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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 24/11/2011
Hora: de les 20 a les 21.25 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Elena Pons Pons
Ordre del dia
Primer.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon.- Presa de possessió de la regidora del PSOE, Vanesa Florit Blanco
Tercer.- Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports de dia 09.11.11.- Moció que
presenta el grup municipal del PSM-ELS VERDS amb relació a l'aposta per la
continuïtat d'una educació infantil de primer cicle de qualitat
Quart.- Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 15.11.11.- Proposta que presenta
el regidor d'Urbanisme al Pla Insular de Cooperació 2012
Cinquè.- Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 15.11.11.- Proposta de fixació
de preus contradictoris al projecte d'obres de construcció del nou CEIP 6+12 de Sant
Lluís
Sisè.- Proposició de Batlia amb relació a l'aprovació del Compte General del
Pressupost de 2010
Setè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació al Dia Internacional
contra la Violència de Gènere
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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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
ordinària de dia 27.10.11.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels onze
membres assistents.
SEGON.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DEL PSOE, VANESA FLORIT
BLANCO
La secretària dóna compte de l’escrit rebut de la Junta Electoral Central, RE 5596, de
dia 18.11.11, el qual diu:
“------------------------------------------------CREDENCIAL DE CONCEJALA----------------------------------D. Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta Electoral Central, expilo la presente
CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJALA del Ayuntamiento de Sant
Lluís (Baleares) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dª VANESA FLORIT BLANCO-------------------------------------por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de D.
Ismael Seguí Sintes. --------------------------------------------------------------------------------------------------A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Sant Lluís (Baleares), expido la
presente en Madrid, a 14 de noviembre de 2011.” ------------------------------------------------------------

Així mateix, la secretària informa que la senyora Florit Blanco ha presentat la
declaració de causes d’incompatibilitat i activitats, així com la declaració de béns i
drets patrimonials.
A continuació, la Sra. Florit Blanco pren possessió del càrrec de regidora, dient
literalment amb la mà damunt la Constitució espanyola:
“PROMET PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT AMB
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE SANT
LLUÍS, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT”
Tot seguit, el batle dóna la benvinguda a la nova regidora; i li desitja que aquests quasi
quatre anys siguin de feina i dedicació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En nom del PSOE, li dóna la benvinguda, i espera que
la feina que faci sigui pel profit del nostre municipi.
El Sr. Melià Mercadal, en nom d’EM-EU, dona l’enhorabona a l’esmentada regidora,
alhora que li desitja que faci una bona feina per l’Ajuntament i pel poble de Sant Lluís.
Igualment, el Sr. Lora Buzón, en nom del PSM-ELS VERDS, li dóna la benvinguda.
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TERCER.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS DE DIA
09.11.11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-ELS VERDS
AMB RELACIÓ A L'APOSTA PER LA CONTINUÏTAT D'UNA EDUCACIÓ INFANTIL
DE PRIMER CICLE DE QUALITAT
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La Sra. Reynés demana si hi ha alguna intervenció. --------------------------------------------------------El Sr. Lora intervé dient si l’equip de govern ha tret alguna conclusió sobre la moció, i comença
a explicar la intenció del seu partit. Diu que és una moció d’intencions que presenta el PSM –
ELS VERDS amb motiu de com veuen que aniran els pressupostos de totes les
administracions, i demanen que els pressupostos del Govern, Conselleria d’Educació, Consell
Insular de Menorca i ajuntaments no minvin en aquests aspectes. Per això al final de la moció,
els cinc apartats que fan són per instar totes les institucions que no retallin, fins i tot si fos
possible posar-hi més diners, encara que saben que són mal moments; però per això també el
que fan en aquesta moció en el punt cinquè, és instar el CIM a crear i liderar una mesa
d’educació infantil de Menorca per tal de planificar i garantir el finançament de l’educació infantil
per els propers anys, tot apostant per un finançament equilibrat entre les distintes
administracions. Comenta que durant el temps en què ells estaven a l’Ajuntament governant es
van haver de barallar molt amb el CIM i el Govern Balear, ja que les escoletes són una cosa
que porten els ajuntaments i, si no és amb el suport del Govern i CIM el cost és molt elevat. El
que cerquen en els pressupostos és que siguin conseqüents pel que fa a aquesta matèria.
Desconeixen els pressupostos del govern per on van, però amb la moció insisteixen en que no
minvin i que els pagaments de les línies d’ajut es facin quan toca. --------------------------------------La Sra. Marquès diu que ells hi vénen d’acord, ja que va costar molt que el govern acceptés
pagar una part, encara que troba que estan molt enfora del que tocaria pagar. Segons la Sra.
Marqués la cosa ideal seria que en pagués un 33% del Govern Balear, un 33% entre el CIM i
els ajuntaments i l’altra 33% de les famílies usuàries. -------------------------------------------------------El Sr. Lora diu que aquest va ser l’objectiu quan es va començar amb el tema de les escoletes.
La Sra. Marqués diu que fa dos anys el govern no aportava res i que ara que s’ha aconseguit
aquestes ajudes, per poc que sigui, s’ha de lluitar perquè no es perdin. Demana a la Sra.
Reynés si ja s’han pagat les ajudes de l’anterior any. Ella respon que el tema econòmic el
desconeix, però que no té constància que s’hagi fet i que ho demanarà per confirmar-ho. -------El Sr. Melià diu que ell també hi ve d’acord i que troba que és una moció que es podria aprovar
per unanimitat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Carmen Reynés demanar al Sr. Lora d’aclarir alguns dubtes que hi han trobat, una vegada
analitzada la moció. En primer lloc demana què vol dir per ell fer les escoletes econòmicament
sostenibles per part dels ajuntaments. Que una part la paguin els pares, l’Ajuntament, les altres
administracions... El Sr. Lora respon que és el percentatge que s’havia dit anteriorment, però
no tan sols a Sant Lluís si no per tots els altres municipis, i què en els casos en que
l’Ajuntament tengui més diners i vulgui davallar el cost a les famílies, idò bé, que també es faci.
Diu també que la moció ha estat presentada a tots els ajuntaments de l’illa. --------------------------La Sra. Marqués recalca que perquè les escoletes siguin econòmicament sostenibles s’ha
d’aconseguir l’ideal esmentat.---------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià diu que l’objectiu d’aquesta sostenibilitat és principalment que no es rebaixin les
ajudes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynés fa la segona pregunta al Sr. Lora, com creu que ha de ser una mesa
d’educació infantil, qui la de formar i què podria fer la mesa d’educació infantil per garantir el
finançament dels pròxims anys. -----------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora respon dient que del PSM en el moment en què insta el Govern Balear que lideri
una mesa d’educació, és amb la idea que en aquella mesa hi singuin tots els ents implicats,
que hi hagi una representació de les escoletes, dels ajuntaments, del CIM i del Govern Balear i
que s’hi pugui xerrar dels problemes que existeixen. Això servirà per poder negociar entre tots
la problemàtica que hi ha i poder trobar-hi solucions conjuntes. ------------------------------------------3
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La Sra. Marquès diu que en l’anterior legislatura es va començar una feina molt important i va
ser iniciada des del Govern Balear. Abans cada escoleta funcionava de manera diferent, amb
quotes diferents, amb sous diferents entre els educador i mestres, i es va arribar a unificar els
criteris.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora diu que hi ha escoletes públiques, privades, cooperatives... i que a la mesa
d’educació es podrien unificar totes. -----------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynés continua i demana que expliqui què entén per finançament equilibrat entre les
diferents administracions i si és el mateix que s’ha comentat abans del tan per cent igual entre
tots. El Sr. Lora respon afirmativament. -------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynés demana per què no es va crear aquesta mesa d’educació quan ells van
governar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora diu que no hi havia mesa d’educació però sí hi havia una altre consell. -----------------La Sra. Marquès exposa que durant la passada legislatura el primer que es va fer va ser reunirse amb el CIM per poder unificar criteris. Llavors el Govern Balear va crear l’Institut de Primera
Infància i va ser l’entitat que va aglutinar aquestes propostes. Es va fer molta feina des de
Menorca i la persona que ho dirigia era de Menorca perquè es va agafar l’illa com a model,
però es va fer feina abastant tota la comunitat autònoma. Arran d’aquest Institut el que es va fer
va ser començar a unificar criteris sobre horaris, quotes, forma de finançament..., també es va
aconseguir que es pagués la quantitat abans mencionada, ja que no existia i que per tant sí
que troba que es va fer molta feina. ------------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynés els demana si a part d’aquest Institut ara volen una mesa d’educació o és a
causa que no funciona aquest Institut.----------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués respon que en aquests moments no tenen constància de que aquest institut
funcioni, que fins ara havia funcionat molt bé, i allò que demana el PSM amb la moció és que
aquesta tasca continuï. Reynés demana si coneixen els motius per què va deixar de funcionar
aquest institut. Marqués respon que va funcionar fins que pràcticament va acabar la legislatura
passada, però que des que ha començat aquesta nova legislatura no té constància que torni a
funcionar. Reynés diu que troba que si ja hi ha qualque cosa començada, millor seria continuar
amb això i no proposar fer-ne una de nova. Marqués respon que com que aquest institut era
d’àmbit balear, si està previst que no es continuï fent així, que almanco es faci a Menorca.
