té una conseqüència jurídica que allò causa. Ara bé, que
parli de repressió el mateix grup polític que fa uns vint anys va fer aquesta primera llei
de seguretat ciutadana amb tot el flicot que hi va haver... Conclou dient que només
pensar que aquestes conductes que ara aquí s’estan assenyalant com a tan
repressives han passat de l’esfera dels tribunals de l’àmbit penal, de l’àmbit més dur,
punitiu, a simples sancions administratives, creu que ho millora.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup PSOE.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (3),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del
PP (7); acorda desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup
PSOE.
CATORZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE PER A L'APROVACIÓ
DE SÍMBOLS D'INTERÈS LOCAL
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, dóna compte de la moció presentada pel grup PSOE, RE 257, de dia
20.01.14, que diu:
“El Grup Municipal del PSOE presenta al Ple de I’Ajuntament de Sant Lluís la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS--------------------------------------------------------------------------------------------La Llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears aprovada en ei Parlament de
les Illes Balears, el passat dia 19.12.2013 preveu en ei seu article 2 quins són els símbols
oficials de les Illes Balears. L’apartat c) d’aquest article recull que es consideren símbols oficials
de les Illes Balears, les banderes, les ensenyes. els escuts i els altres símbols distintius
acordats per les corporacions locals. -----------------------------------------------------------------------------Com a resultat d’aquestes mesures legislatives, i atenent a les greus sancions que es poden
imposar en cas que no es trobin regulats els símbols que al nostre municipi s’han emprat de
forma històrica, tradicional o amb algun lligam cultural amb la nostra terra, aquest Grup
Municipal considera necessari donar cobertura a alguns d’aquests símbols. -------------------------En aquest sentit per al nostre Ajuntament es considera d’interès local el símbol que representa
(EXEMPLE AJUNTAMENT DE PALMA: l’estendard del Rol En Jaume, les quatre barres roges
sobre fons groc, que té un contingut cultural i històric indubtable, essent present com a element
propi de tota manifestació de caràcter cultural o popular que es produeix al nostre municipi,
decorant els carrers, balcons, taules presidencials, etc.). --------------------------------------------------Per la relació històrica i cultural amb la nostra terra basta remetre’ns a la regulació que en fa
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en referència a la bandera de la Comunitat Autònoma
al seu Article 6, sobre “Els símbols de les Illes Balears”, on diu: “La bandera de les Illes
Balears, integrada per símbols distintius legitimats històricament, serà constituïda per quatre
barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat a la part superior esquerra de
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fons morat i amb un castell blanc de cinc torres enmig.” Deixant clara la legitimació històrica de
les quatre barres roges sobre fons groc. ------------------------------------------------------------------------Després de la recuperació de les llibertats democràtiques, juntament amb altres símbols, les
quatre barres roges sobre fons groc han esdevingut símbol de cultura, de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears segons diu el nostre Estatut. ----------------------------------------------------Igualment, i relacionat amb la polèmica dels símbols, cal destacar la preocupant aparició de
símbols d’origen feixista, incitadors a l’odi i defensors de valors clarament contraris al nostre
ordenament constitucional que el nostre municipi creu que ha de prohibir, en defensa
precisament dels valors de la democràcia i la Constitució. -------------------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el PIe per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. L’Ajuntament de Sant Lluís ACORDA DECLARAR D’INTERÉS LOCAL l’Estendard
(EXEMPLE AJUNTAMENT DE PALMA: del Rei en Jaume, la bandera amb les quatre barres
roges sobre fons groc, com a símbol lligat històricament i culturalment amb el nostre municipi,
amb Mallorca i amb les Illes Balears), de manera que podrà ser exhibit a qualsevol espai públic
del municipi sense cap necessitat d’autoritzacions prèvies. ------------------------------------------------2. L’Ajuntament de Sant Lluís ACORDA prohibir l’exhibició feta per part de particulars o entitats
associatives a espais públics de simbologia que inciti a I’odi, que exalti o representi dictadures,
contraries als valors democràtics de la Constitució Espanyola, i particularment les que
representin simbologia nazi. ----------------------------------------------------------------------------------------3. L’Ajuntament de Sant Lluís establirà les mesures necessàries pel correcte compliment
d’aquests ACORDS. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. L’Ajuntament de Sant Lluís remetrà còpia d’aquest acord al Govern de les Illes Balears, al
Consell de Menorca i a la Delegació del Govern d’Espanya a Menorca.” -------------------------------