Reynés diu que el problema està en el fet en que els temes d’educació són competència
autonòmica i no del Consell Insular. Carol Marqués explica que encara que sigui competència
del Govern Balear els qui realment gestionen les escoletes són els Ajuntament i el problema és
que si cada ajuntament ho fa per la seva banda tots els criteris són diferents perquè depenen
de cada Ajuntament, que és el que passava fins ara. I quan es va crear l’Institut de primera
infància es van poder unificar alguns d’aquest criteris i el Govern Balear començar a
subvencionar-ne una part. El CIM no té cap competència sobre el tema però si que és l’òrgan
encarregat d’ajuntar tots els municipis de l’illa i pot liderar tots els ajuntaments per poder
reclamar tots junts que les ajudes es mantinguin, unificar criteris, etc. ----------------------------------La darrera pregunta que fa la Sra. Reynés sobre aquest tema és saber si es va reclamar les
ajudes pendents del 2010. Carol Marqués respon que aquestes sí que es varen rebre, i les
pendents són les del 2011. Ells varen acabar la legislatura i encara no s’havia acabat el curs. -El Sr. Lora comenta que troba que la moció és una moció genèrica, i que com més organitzat
s’estigui tant a nivell a Menorca com entre els ajuntaments i sol·licitant que no es retallin en
educació, seria una millora important. ---------------------------------------------------------------------------Reynés explica el punt de vista de l’equip de govern:--------------------------------------------------------Referent al primer punt de la moció, l’equip de govern està d’acord a reclamar a la CAIB les
ajudes del 2010-2011, ja que considerem que les administracions han de fer complir els
compromisos adquirits; per tant, estan d’acord a instar el Govern que ho faci efectiu. -------------Respecte al segon punt, l’equip de govern manifesta que creuen que instar altres
administracions que es comprometin a mantenir i fins i tot augmentar línies d’ajuts en la situació
econòmica en que estem, sabent que queden pendents els pagaments de l’any 2010-2011, no
té gairesentit. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer punt, des d’aquest Ajuntament instarem el CIM a mantenir aquesta línia d’ajuts.-----------Quart punt, aquest equip de govern estam d’acord a mantenir l’aportació econòmica dedicada a
l’educació infantil i a més recolzarem i farem que l’educació infantil de primer cicle sigui de
qualitat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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Cinquè punt, l’equip de govern no pot instar el Cim a crear i liderar una mesa d’educació infantil
ja que no té competència en educació. (Art. 36 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears). La
competència en educació correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. ----------------En relació a aquest darrer apartat, la Sra. Marquès explica que el que hi havia era l’Institut de
Primera Infància, competència del Govern Balear i van ser ells que van crear aquest Institut. En
el cas que segueixi funcionant, hi vendrien d’acord; però si no funcionés, almenys crear a
Menorca una mesa d’educació Infantil significaria agrupar-se tots els ajuntaments per reclamar
el que ens toca, i l’únic òrgan que ho pot crear és el CIM, perquè un ajuntament tot sol no ho
pot liderar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tant, la Sra. Reynés diu que el primer que s’ha de fer és comprovar si aquest Institut
continua funcionant, abans de crear una mesa, i que se n’informarà. -----------------------------------La Sra. Marqués comenta amb relació al que ha decidit l’equip de govern sobre el segon punt
de la moció, que si allò que hi ha pendent del 2010-2011 es paga dins el 2011, la petició d’
instar que es mantenguin les ajudes per al 2011-2012 no està fora de lloc, ja que ara és el
moment, perquè és ara que s’estan preparant els pressupostos per al proper any 2012, i això
és un reclam a l’administració competent sobre aquesta matèria perquè compleixi el compromís
amb les ajudes establertes, i com a mínim només demanar-ho. ------------------------------------------El Sr. Miquel Meliá demana, si el que diu la Sra. Reynés és que l’equip de govern no ve d’acord
en demanar al Govern Balear que mantenguin les ajudes per al manteniment de les escoletes
infantils, perquè amb la situació de crisi actual no permet aquesta ajuda i aquesta és la voluntat
de l’Ajuntament de Sant Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora diu que si no ens donen aquesta ajuda, això suposa un gran dèficit.---------------------La Sra. Renyés respon a tot afirmativament. -------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués demana també si l’equip de govern no vol ni demanar-ho. --------------------------La Sra. Reynés diu que el fet de no demanar-ho no vol dir que no paguin, però que instar el
Govern Balear ara mateix no es farà. ----------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués demana quin és el plantejament que fa l’equip de govern en aquest aspecte.
Si l’Ajuntament prefereix fer-se càrrec de tot el dèficit que suposa l’Escoleta Infantil, només per
no voler instar el Govern Balear. ----------------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynés repeteix que no demanar-ho no vol dir que no es pagui, i que l’Ajuntament en el
cas que no es donés aquesta ajuda, l’assumiria, perquè l’escoleta ha de seguir funcionant. -----La Sra. Marqués demana quina és la postura respecte a l’Escoleta Municipal en el cas que no
es rebi aquesta subvenció.------------------------------------------------------------------------------------------Reynés diu que l’ajuntament haurà d’assumir, l’escoleta ha de tenir una qualitat.--------------------La Sra. Marqués demana si es trauran diners d’una altra banda. ----------------------------------------Reynés respon que l’Ajuntament està preparant pressupostos i és una possibilitat que es tindrà
en compte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marqués diu que ha costat molt aconseguir-ho perquè ara no es vulgui intentar mantenir o
almenys reclamar-ho; i que ells no volen demanar més sinó mantenir el que hi ha. Que ells
formen part d’una administració que és l’ajuntament i han de defensar els interessos del seu
poble, i per tant, demana si no s’atreveixen a demanar el que li toca a l’Ajuntament.---------------Reynés respon que tots han de fer feina conjuntament i ho haurien de demanar però que ara
no és el moment.-------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Carol Marqués torna a demanar si es llevaran dobles d’una altra partida o caldrà
augmentar les quotes de l’escoleta.-------------------------------------------------------------------------------Reynés contesta que en cap moment ella ha dit això i que aquesta no és la idea. ------------------El Sr. Melià comenta que ell pensa que aquesta moció és massa poc ambiciosa o és massa
poc realista, que no ho diu per criticar la moció si no per comentar que és modesta i podria anar
més enllà; i que li sorprèn que l’equip de govern no vengui d’acord ni amb aquest tipus de
moció. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynés respon que la mateixa línia i la mateixa partida econòmica no pot ser, són
conscients de que la majoria d’administracions estan retallant i reduint pressupostos per unes
necessitats que hi ha, instar que ho mantinguin, quan ells poden tenir previst a baixar-los i per
tant no es pot instar que es mantingui o s’augmenti i si s’ha de rebaixar, l’ajuntament abaixarles haurà d’acceptar-ho. Ells no poden exigir ni obligar les altres administracions en tema de
pressupostos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment la Sra. Reynés demana si la moció es vota amb els punts per separat, si es lleven
els dos punts, o si es deixa la moció així com està. ----------------------------------------------------------5
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El Sr. Remi Lora respon que ella no canviarà la moció. -----------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la moció presentada pel grup
del PSM-ELS VERDS.------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Educació i Esports, amb els vots a favor dels representants del PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció de la representant del PP, que
suposen set vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Instar la Conselleria d’Educació de la CAIB a fer efectius, en el més breu termini de
temps possible, els pagaments corresponents a la convocatòria de 2010 de la línia d’ajuts per
al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament
de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes
per reforçar de les capacitats educatives de les famílies.---------------------------------------------------Segona.- Instar la Conselleria d’Educació de la CAIB a convocar aquesta mateixa línia d’ajuts
corresponents a l’any 2011, tot mantenint la mateixa quantia econòmica o augmentar-la en el
cas que sigui possible, i a incloure amb les mateixes condicions aquests ajuts en els
pressuposts de 2012.-------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Instar el Consell Insular de Menorca a mantenir la línia d’ajuts dedicada al
sosteniment de les escoletes infantils i al desenvolupament de programes de cultura d’infància,
tot mantenint la seva quantia econòmica o augmentar-la en el cas que sigui possible.-------------Quarta.- Instar l’Ajuntament de Sant Lluís a mantenir o augmentar-la en el cas que sigui
possible, la seva aportació en el pressupost de 2012 dedicada a educació infantil, per tal de
mantenir la qualitat d’aquesta etapa educativa, dels programes de cultura de criança i ajuts que
hi van lligats.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Instar el Consell Insular de Menorca a crear i liderar una Mesa d’Educació Infantil de
Menorca per tal de planificar i garantir el finançament de l’educació infantil d’illa per els propers
anys, tot apostant per un finançament equilibrat entre les distintes administracions.”----------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la moció va ser debatuda a la comissió
d’Educació, on la presidenta va fer-li unes preguntes i ell va contestar-les; però
assenyala que la moció és genèrica perquè no barati res del que fins ara s’estava fent
sobre l’assumpte indicat. Potser l’actual equip de govern desconeix el mecanisme
sobre aquesta qüestió, ja que l’únic que es demana és que es mantengui tot el que fins
ara hi havia hagut en matèria d’educació infantil, per tal que tant el CIM com el Govern
balear no redueixin les aportacions econòmiques a l’hora d’elaborar els pressuposts.