Intervé la Sra. Florit Blanco. Manifesta que no cal dir massa cosa més, perquè
anteriorment el representant del PSM-ELS VERDS ha presentat una moció d’aquestes
característiques i suposa que aquesta serà aprovada perquè ja consta la paraula
bandera en tots de llaç.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU hi votarà a favor. Ara bé, a la
moció es posa com a exemple l’Ajuntament de Palma i creu que seria millor adaptarho a la realitat de Sant Lluís, perquè l’escut de Sant Lluís també té les quatre barres.
Les quatre barres formen part de la nostra identitat, no només són representatives
d’altres comunitats autonòmiques, és que ens són pròpies.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu de l’equip de govern, demana
al grup PSOE la possibilitat que les propostes d’acord es votin per separat. Si és així,
donaran suport al primer i quart punts i votaran en contra del segon i tercer punts.
Afegeix que per votar a favor del segon punt s’hauria de treure la part final del text, allà
on diu: “i particularment les que representin simbologia nazi”, atès que la Constitució
Espanyola de 1978, quant a drets fonamentals, recull en el seu articulat tot el que es
diu prèviament al text que es debat, sense fer cap distinció, atès que tota manifestació
en tal sentit conculcaria els drets i deures fonamentals defensats i establerts en el
mateix text constitucional, és a dir, totes les manifestacions totalitàries i dictatorials,
vénguin d’on vénguin.
En resum, treure la part final del text, allà on diu: “i
particularment les que representin simbologia nazi” i afegir: “totes les manifestacions
totalitàries i dictatorials, vénguin d’on vénguin.”.
La Sra. Florit Blanco no entén per què s’ha d’afegir el text ara indicat; creu que seria
suficient, en tot cas, llevar: “i particularment les que representin simbologia nazi”. El
batle manifesta que, doncs, està d’acord a llevar únicament aquesta frase.
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Per altra banda, la Sra. Florit Blanco creu que el punt tercer de la moció podria
aprovar-se, perquè únicament diu que l’Ajuntament establirà les mesures necessàries
per al correcte compliment d’aquests acords.
El batle manifesta que l’Ajuntament, en la qüestió del decret de símbols, no és
competent per vetlar pels acords, ja que és competència del Govern balear. Per açò,
entén que no poden donar suport al punt tercer de la moció.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació l’esmena
presentada pel Grup Popular a la segona proposta d’acord de la moció, que quedaria
tal com segueix:
“2. L’Ajuntament de Sant Lluís ACORDA prohibir l’exhibició feta per part de particulars o entitats
associatives a espais públics de simbologia que inciti a I’odi, que exalti o representi dictadures,
contraries als valors democràtics de la Constitució Espanyola.”