Afegeix que sí que és cert que no tenim competència en educació, però les escoletes
són nostres i hem de vetlar perquè les escoletes siguin al més igualitari possible.
Conclou dient que al seu entendre aquesta moció hauria de tenir el vot favorable de
tots els membres de la corporació.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que pot entendre la posició de l’equip de
govern, però espera que després d’haver-li contestat a totes les preguntes que va fer
la regidora d’Educació a la comissió, hi hagin reflexionat i donin suport a aquesta
moció.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU considera que aquesta moció
s’hauria d’aprovar per unanimitat; és una d’aquestes mocions que l’únic que fan és
defensar els interessos de l’Ajuntament de Sant Lluís, ja que tot allò que no aporti el
Govern balear ho haurà d’aportar l’Ajuntament. Afegeix que, independentment del
que faci el Govern balear, creu que aquí a l’hora de defensar els interessos municipals
haurien d’estar tots a la mateixa banda i, per tant, haurien de votar-hi afirmativament.
Així mateix, manifesta que a la comissió d’Educació la regidora va dir que hi votarien
en contra perquè la situació actual no permet aquesta ajuda i que aquesta és la
voluntat de l’equip de govern, i assenyala que si bé evidentment la voluntat de l’equip
de govern és sobirana, però la responsabilitat també s’ha d’exigir. Conclou anunciant
el seu vot favorable.
6
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Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que després de la comissió del dia 9 de
novembre, en la qual vam tractar aquest tema, aquest equip de govern ha continuat
fent feina i analitzant la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS i, després
d'estudiar les seves propostes, hem arribat a una conclusió. Referent al primer punt,
assenyala que aquest equip de govern hi votarà a favor perquè entén que les
administracions han de fer complir els compromisos adquirits. Pel que fa al segon
punt, manifesta que tots som conscients de la situació econòmica actual i, per açò,
consideram que l'Ajuntament necessita l'aportació d'aquests ajuts per poder atendre
les despeses i el funcionament de l'escoleta. Podem instar el Govern a convocar
aquesta mateixa línia d'ajuts per al curs 2012-2013, però legalment no podem
demanar a mantenir-les per al curs 2011-2012, ja que segons l'article 8,1 del Decret
131/2008, de 28 de novembre, s'exposa que mitjançant una ordre de la Conselleria
d'Educació i Cultura s’ha d'aprovar dins el primer trimestre de cada any, d'acord amb
les seves disponibilitats pressupostàries, la quantia dels mòduls de finançament, sobre
la base dels quals s'han de fer les convocatòries d'ajuts corresponents, període que ja
està fora de termini.
Continua la Sra. Reynés Calvache. Pel que fa al tercer punt, manifesta que també hi
votaran a favor pel mateix motiu que el punt anterior. A més, té constància que el
Consell Insular mantindrà el mateix import que els anys anteriors. Referent al quart
punt, anuncia que també hi votaran a favor, ja que aquest equip de govern té la
intenció de mantenir les ajudes necessàries per tal de mantenir la qualitat educativa
infantil. Sobre el cinquè punt, manifesta que aquest equip de govern no ve d'acord a
instar el Consell Insular de Menorca a crear una mesa d'educació infantil de Menorca,
però sí que ve d'acord a instar que funcioni i que s'activin els òrgans que ja estan
creats, com és l'Observatori de la Infància i de la Família, mitjançant el qual es
donarà a conèixer i s'analitzarà l'estat de l’educació infantil de 0-3 anys de Menorca.
Afegeix que també existeix l'Institut de Primera Infància, que pretén una millora en
l'educació i l'atenció dels infants i de les seves famílies de 0 a 3 anys de les Illes
Balears, i sempre que ho considerem necessari es poden demanar que facin
comissions de seguiment.
Finalment, la Sra. Reynés Calvache manifesta que aquest equip de Govern demana,
doncs, que es retiri el cinquè punt o que es modifiqui en el sentit d’instar que s'activin
els òrgans que ja existeixen, ja que a la comissió se’ls va demanar per què no es va
crear aquesta mesa d’educació quan l’oposició actual governava, i ells van contestar
perquè hi havia un altre consell u òrgan; a més la Sra. Marquès va comentar que a
l'Institut de Primera Infància es va fer molta feina i es va aconseguir unificar criteris,
quotes, forma de finançament i també es va aconseguir que es paguessin els ajuts.
Per tant, si consideram que és un òrgan que ha funcionat, perquè n’hem de crear
d'altres? És millor aconseguir que segueixi funcionant. Així mateix, demana que
també es retiri el segon punt o que es modifiqui en el sentit de demanar ajuts per al
curs 2012-2013. Conclou dient que en el cas que no es retirin aquests punts, l’equip
de govern s’abstindrà.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Pel que fa al segon punt, i que som fora de
termini, manifesta que suposa que la Conselleria d’Educació ja haurà designat les
partides pressupostàries en matèria d’escoletes infantils. No sap per què s’ha de
retirar, ja que d’allò que diu la moció al que diu l’equip de govern no hi ha gaire
diferència, l’únic que es vol amb aquesta moció és que no minvin els pressuposts en
matèria d’escoletes. Sobre el punt cinquè, podria estar d’acord a activar els òrgans
existents.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el fet que els ajuts s’hagin de decidir
en el primer trimestre de l’any, açò no significa que no es puguin demanar per al curs
2011/2012, ja que aquest curs acaba al mes de juny de 2012, per la qual cosa dins el
primer trimestre de 2012 hi hauria temps per concedir-los. Per tant, considera que
d’impediment legal no n’hi ha cap, i allò que s’hauria de demanar és que no es perdi
cap curs i que es mantingui per al curs 2011/2012. Respecte a l’Institut de Primera
Infància, manifesta que sembla que aquest continua; i que si troben que des del mateix
institut es farà la mateixa feina que es va fer durant la passada legislatura, el PSOE
estaria d’acord amb la modificació de la cinquena proposta d’acord. No obstant açò, li
agradaria un compromís d’exigir a l’Institut de Primera Infància que segueixi amb la
mateixa feina que es va fer. A més, recorda que durant la passada legislatura el
director de l’esmentat Institut era de Menorca i va fer molta feina a Menorca i seria una
pena que açò es perdés.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si la polèmica és el punt cinquè, no té
gaire importància el fet de mantenir-lo així com està redactat o modificar-lo segons el
que ha exposat l’equip de govern; tant li és.
Intervé novament la Sra. Reynés Calvache. Pel que fa al cinquè punt, manifesta que
la intenció de l’equip de govern és instar que es mantenguin els òrgans existents. De
fet, l’Observatori de la Infància i de la Família s’està posant en marxa; d’aquí ve la idea
d’instar que aquest òrgan s’activi i funcioni. Sobre el segon punt, manifesta que l'equip
de govern del pacte va treure la convocatòria per l’octubre de 2010 per ordre del
conseller de dia 8 d'octubre de 2010, incomplint així la normativa esmentada
anteriorment. Com abans ha comentat, sí que instaran el govern que mantengui la
línia d’ajuts per al curs 2012-2013; no poden, però, instar legalment, a causa de
l’article 8.1, que es mantengui per al curs 2011-2012.
La Sra. Marqués Portella considera que, doncs, es demani a la Conselleria que es
mantenguin aquests ajuts sense fer referència a cap curs. Tot els grups polítics s’hi
mostren d’acord.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Educació i Esports, amb les modificacions indicades i consensuades
durant el desenvolupament de la sessió.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primera.- Instar la Conselleria d’Educació de la CAIB a fer efectius, en el més breu
termini de temps possible, els pagaments corresponents a la convocatòria de 2010 de
la línia d’ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació
infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al
funcionament d’activitats, serveis i programes per reforçar les capacitats educatives de
les famílies.
Segona.- Instar la Conselleria d’Educació de la CAIB a convocar aquesta mateixa línia
d’ajuts, tot mantenint la mateixa quantia econòmica o augmentar-la en el cas que sigui
possible.
Tercera.- Instar el Consell Insular de Menorca a mantenir la línia d’ajuts dedicada al
sosteniment de les escoletes infantils i al desenvolupament de programes de cultura
d’infància, tot mantenint la seva quantia econòmica o augmentar-la en el cas que sigui
possible.
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Quarta.- Instar l’Ajuntament de Sant Lluís a mantenir, o augmentar-la en el cas que
sigui possible, la seva aportació al pressupost de 2012 dedicada a educació infantil,
per tal de mantenir la qualitat d’aquesta etapa educativa, dels programes de cultura de
criança i ajuts que hi van lligats.
Cinquè.- Instar la Conselleria d’Educació de la CAIB que potenciï els organismes ja
existents, com l’Institut de Primera Infància, per tal que segueixin amb la mateixa
efectivitat que han tingut fins ara.
QUART.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 15.11.11.PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'URBANISME AL PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ 2012
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposta que presenta el

regidor d’Urbanisme, de dia 14.11.11, amb relació a les obres que s’han d’incloure en el Pla
insular de cooperació 2012. Així mateix, informa que els projectes no estan del tot enllestits,
que els Serveis Tècnics Municipals hi estan fent feina i que espera que abans de la sessió
plenària estiguin acabats. Tot seguit, efectua una detallada explicació de cada una dels
projectes que es pretenen incloure dins el PIC 2012: --------------------------------------------------------Projecte d’execució per a la supressió de barreres arquitectòniques en el poblat de cala
Torret (1ª fase) --------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que s’han mantingut reunions amb l’enginyer Joan Moll Serra, redactor del
projecte d’urbanització de Binibèquer Nou, per tal de consensuar aquest projecte. El projecte
en qüestió ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que correspon a una primera
fase, l’import del qual puja a 67.032,29 euros. Mitjançant un plànol del projecte explica l’àmbit
d’actuació.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que, doncs, aquestes obres s’hauran de treure del projecte
d’urbanització. El president respon que sí.
Així mateix, la Sra. Marqués s’interessa per
l’acabat del paviment. El president informa que serà el paviment que va decidir l’enginyer en el
projecte d’urbanització.-----------------------------------------------------------------------------------------------Projecte d’obres i instal·lacions per a la llicència d’activitat del camp de futbol municipal
de Sant Lluís -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que el projecte ha estat redactat per l’enginyer industrial, Josep Quintana
Subirats, i que puja a 50.382,70 euros. Informa que aquest projecte està orientat a obtenir la
llicència d’activitat del camp de futbol per a la pràctica de l’esport, així com per celebrar-hi
concerts. Tot seguit, mitjançant els plànols del projecte explica les diferents actuacions a
realitzar; informa que l’aforament màxim serà per a 2.000 persones. Així mateix, informa que
el tancament del camp serà el mateix que s’havia previst en el projecte inicial que van redactar
els Serveis Tècnics Municipals.------------------------------------------------------------------------------------Projecte de renovació de la senyalització horitzontal del casc urbà, polígon industrial i
costa de Sant Lluís --------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que aquest projecte és típic a cada Pla insular de cooperació; que ha estat
redactat pels Serveis Tècnics Municipals i que l’import és de 35.353,16 euros.----------------------Projecte d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la platja de Punta
Prima----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que aquest projecte també ha estat redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, si bé encara no està culminat del tot, i que el seu import és de 32.682 euros. Així
mateix, informa que li fa molta il·lusió poder-lo dur a terme i que la idea és crear un accés
exclusiu a la platja per a persones amb discapacitat, s’hi preveuen uns sanitaris, un vestidor,
una zona d’ombra i una petita tarima. Tot seguit, mitjançant un plànol efectua una detallada
explicació del projecte en anàlisi. ---------------------------------------------------------------------------------9
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El Sr. Melià Mercadal s’interessa per la utilitat de la tarima. El president informa que és una
petita zona de trànsit, ja que tant podràs anar a la zona d’ombra com als banys.--------------------La Sra. Marqués Portella demana si és la llenya de la tarima que té una garantia de cinc anys.
El president respon que sí, si bé considera que cada any se li haurà de donar un petit
tractament. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón considera que hi ha altres llocs a la platja de Punta Prima per no haver
d’actuar damunt la regeneració de la platja, i creu que hi hauria d’haver un informe de Medi
Ambient sobre l’assumpte. ------------------------------------------------------------------------------------------Projecte de substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram a la 5ª
avinguda de la urbanització de s’Algar -----------------------------------------------------------------------El president informa que el projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals i que el
pressupost és de 98.647 euros. Mitjançant plànols del projecte explica l’àmbit d’actuació. -------Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Biniancolla -----------El president informa que aquest projecte també ha estat redactat pels Serveis Tècnics
Municipals i que puja a 11.368,49 euros. Així mateix, informa que es tracta d’un projecte que ja
estava redactat, si bé ha sofert una modificació. Assenyala que una vegada visitada la zona
d’actuació, s’ha considerat oportú no actuar en un tram de voravia en concret, ja que no està
en molt males condicions, i n’hi ha prou de fer-hi una petita reparació. Per açò, s’ha reduït el
cost del projecte. Conclou dient que sap que el projecte no arriba a 30.000 euros, que és la
quantitat mínima que demana el CIM perquè puguin ser subvencionats, però igualment ha
considerat oportú incloure’l perquè almenys tengui dotació pressupostària municipal. -------------La Sra. Marqués Portella demana si aquest és el projecte que anava al PIC d’enguany. El
president respon que sí, si bé s’ha modificat tal com ha dit anteriorment. La Sra. Marqués
manifesta que, doncs, no es farà el d’enguany. El president respon que no. La Sra. Marqués
s’interessa pel motiu pel qual no es fa. El president informa que no és necessari canviar tot
l’enrajolat i que, per açò, s’ha modificat el projecte. La Sra. Marqués manifesta que es tractava
d’un projecte acceptat i voldria saber per què no s’executa quan ja hi havia la subvenció
atorgada. El president manifesta que, si no recorda malament, aquest projecte no tenia dotació
econòmica ni del CIM ni del MAP.---------------------------------------------------------------------------------Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Alcalfar ----------------El president informa que aquest projecte també ha estat redactat pels Serveis Tècnics
Municipals i que puja a 31.447 euros. Informa que aquest projecte també estava redactat amb
anterioritat, si bé s’ha ampliat l’àmbit d’actuació per tal que el projecte arribàs a l’import de
30.000 euros, ja que el CIM no subvenciona res que no sigui superior a l’esmentada quantitat.
Per altra banda, la Sra. Marqués Portella s’interessa per la convocatòria del PIC d’enguany, en
concret, per la quantitat total assignada per a tot Menorca. El president respon que se
l’informarà. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representants
del PP, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord:------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar els següents projectes:------------------------------------------------------------------------1.- Projecte d’execució per a la supressió de barreres arquitectòniques en el poblat de Cala
Torret (1ª fase).---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.-------------Pressupost, IVA inclòs: 67.032,29 euros.------------------------------------------------------------------------2.- Projecte d’obres i instal·lacions per a la llicència d’activitat del camp de futbol municipal de
Sant Lluís.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Josep Quintana Subirats, enginyer industrial---------------------------------------------Pressupost, IVA inclòs: 50.382,70 euros.------------------------------------------------------------------------3.- Projecte de renovació de la senyalització horitzontal del nucli urbà, polígon industrial i costa
de Sant Lluís.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.-------------Pressupost, IVA inclòs: 35.353,16 euros.------------------------------------------------------------------------4.- Projecte d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la platja de Punta Prima.