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmena presentada.
Tot seguit, el batle sotmet a votació els punts primer, segon (incorporant l’esmena
aprovada) i quart de la moció presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. L’Ajuntament de Sant Lluís ACORDA DECLARAR D’INTERÉS LOCAL l’Estendard
(EXEMPLE AJUNTAMENT DE PALMA: del Rei en Jaume, la bandera amb les quatre
barres roges sobre fons groc, com a símbol lligat històricament i culturalment amb el
nostre municipi, amb Mallorca i amb les Illes Balears), de manera que podrà ser exhibit
a qualsevol espai públic del municipi sense cap necessitat d’autoritzacions prèvies.
2. L’Ajuntament de Sant Lluís ACORDA prohibir l’exhibició feta per particulars o
entitats associatives en espais públics de simbologia que inciti a I’odi, que exalti o
representi dictadures, contràries als valors democràtics de la Constitució Espanyola.
4. L’Ajuntament de Sant Lluís remetrà una còpia d’aquest acord al Govern de les Illes
Balears, al Consell de Menorca i a la Delegació del Govern d’Espanya a Menorca.
Finalment, el batle sotmet a votació el punt tercer de la moció presentada. Es produeix
el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (3), PSMELS VERDS (1) i EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents al membres del PP
(7). El punt tercer de la moció és desestimat.
QUINZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE EN RELACIÓ A LA
PÈRDUA DEL DRET D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA D'ESPANYOLS NO RESIDENTS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, el batle en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
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Tot seguit, dóna compte de la moció presentada pel grup PSOE, RE 257, de dia
20.01.14, que diu:
“El Grup Municipal del PSOE presenta al PIe de l’Ajuntament de Sant Lluís la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS -------------------------------------------------------------------------------------------Al Butlletí Oficial de l’Estat del passat dijous 26 de desembre de 2013 es va publicar la
incorporació d’una nova disposició addicional, la seixanta-cinquena, al Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny, que
limita l’assistència sanitària a aquells espanyols que romanguin a l’estranger durant més de 90
dies en un any natural i es trobin en situació d’atur.----------------------------------------------------------Aquesta modificació, amb efectes des de dia 1 de gener de 2014 i amb vigència indefinida,
implica que els espanyols que estan residint a l’estranger per motius laborals o personals
perdran el dret a la prestació sanitària a partir dels tres mesos fora i hauran d’iniciar el
corresponent procés burocràtic per recuperar aquest dret quan tornin a Espanya. ------------------Des del Grup Municipal Socialista entenem que aquesta modificació agreuja encara més la
situació de molts ciutadans que s’han vist obligats a marxar per les elevades taxes d’atur i que
a la seva volta, si no aconsegueixen recuperar aquest dret, hauran de buscar una assegurança
privada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A més, cal tenir en compte que molts dels afectats són joves i que per tant, això suposa un altre
entrebanc per als que més pateixen les conseqüències de les inexistents polítiques del Govern
en matèria d’ocupació juvenil. --------------------------------------------------------------------------------------Així, aquesta mesura es suma a les constants retallades en matèria sanitària dutes a terme tant
pel Govern central com per l’autonòmic, com per exemple el copagament farmacèutic i la taxa
per l’emissió de la targeta sanitària.-------------------------------------------------------------------------------Consideram que la sanitat pública i universal és garantia d’igualtat, solidaritat, redistribució
social i millor qualitat de vida pel conjunt de la població. Per tant, pensam que l’Estat hauria de
garantir el dret de tots els ciutadans a l’accés a la salut, ja que la salut no és un bé de consum
sinó un dret i per tant en cap cas hauria de ser objecte de negoci. --------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta davant el PIe per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Instar al Govern de l’Estat a eliminar la nova disposició addicional seixanta-cinquena, del
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994
de 20 de juny, que limita l’assistència sanitària a aquells espanyols que romanguin a l’estranger
durant més de 90 dies en un any natural i es trobin en situació d’atur.” ---------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que queda prou clara l’exposició de motius i
la proposta d’acord i que poca cosa més hi pot afegir; únicament, demana el suport
dels grups polítics a la moció presentada.
Intervé el batle. Manifesta que han analitzat la disposició addicional seixanta-cinquena
del Text refós de la llei general de la Seguretat Social, com també han fet una sèrie de
gestions amb persones enteses en la matèria, i allò que ens han explicat no és ben bé
el que hi ha reflectit a la moció. La cosa certa és que la persona espanyola que faci
més de 90 dies fora d’Espanya quan retorni té garantida la cobertura, però ha de
tramitar de nou el document. Afegeix que a vegades paguen justos per pecadors i tal
vegada per evitar mals usos o abusos de gent que tenia el dret de tenir targeta
sanitària aquí i se n’anaven al seu país d’origen, moltes vegades mantenia la targeta
de per vida sense que li caduqués i la podia emprar o mal emprar. Per tant, tal com
està redactada l’exposició de motius, l’equip de govern no pot donar suport a la moció
presentada.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que s’hauria de dir que no paguin justos per
pecadors, ja que si te’n vas amb uns drets i quan tornes els has perduts o els has de
tornar a tramitar... Al final sempre acabam allà mateix.
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Finalment, el batle manifesta que en aquest cas el legislador, que és qui marca les
lleis, de les diferents alternatives que tenia aquesta devia ser la millor. Pot ser que
sigui un inconvenient per a alguns, però entén que en aquest cas l’avantatge pot pesar
més que l’inconvenient.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup PSOE.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (3),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del
PP (7); acorda desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup
PSOE.
SETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 20.12.13
-