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.-------------Pressupost, IVA inclòs: 32.682,00 euros.------------------------------------------------------------------------10
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5.- Projecte de substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram a la 5ª
avinguda de la urbanització de s’Algar.---------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.-------------Pressupost, IVA inclòs: 98.647,00 euros.------------------------------------------------------------------------6.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Biniancolla.--------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.-------------Pressupost, IVA inclòs: 11.368,49 euros.------------------------------------------------------------------------7.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Alcalfar.-------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.--------------Pressupost, IVA inclòs: 31.447 euros.----------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Menorca de les
actuacions que es detallen a la relació següent, degudament prioritzades i demanar que
s’incloguin en el Pla Insular de Cooperació amb les Obres i els Serveis de Competència
Municipal 2012:---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Projecte d’execució per a la supressió de barreres arquitectòniques en el poblat de
cala Torret (1ª fase). Pressupost, IVA inclòs: 67.032,29 euros.---------------------------------2.- Projecte d’obres i instal·lacions per a la llicència d’activitat del camp de futbol
municipal de Sant Lluís. Pressupost, IVA inclòs: 50.382,70 euros.-----------------------------3.- Projecte de renovació de la senyalització horitzontal del nucli urbà, polígon industrial
i costa de Sant Lluís. Pressupost, IVA inclòs: 35.353,16 euros.---------------------------------4.- Projecte d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la platja de Punta
Prima. Pressupost, IVA inclòs: 32.682,00 euros.----------------------------------------------------5.- Projecte de substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram a la
5ª avinguda de la urbanització de s’Algar. Pressupost, IVA inclòs: 98.647,00 euros.-----6.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Biniancolla.
Pressupost, IVA inclòs: 11.368,49 euros.-------------------------------------------------------------7.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Alcalfar.
Pressupost, IVA inclòs: 31.447 euros.-----------------------------------------------------------------Tercer.- Adoptar el compromís d’inclusió en l’exercici 2012, de consignació pressupostària
suficient per atendre la despesa.----------------------------------------------------------------------------------Quart.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla Insular de
Cooperació de l’any 2012. i al Reglament de Cooperació municipal del CIM.”-------------------------

Intervé el regidor d’Urbanisme, Sr. Pons Pons. Manifesta que a la comissió
d’Urbanisme es va fer una anàlisi exhaustiva de cada un dels projectes. Demana,
per no tornar-ho a repetir, si hi ha qualque pregunta concreta sobre els projectes en
qüestió.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la comissió d’Urbanisme de dia
13.09.11 va demanar, respecte a les obres incloses dins el PIC i les diferents obres
pressupostades en el Pressupost de 2011, si es pensaven adjudicar i treure a licitació;
pregunta que no va ser contestada. Igualment, assenyala que aquesta pregunta la va
formular a la comissió d’Urbanitzacions i se li va respondre que li contestarien per
escrit; però, atès que la propera comissió d’urbanitzacions serà al mes de gener de
2012, no té massa sentit que li contestin dins el 2012 una qüestió que fa referència a
partides pressupostàries que estan dins el pressupost de 2011.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa als projectes que es volen incloure en el
PIC 2012, manifesta que quan parlam de millores, siguin les que siguin, sempre són
bones, i açò el PSOE ho ha defensat sempre, tant quan era equip de govern com ara
que estan a l’oposició. Açò ho vol deixar clar, perquè l’actitud del Partit Popular no era
la mateixa quan estava a l’oposició, ja que ells, com que no participaven en els
projectes, no hi votaven a favor. Afegeix que el PSOE no ha participat en el PIC 2012,
encara que reconeix que se segueix la línia del que s’havia anat fent.
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Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el preocupa una qüestió, una qüestió
sobre la qual, a més, un dia el regidor d’Urbanitzacions i Medi Ambient es va omplir la
boca, que és sobre el tema de l’eficiència energètica. Assenyala que per enguany hi
havia pressupostada una obra, en concret la substitució de l’enllumenat de la plaça
Nova per leds; d’açò no se n’ha rebut contesta, i veu que dins el PIC 2012 no es
preveu inversió en aquest sentit; per tant, li agradaria saber si pensen adjudicar
aquesta obra que estava prevista en el pressupost de 2011.
Per altra banda, i respecte a l’obra de Cala Torret, el Sr. Carretero Tudurí manifesta
que s’han tret certes partides de dins el projecte d’urbanització, per la qual cosa
voldria saber si pensen aplicar el sistema de cooperació, és a dir, aplicar quotes de
participació als veïns de Cala Torret. Llavors, respecte a la inversió del tancament del
camp de futbol, assenyala que li van contestar que ho farien dins el marc del projecte
d’activitats del camp de futbol. Sobre el projecte de senyalització horitzontal i vertical,
assenyala que és més o menys com els altres anys. Respecte al projecte d’eliminació
de barreres arquitectòniques a la platja de Punta Prima, manifesta que aquesta platja
ja és accessible per a la gent amb mobilitat reduïda, ja que hi ha un servei amb cadira
amfíbia que dóna la Creu Roja. Ara es pretén més cosa, i allò que no té clar és si la
ubicació prevista és competència de la Demarcació de Costes.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a la renovació de les voravies de
Biniancolla i Alcalfar, manifesta que l’anterior equip de govern tenia una visió molt
clara sobre aquestes voravies, ja que són les mateixes que hi ha en el poble que quan
plou patinen i la voluntat era anar canviant aquest paviment, tant si el tram estava bé o
malament, llevar aquest tipus de rajola que no acaben de funcionar prou bé. Afegeix
que les dues actuacions li semblen bé, però no entén perquè no s’executen enguany
les partides que tenien previstes.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que troba a faltar qualque obra molt
concreta dins el nucli urbà de Sant Lluís, com ara el projecte d’eficiència energètica
que hi havia pressupostada, així com d’altres que es podien haver inclòs per a l’any
que ve.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el projecte d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques a la platja de Punta Prima està afectat per Costes, i recorda
que a la comissió d’Urbanisme va demanar si es disposava d’un informe de Medi
Ambient sobre l’assumpte, ja que s’actuava damunt el sistema dunar. Afegeix que
està d’acord amb aquest projecte, però creu que tal vegada es podria haver cercat una
altra ubicació. Respecte al projecte de supressió de barreres arquitectòniques a Cala
Torret, manifesta que també voldria saber si s’aplicarà el sistema de cooperació.
Conclou dient que el vot del PSM-ELS VERDS serà favorable.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan es presenten projectes per sol·licitar
que s’incloguin en el Pla insular de cooperació, solen ser la previsió de les inversions
més importants de cara a l’any següent. En aquest sentit, recorda que quan el Partit
Popular estava a l’oposició solia demanar que s’intentàs consensuar i que les
inversions fossin fruit de la col·laboració de tots els grups polítics; però ara que
governen, si bé a la comissió es va informar exhaustivament de tots els projectes, de
voluntat de consens que demanava quan eren a l’oposició no n’hi ha hagut gens.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU tindria unes altres prioritats, i
que quan es tracta d’inversions que són bones no s’hi pot votar en contra, però sí que
s’han d’establir unes prioritats. No s’entén que totes les inversions siguin a l’àrea de la
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costa i que no n’hi hagi cap en el nucli urbà. Afegeix que si aquesta proposta fos vista
per qualque persona que no coneix el municipi pensaria que el poble està impecable,
cosa que no és així, ja que el poble està molt pitjor que moltes actuacions que es volen
fer de cara a l’any que ve; i li fa l’efecte que passarem un any més i el nucli urbà
seguirà igual. A més, recorda que abans de les eleccions el Partit Popular prometia
que, si governaven, farien una rehabilitació integral... Però li fa l’efecte que de cara a
l’any que ve ja no serà possible.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, independentment de la prioritat que
els donaria EM-EU, els projectes presentats per al PIC 2012 li semblen bé; a part del
projecte de supressió de barreres arquitectòniques a la platja de Punta Prima, ja que, a
aquesta platja, persones amb mobilitat reduïda ja hi poden accedir bé, i, en canvi, allà
s’hi fa una inversió; com si no hi hagués barreres arquitectòniques a altres llocs...
L’actuació que es proposa li pareix que és un impacte ambiental innecessari. Pel que
fa al projecte de substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram a
la 5ª avinguda de la urbanització de s’Algar, demana si correspon pagar-la a
l’Ajuntament o als propietaris.
Intervé el regidor d’Urbanisme, senyor Pons Pons. Manifesta que, quan el nou equip
de govern va arribar a aquest Ajuntament, va intentar recaptar informació de la feina
feta. I una de les feines era poder tenir una relació dels projectes que havien deixat
fets antics equips de govern; projectes que es van repassar, es van mirar i sobre els
quals es van prendre decisions..., de manera que n’hi ha que s’han inclòs dins aquest
PIC, per bé que amb petites modificacions. Però també s’ha optat per incloure
projectes nous que no figuraven en aquelles llistes. Així mateix, manifesta que li fan
molta il·lusió tant el projecte de supressió de barreres arquitectòniques del poblat de
Cala Torret, com el de la platja de Punta Prima, veient que tiren endavant així aquests
tipus de qüestions.
Continua el Sr. Pons Pons. Respecte als projectes prevists d’ executar dins el PIC
2011, com ara les voravies d’Alcalfar, manifesta que tenien un pressupost de 19.968
euros, dels quals l’Ajuntament n’aportava 10.982,40. No havent-hi hagut, però,
aportació ni del CIM ni del MAP, hi havia un saldo pendent per poder fer aquesta obra
dins aquest any. Pel que fa al projecte de voravies de Biniancolla, manifesta que
passa el mateix que a Alcalfar, és a dir, que l’aportació de l’Ajuntament era del 55% i la
resta, el 45%; no hi havia pressupost. Respecte a l’obra de la zona de jocs a Alcalfar,
manifesta que aquesta actuació estava dotada amb 15.000 euros, la qual no s’ha
executat, si bé s’han emprat 4.889,16 euros per fer una petita reparació al cementeri,
que era imprescindible i necessària, més que més havent fet aquest any la voravia
d’accés.
Segueix el Sr. Pons Pons. Pel que fa al projecte de substitució de l’enllumenat de la
plaça Nova amb leds, manifesta que el pressupost del projecte era de 50.382,76
euros, no de 59.892,79 euros, com s’hi deia al pressupost. Afegeix que l’ajuntament hi
aportava un 50%, que el projecte estava redactat en el mes de març de 2011 i que el
cost de la redacció del projecte era de 3.374 euros. Evidentment, no tenia dotació
pressupostària suficient per dur-lo a terme.
Respecte a l’auditoria energètica de
l’enllumenat exterior, manifesta que s’ha fet a través de l’empresa MIATEC i que ha
costat el que hi havia pressupostat, 17.936 euros.
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Continua el Sr. Pons Pons. Respecte al projecte d’enllumenat del pla de sa Creu,
manifesta que el pressupost era de 17.500 euros; que l’aportació era del 100% de
l’Ajuntament; i que ha estat una obra que no s’ha fet. No obstant açò, aquesta
quantitat s’ha destinat per dur a terme les següents actuacions:
- Paret seca en el circuit natural, 4.531,20 euros.
- Projectes valoració Biomasa, 3.304 euros.
- Estudi d’estalvi energètic a les cases consistorials, poliesportiu i l’escola, 7.080
euros.
- Tancament pipi-can i papereres dispensador de bosses, 2.584,20 euros.
Segueix el Sr. Pons Pons. Pel que fa als projectes a incloure dins el PIC de 2012,
manifesta que, respecte al projecte de supressió de barreres arquitectòniques de Cala
Torret, es va tenir una conversació amb el Joan Moll Serra, redactor del projecte
d’urbanització de Binibèquer Nou, per tal de consensuar-lo. Sobre la pregunta feta si
es repercutirà una partida d’aquest projecte als veïns de Cala Torret, respon que no.
Respecte al projecte d’instal·lacions per la llicència d’activitat del camp de futbol
municipal, manifesta que és un refús d’un projecte que hi havia, que era pintar el camp
de futbol i fer-ne el tancament; dins aquest projecte no s’hi preveu pintar-lo, perquè ja
està fet, però sí que es contempla el tancament tal com estava previst. A més, s’inclou
dues actuacions més: dotar el camp de futbol per poder tenir llicència d’activitat per a
la pràctica de l’esport i, a la vegada, per poder-hi fer concerts. Si açò es dur a terme,
serà el primer camp de futbol de Menorca que tindrà llicència d’activitat.
Continua el Sr. Pons Pons. Manifesta que el projecte de senyalització horitzontal i
vertical és un d’aquests projectes que s’inclou cada any. Sobre el projecte
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de Punta Prima, manifesta
que, efectivament, està dins costes i que s’haurà de demanar l’oportuna autorització.
Assenyala que és un projecte grat poder-lo dur a terme i que no només resol el
problema de les persones discapacitades, sinó que serveix també per a aquelles
persones que van amb cotxets a la platja, fills que acompanyen els seus pares a la
platja i fa de mal caminar-hi... Hi haurà una zona d’ombra, uns vestidors, uns banys, i
hi ha la sort que, allà on s’ubicaran, les instal·lacions de sanejament, enllumenat i
d’aigua són properes i no és complicat fer-ho. Sobre l’impacte ambiental, manifesta
que si es creu adient i necessari i, si es obligatori, es farà fer.
Segueix el Sr. Pons Pons. Pel que fa al projecte de substitució d’un tram de xarxa de
proveïment d’aigua i clavegueram a la 5ª avinguda de la urbanització de s’Algar,
manifesta que és un projecte redactat en la seva totalitat però per l’any que ve només
es farà una primera fase. Tot seguit, efectua una explicació de l’àmbit d’actuació
d’aquest projecte. Respecte al projecte de voravies de Cala Biniancolla, manifesta
que si bé és cert que les rajoles existents pot ser patinen més que les rajoles que
s’estan posant actualment, també és cert que hi ha un tram que no està en males
condicions i, per açò, es va considerar oportú modificar aquest projecte. A més, el
cost és inferior al que hi havia previst i, en aquests moments que som, benvingut
sigui. Pel que fa al projecte de voravies de Cala Alcalfar, manifesta que és el projecte
que hi havia previst i que l’únic que s’ha fet ha estat ampliar l’àmbit d’actuació.
Finalment, el Sr. Pons Pons manifesta que és ver que no hi ha una obra concreta en
aquest PIC que afecti exclusivament el nucli urbà de Sant Lluís; però com va dir el PP
en el seu dia, per a l’any que ve hi haurà una dotació econòmica prevista per fer un
projecte d’ordenació del nucli urbà. Així mateix, manifesta que potser sí que es
podrien haver consensuat els projectes, totes les idees són bones i està disposat que
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no sigui ell que hagi de fer un llistat de projectes, sinó que a les properes comissions
es comenci a fer feina perquè sempre acabam corrent quan hem de fer els projectes
del PIC, cosa que no li ha agrada. Conclou agraint la col·laboració dels Serveis
Tècnics Municipals per a la redacció de tots aquests projectes.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a les obres que no s’executen
enguany i que el regidor d’Urbanisme diu que no hi ha partida pressupostària,
manifesta que no és que falti aquesta partida pressupostària i que si la cerca la
trobarà, per açò li segueix estranyat que no s’executin aquestes obres previstes en el
Pressupost de 2011. Reitera la millora que sempre es produeix amb l’execució de
qualsevol obra, així com que li manca alguna obra en el poble. Assenyala que es
podrien executar millores de voravies sense entrar dins aquest projecte global, ja que
hi ha zones que no tindrien res a veure amb aquest projecte global i que necessiten
millorar. Respecte a les millores de les voravies de Biniancolla i Alcalfar, manifesta
que si enguany s’haguessin executat les partides previstes, l’any que ve amb les
mateixes quantitats s’anava equilibrant tant una urbanització com l’altre. Conclou
dient que el vot del grup del PSOE serà d’abstenció.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que felicita al regidor d’Urbanisme
perquè diu que es pren el projecte de l’eliminació de barreres arquitectòniques amb
molt de gust... Afegeix que hi ha quatre projectes que parlen entre barreres
arquitectòniques i mobilitat, i tant de bó hi posi tan d’enfasis quan tractem la qüestió
del Cós. Conclou dient que el PSM-ELS VERDS hi votarà a favor, però li demana el
mateix enfasis en altres qüestions.
Finalment, el Sr. Pons Pons agraeix aquestes darreres paraules del senyor Lora, ja
que no està gens malament que, després de sis mesos de ser aquí, hi hagi finalment
qualcú que li agraeixi la feina que fa.
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.- Aprovar els següents projectes:
1.- Projecte d’execució per a la supressió de barreres arquitectòniques en el poblat de
Cala Torret (1ª fase).
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.
Pressupost, IVA inclòs: 67.032,29 euros.
2.- Projecte d’obres i instal·lacions per a la llicència d’activitat del camp de futbol
municipal de Sant Lluís.
Tècnic redactor: Josep Quintana Subirats, enginyer industrial
Pressupost, IVA inclòs: 50.382,70 euros.
3.- Projecte de renovació de la senyalització horitzontal del nucli urbà, polígon
industrial i costa de Sant Lluís.
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.
Pressupost, IVA inclòs: 35.353,16 euros.
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4.- Projecte d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la platja de
Punta Prima.
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.
Pressupost, IVA inclòs: 32.682,00 euros.
5.- Projecte de substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i clavegueram a la
5ª avinguda de la urbanització de s’Algar.
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.
Pressupost, IVA inclòs: 98.647,00 euros.
6.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Biniancolla.
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.
Pressupost, IVA inclòs: 11.368,49 euros.
7.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala Alcalfar.
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals Francesc Farres Diaz-Meco, arquitecte.