Punt 14è. Còpia, en format paper, del projecte d’obres “Pavimentació de la
plaça de ses Micoles de Sant Lluís”. Per altra banda, manifesta que s’indica a
l’acord de la Junta que la despesa anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
155.619.15 del Pressupost de l’exercici 2013. Afegeix que no ha vist en el
Pressupost de 2013 aquesta partida, ja que en el pressupost d’inversions hi ha
una partida genèrica d’un milió d’euros, però el programa d’inversions acaba
amb la partida 155.619.14. Per tant, demana una explicació.

-

Punt 16è. Manifesta que s’aprova el projecte per a l’execució de les obres de
reparació de la coberta del pavelló esportiu municipal per import de 31.016
euros, imputant-se aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 155.619.15 del
Pressupost de 2013. No obstant açò, en el Pressupost de 2014 hi consta una
partida en concepte de “Impermeabilització cobertes Pavelló d’Esports” pel
mateix import. Per tant, demana una explicació.

Junta de Govern Local de dia 30.12.13
-

Punt 2n. Còpia, en format paper, del projecte d’obres “Execució d’un tram de
voravia a cala Biniancolla”. Atès que la despesa anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 155.619.16 del Pressupost de l’exercici 2013; i atès que no ha
vist en el Pressupost de 2013 aquesta partida, demana una explicació.

-

Punt 3r. Còpia, en format paper, del projecte d’obres “Rehabilitació urbana del
Pla de Cas Rector – 1ª fase”. Atès que la despesa anirà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 155.619.17 del Pressupost de l’exercici 2013; i atès
que no ha vist en el Pressupost de 2013 aquesta partida, demana una
explicació.

-

Punt 4è. Còpia, en format paper, del projecte d’obres “Condicionament i
enjardinament de la mitjana del l’avinguda de sa Pau”. Atès que la despesa
anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 155.619.18 del Pressupost de
l’exercici 2013; i atès que no ha vist en el Pressupost de 2013 aquesta partida,
demana una explicació.
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-

Punt 5è. Còpia de la memòria valorada per l’adquisició de l’enllumenat
decoratiu de les festes de Nadal.

-

Punt 6è. Còpia de la memòria valorada per l’adquisició de l’enllumenat
decoratiu de les festes patronals.

-

Punt 7è. Còpia, en format paper, del projecte d’obres “Reforma de l’enllumenat
en l’àmbit de ses Barraques”.

-

Punt 8è. Còpia, en format paper, del projecte d’obres “Reforma de l’enllumenat
en l’àmbit del camí de Binifadet i camí de Son Tretze”.

DISSETÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que entre el nucli rural des Camp Sarg i ses
Cases Velles hi ha un caminet que els uneix tots dos; allà enmig hi ha el pou dels
Galiots. Afegeix que aquest camí és intransitable i és municipal.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
bonificacions del geriàtric.

Demana una relació de com s’han gastat les

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Respecte al programa d’inversions de 2014, demana
una còpia dels següents projectes:
- Reparacions voravies.
- Projecte camí Vell de s’Ullastrar, sempre que estigui redactat, ja que sap que fa
poc es va adjudicar la redacció del projecte.
- Aparcament Binissafúller Platja.
- Actuacions en camins rurals.
- Banys i aparcament minusvàlids platja Binissafúller.
- 1ª fase substitució llums Binibèquer Vell i Torret de Baix.
- III fase obres millora Cala Torret.
- Nova zona de jocs a Binissafúller Platja.
- Impermeabilització coberta pista Pavelló Esports (primera fase).
- Impermeabilització coberta Pavelló Esports.
- Reforma instal·lació lampisteria vestidors Pavelló Esports.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el mes de febrer de 2013 va demanar
un 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. Atès, però,
que l’esmentat informe l’ha passat al seu advocat, voldria una altra còpia d’aquest
informe. Per altra banda, i sobre aquest expedient, demana:
- Còpia de la llicència núm. 3219, de 1999.
- 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.
Tot açò, per aclarir la qüestió a les Noves Generacions de Sant Lluís.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que sembla que hi ha intenció
d’enllumenar la Torre d’Alcalfar. Voldria saber si s’ha demanat permís a la propietat
per enllumenar-la. El batle informa que és un tràmit que ha iniciat el CIM; que
l’esmentada edificació està afectada per la delimitació de Costes; que hi ha un tràmit
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de concessió iniciat; i que açò s’haurà de coordinar amb l’Ajuntament per fer aquesta
infraestrauctura. Afegeix que el CIM també ha demanat permís per enllumenar la Torre
de Son Ganxo. El Sr. Carretero manifesta que la titularitat de la Torre d’Alcalfar era
del Ministeri d’Hisenda. El batle manifesta que hi havia un conveni amb l’Ajuntament.
El Sr. Carretero respon que sí, per noranta-nou anys. El batle manifesta que s’ha
d’analitzar per què s’han incomplert compromisos, com ara que s’havia de destinar
aquell espai a un ús que mai no s’ha fet. El Sr. Carretero demana si el Ministeri
d’Hisenda ha denunciat el conveni. El batle respon que no.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en data 13.12.13, RE 6241, Correus
reitera un escrit presentat en el mes d’octubre, en el qual demanava determinada
informació sobre les urbanitzacions del terme municipal. Voldria saber per què no
se’ls ha passat aquesta informació. El batle respon que se l’informarà.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a l’escrit amb RE 6075. Assenyala que
una veïna de Punta Prima s’ha adreçat al Defensor del Poble, demanant el
funcionament del transport públic durant l’hivern. Voldria saber si l’Ajuntament ha fet
qualque gestió sobre aquesta qüestió. El batle respon que se l’informarà.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en data 27.11.13, RE 5956, Josep
Castells Baro ha presentat una factura en concepte de treballs de senyalització del
municipi. Voldria saber quin tipus de senyalització s’ha col·locat. El batle respon que se
l’informarà.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que tenim un informe desfavorable
respecte a un pou en el camí de sa Vigia. Voldria una còpia de l’informe emès pel
tècnico, José A. Fayas respecte a aquest pou.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que en data 26.11.13, RE 5939, Jordi
Taura presenta un escrit en sol·licitud de llicència de segregació. Demana una còpia
de la documentació o segregació que planteja.
El batle creu que amb l’escrit
presentat no hi ha documentació adjunta, i que aquests dies ha presentat una altra
petició adjuntant més documentació. El Sr. Carretero manifesta que parla d’uns
terrenys adossats a la bateria de Biniancolla, per la qual cosa agrairia que es grafiàs la
segregació que pretén aquest senyor.
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 20.12.13, i els
en lliura una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. JUAN CUBAS PONS
-

Li remet, adjunta, una còpia dels pressuposts presentats de les quatre entitats a les
quals se’ls ha donat una subvenció en matèria de serveis socials.

El regidor de Serveis Socials
Alfredo Benosa Majos
AL SR. JUAN CUBAS PONS
Amb relació a l’Associació de joves Mou-te, l’informo que aquesta es va crear l’any 2010 amb
tots els càrrecs corresponents. Durant el curs 2011-2012 la majoria dels membres de la Junta
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Directiva es van absentar de l’illa de Menorca per efectuar els seus estudis universitaris i de
formació professional a la península, la qual cosa va provocar que no es dugués a terme cap
iniciativa.
En el mes de novembre de 2013 es va renovar la junta amb joves residents tot l’any a l’illa,
se’ls va explicar els beneficis individuals i de grup que els joves poden experimentar i viure a
través d’una associació de joves.
L’Ajuntament, aprofitant l’estructura de l’associació local de joves ( Mou-te ), van considerar fer
totes les contractacions dels monitors de temps lliure de les ludoteques de les vacances
escolars, així com de la fira infantil de Festes Patronals a través d’aquesta associació, fet que
suposa un increment de 12.000 € a la partida 489.01 Institucions sense finalitat de lucre dels
pressuposts.
Aquestes contractacions es duen a terme a través d’un conveni entre l’associació i els Serveis
Educatius de Menorca.
Carmen Reynés Calvache
Regidora de Joventut

Sense més assumptes a tractar, i quan són les 22.50 hores, el president aixeca la
sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la
secretària, acta que certific.
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