Pressupost, IVA inclòs: 31.447 euros.
Segon.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de
Menorca de les actuacions que es detallen a la relació següent, degudament
prioritzades i demanar que s’incloguin en el Pla Insular de Cooperació amb les Obres i
els Serveis de Competència Municipal 2012:
1.- Projecte d’execució per a la supressió de barreres arquitectòniques en el
poblat de cala Torret (1ª fase). Pressupost, IVA inclòs: 67.032,29 euros.
2.- Projecte d’obres i instal·lacions per a la llicència d’activitat del camp de
futbol municipal de Sant Lluís. Pressupost, IVA inclòs: 50.382,70 euros.
3.- Projecte de renovació de la senyalització horitzontal del nucli urbà, polígon
industrial i costa de Sant Lluís. Pressupost, IVA inclòs: 35.353,16 euros.
4.- Projecte d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la platja
de Punta Prima. Pressupost, IVA inclòs: 32.682,00 euros.
5.- Projecte de substitució d’un tram de xarxa de proveïment d’aigua i
clavegueram a la 5ª avinguda de la urbanització de s’Algar. Pressupost, IVA
inclòs: 98.647,00 euros.
6.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala
Biniancolla. Pressupost, IVA inclòs: 11.368,49 euros.
7.- Memòria valorada per a la renovació del paviment de voravies a cala
Alcalfar. Pressupost, IVA inclòs: 31.447 euros.
Tercer.- Adoptar el compromís d’inclusió en l’exercici 2012, de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa.
Quart.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla
Insular de Cooperació de l’any 2012. i al Reglament de Cooperació municipal del CIM.
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CINQUÈ.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 15.11.11.PROPOSTA DE FIXACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS AL PROJECTE D'OBRES
DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU CEIP 6+12 DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’escrit de
l’IBISEC, RE 5141, de dia 19.10.11, així com una còpia de l’informe emès pels tècnics
municipals, de dia 11.11.11, amb relació a l’assumpte indicat. Així mateix, informa que a
l’expedient consta un informe d’Intervenció, així com un informe de Secretaria, ambdós de dia
14.11.11, amb relació a la modificació del contracte d’obres. ---------------------------------------------Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu: ----------------------------------------------------------------------“Atesa la proposta de l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), del
Govern Balear, per a la fixació de preus contradictoris per introducció de noves unitats d’obra; Vist l’informe de supervisió amb proposta d’aprovació, així com l’acta de preus contradictoris
signada per la direcció de les obres i el contractista;---------------------------------------------------------Vists els informes emesos pels serveis tècnics municipals i secretaria intervenció;------------------Considerant que la modificació no té transcendència econòmica i que l’equilibri financer del
contracte queda compensat;----------------------------------------------------------------------------------------I atès a allò previst a la Llei de Contractes del sector públic i l’article 33 del plec de clàusules
particulars que van regir la contractació i adjudicació de les obres, elev a la consideració de la
Comissió Informativa d’Urbanisme la següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD------------------------------------------------------Primera.- Iniciar l’expedient de modificació del contracte d’obres de construcció d’un nou centre
d’educació infantil de primària (6+12). ---------------------------------------------------------------------------Segona.- Fixar com a preus contradictoris de la modificació, per introducció de noves unitats
els recollits a la proposta de la Direcció Facultativa i contemplats a l’acta d’aprovació de preus
contradictoris. La modificació no té transcendència econòmica i el contractista no tindrà dret a
indemnització. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Donar audiència al contractista per un termini de tres dies, amb trasllat de l’informe
emès, la proposta de modificació i l’acta d’aprovació perquè es presentin les al·legacions que
s’estimin pertinents.” --------------------------------------------------------------------------------------------------El president efectua una explicació de l’assumpte, informant que la modificació del contracte
no suposa cap increment del pressupost.-----------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, amb el vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS VERDS,
que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que
suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Iniciar l’expedient de modificació del contracte d’obres de construcció d’un nou centre
d’educació infantil de primària (6+12).----------------------------------------------------------------------------Segona.- Fixar com a preus contradictoris de la modificació, per introducció de noves unitats,
els recollits a la proposta de la Direcció Facultativa i prevists a l’acta d’aprovació de preus
contradictoris. La modificació no té transcendència econòmica i el contractista no tindrà dret a
indemnització.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Donar audiència al contractista per un termini de tres dies, amb trasllat de l’informe
emès, la proposta de modificació i l’acta d’aprovació perquè es presentin les al·legacions que
s’estimin pertinents.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que es tracta de substituir les llindes que s’havien
de fer amb estructura metàl·lica per llindes de formigó armat; que és una decisió que
es va prendre des de l‘entorn de la direcció tècnica de l’obra consensuat amb el
constructor; i que la substitució d’una partida per una altra no produeix increment de
pressupost.
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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.- Iniciar l’expedient de modificació del contracte d’obres de construcció d’un
nou centre d’educació infantil de primària (6+12).
Segon.- Fixar com a preus contradictoris de la modificació, per introducció de noves
unitats, els recollits a la proposta de la Direcció Facultativa i prevists a l’acta
d’aprovació de preus contradictoris. La modificació no té transcendència econòmica i
el contractista no tindrà dret a indemnització.
Tercer.- Donar audiència al contractista per un termini de tres dies, amb trasllat de
l’informe emès, la proposta de modificació i l’acta d’aprovació perquè es presentin les
al·legacions que s’estimin pertinents.
SISÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2010
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 es preveu a 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-la a l’ordre del dia.
Tot seguit, la secretària dóna compte de la proposició de Batlia indicada, que diu:
“Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de dia 06.10.11, amb relació al Compte
General de 2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 13.10.11; ---------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 21.11.11, amb relació a l’exposició pública
de l’esmentat expedient. ---------------------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents --------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD--------------------------------------------Primera.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2010. ------------------------------------------Segona.- Remetre al Tribunal de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost de
2010.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que quan l’antic equip de govern va sortir
del govern estava pràcticament a punt per treure el compte general; que va costar molt
poder actualitzar tots els tràmits; i que ha estat una llàstima que aquest any no es
pugui lliurar dins el termini legal, cosa que fa que tornem a passar-nos.
El batle manifesta que espera que dins l’any que ve es pugui presentar el compte
general dins el termini establert per llei.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
indicada.
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El Ple de l’Ajuntament, per onze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (3) i PSM-ELS VERDS (1); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2010.
Segon.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2010.
SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ
AL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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 es preveu a 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-la a l’ordre del dia.
Tot seguit, el batle dóna compte de la moció que presenta el grup del Partit Popular
amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“La violència de gènere té els seus orígens en unes raons de caràcter cultural i social que són
conseqüències del paper específic que la dona ha tingut al llarg de la història de la humanitat.-La violència de gènere, avui ja no és un problema d’àmbit privat, sinó que afecta a la societat
en general, és una expressió de la relació de desigualtat i poder de l’home sobre la dona i que
descansa sobre la suposada superioritat i la dominació real d’aquest sexe sobre l’altre.-----------Per això el silenci no ha de ser la resposta a aquest fet. Ni per la víctima ni per aquells que
convivim amb qui la pateix, i com que no podem esser còmplices d’aquests fets, el grup del
Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament la següent -----------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD--------------------------------------------------ÚNICA.- Reafirmar-se en el compromís de treballar per una justa reparació, per prevenir les
formes de discriminació i violència contra les dones, penalitzar-les i assistir i protegir a les
dones que la sofreixen, a estimular la participació i atendre les necessitats pròpies de les
dones.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l'any 1993, l'ONU va reconèixer els
drets de les dones com a drets humans i va declarar que la violència contra les dones
suposa una violació dels drets humans. L'any 1995, a la Conferència de Beijing de
l'ONU, el fenomen de la violència de gènere es va consagrar internacionalment com
un problema social. Per tant, els drets humans i la necessitat de garantir-los és l'única
eina de què es disposa per tal de lluitar contra la violència de gènere. Si no queda
definit que la violència contra les dones és un greu atemptat contra els drets humans,
no es pot mesurar ni el seu abast ni la seva incidència.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que els efectes de la violència domèstica
són devastadors, ja que les conseqüències directes sobre les víctimes i el seu entorn
immediat són molt perjudicials i de llarga durada, i els costos cap a la societat que se
n'ha de fer càrrec són molt alts, tant en l’aspecte econòmic com a l’aspecte psicològic
valorats en termes de patiment i dany emocional soferts per la víctima. Assenyala que
el reconeixement per part de la classe política que existeix la violència de gènere és
del tot necessari per implicar-se en aquesta problemàtica, per tal de definir-la com a
problema social i de prendre les mesures per a solucionar-la.
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Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l'aplicació de nous instruments penals
en matèria de violència de gènere, juntament amb la voluntat política d'afrontar amb
seriositat aquesta problemàtica, són imprescindibles per promoure la igualtat jurídica
entre homes i dones. Aquí cal recordar també que un dels valors suprems del nostre
ordenament jurídic és el de la igualtat, com s’estableix en termes generals en l’article
1, apartat 1, de la vigent Constitució Espanyola de 1978, que en termes específics
disposa “que l’home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igualtat
jurídica (art. 32.1)”; igualtat que en el moment actual s’ha de considerar equiparada
sigui quina sigui la relació establerta entre ambdós sexes.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que són molts els motius pels quals s’ha
de tenir una sensibilitat especial davant aquest problema, per la qual cosa l’equip de
govern agrairia que es donàs suport a aquesta moció i s’aprovàs per unanimitat.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la proposta d’acord no consta el nom
de l’Ajuntament de Sant Lluís, per la qual cosa li agradaria que a l’esmentada
proposta, en lloc de dir: “Reafirmar-se en el compromís...”; que digui: “L’Ajuntament
de Sant Lluís es reafirma en el compromís...”.
El batle manifesta que no té cap inconvenient que sigui així.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la Junta de Portaveus es va comentar
de presentar una moció institucional signada pels quatre grups municipals, però van
trobar que no; ara bé, no va ser per falta de voluntat sinó perquè els grups de
l’oposició no havien tingut l’oportunitat d’haver-la vista, i no van tenir cap problema que
la presentàs el grup del Partit Popular, la qual cosa no lleva que tots hi estiguessin
d’acord. Respecte a la matisació apuntada pel portaveu del PSOE, hi mostra el seu
acord.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular, amb la matisació indicada pel portaveu del PSOE.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
ÚNIC.- L’Ajuntament de Sant Lluís es reafirma en el compromís de treballar per una
justa reparació, per prevenir les formes de discriminació i violència contra les dones,
penalitzar-les i assistir i protegir les dones que la sofreixen, a estimular la participació
i atendre les necessitats pròpies de les dones.
VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 04.11.11.
-

Punt 3r.- Demana una còpia de l’escrit amb registre de sortida núm. 3859, de
dia 09.10.09.
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-

Punt 6è.- Demana una còpia dels informes de les següents auditories:
o Auditoria de l’enllumenat públic
o Auditoria energètica d’edificis al col·legi públic
o Auditoria energètica d’edificis al poliesportiu
o Auditoria energètica d’edificis a les Cases Consistorials

NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que avui ha rebut contestació a una pregunta
que va fer a la comissió d’Urbanisme del mes de setembre, respecte a disposar d’una
relació històrica de totes les llicències que s’han donat a la parcel·la 207 de Binibèquer
Vell. Segons aquesta relació, sembla que l’habitatge no disposa de primera ocupació,
per la qual cosa demana si és així. Igualment, voldria saber si una llicència es pot
condicionar per un any improrrogable, tal com s’indica a la informació que se li ha
remès, per la qual cosa voldria que l’advocat urbanístic n’informàs.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que en el camí de Santa Rita hi ha
diversos senyals damunt una paret seca (lliura una fotografia al regidor de Camins), i
demana que s’ho miri perquè no sap per quins motius estan allà damunt.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui s’ha aprovat el compte general de
l’exercici de 2010 i que, si el batle com a regidor d’Hisenda que és ha fet la seva
feina, ja haurà analitzat exhaustivament els comptes municipals. Per tant, demana si
pensa fer una auditoria o no per conèixer la situació de les finances municipals, ja que
després de les eleccions el batle va manifestar per premsa que ho faria. I quan ella
més endavant li ho va demanar-li-ho, ell va contestar que encara no ho sabia. Per
açò, li demana si ja ho sap.
El batle manifesta que ell va dir que l’auditoria era un pas previ a unes anàlisis internes
i que, en tot cas, l’auditoria també es pot fer per mitjans propis, no fa falta contractar
ningú per fer-la. Es tan senzill com revisar partides, mirar que no hi hagi coses
retardades... i és aquesta la feina que s’està fent. Afegeix que s’ha considerat que no
és necessari gastar-nos una quantitat important de doblers per fer aquesta auditoria,
que s’estan depurant partides i que la vertadera auditoria serà en el moment de tancar
l’any.
La Sra. Marqués Portella manifesta que així, doncs, d’auditoria no se’n farà cap, i que
si es fa una auditoria interna açò significa que hi haurà un informe de com està la
situació econòmica i les finances de l’Ajuntament.
El batle manifesta que no s’ha fet cap informe; que fer una auditoria significa que entri
una persona i que, si bé no revisa tota documentació, sí que filtra segons unes certes
pautes i aquesta feina d’anàlisi en profunditat hem decidit no fer-la, per la qual cosa
no hi ha cap informe d’auditoria, només hi ha l’acta d’arqueig de quan l’anterior equip
de govern va sortir i els comptes tal com els va deixar. Assenyala que quan tanquem
a final d’any depurarem circumstàncies i qüestions que creim que s’han de perfilar.
La Sra. Marqués Portella manifesta que açò és el que hem fet els darrers quatre anys,
millorar les coses per actualitzar els comptes, si bé encara hi queda feina per fer.
Manifesta que li sembla molt bé, però com que el batle va sortir amb un gran titular que
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es faria una auditoria, a la millor també estaria bé dir que no la faran i per què no la
faran. Afegeix que queda molt bé dir per premsa: “...ara entraré a governar i allò
primer que faré serà una auditoria perquè no em fii de res...”; per tant, insisteix que no
estaria malament que el batle digués per premsa que no la farà.
El batle manifesta que, d’una entrevista, el periodista agafa el més suculent de les
paraules. De totes maneres, assenyala que ell no renuncia a fer un dia una auditoria,
però considera que en aquests moments no és apropiat fer-la, pel cost que té i perquè
creu que l’anàlisi en profunditat es pot fer internament.
La Sra. Marqués Portella manifesta que està totalment d’acord amb el batle respecte al
cost que té fer un auditoria i, a més, tenint en compte l’equip que hi ha en aquest
Ajuntament, el qual pot donar-li tota la informació que vulgui sense haver de pagar cap
estudi extern. No obstant açò, quan un fa declaracions ha de ser molt prudent, perquè
als periodistes els agrada jugar amb els titulars, i com que desprès de les eleccions
semblava que hi havia una plaga d’auditories, on també s’inclogué l’Ajuntament de
Sant Lluís, creu que no hi seria de més que en qualque moment el batle ho pogués
concretar.
Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que suposa que s’està preparant el
pressupost de 2012 i que es presentarà en el mes de desembre Recorda que en els
darrers anys havien instaurat fer dues comissions, una per lliurar la documentació i
explicar-la, i una altra, per poder debatre el pressupost, ja que es tracta d’un
document extens i complicat, i perquè els grups de l’oposició tinguessin temps
d’analitzar-lo després de la primera comissió i poder fer propostes sense haver
d’arribar al període d’exposició pública. Per tant, demana al batle si pensa seguir amb
aquesta dinàmica.
El batle manifesta que la idea era que la comissió d’Hisenda fos dia 13 de desembre i
que el ple ordinari s’avançàs a dia 19 o 20. No obstant açò, manifesta que a l’anterior
consistori ell no assistia a la comissió d’Hisenda i no sabia aquesta qüestió, si bé no té
cap inconvenient a fer dues comissions. Assenyala que la primera podria ser dia 13 i
la segona a finals de la mateixa setmana, ja que, com ha dit abans, el Ple serà dia 19
o 20.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en el debat de les obres a incloure
dins el PIC 2012 el senyor Pons Pons ha esmentat que en el pressupost de 2012 hi
haurà una partida per executar el projecte de remodelació del nucli urbà. Demana si
pensa crear qualque comissió o taula de mobilitat per anar consensuant criteris o si
encarregarà directament el projecte. El Sr. Pons Pons manifesta que li contestarà per
escrit.
Intervé la Sra. Florit Blanco. Demana a la Sra. Reynés Calvache les següents
qüestions:
-

Quines són les polítiques educatives que pensa impulsar aquest equip de
govern? La Sra. Reynés Calvache manifesta que li ho contestarà per escrit.
Quin és l’objectiu d’aquestes polítiques? La Sra. Reynés Calvache manifesta
que aquesta pregunta també la hi contestarà per escrit.
Què pensa com a regidora d’Educació del futur de les escoletes infantils de 0-3
anys? La Sra. Reynés Calvache manifesta que, igualment, li ho contestarà per
escrit.
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-

Creu necessari mantenir-les? La Sra. Reynés Calvache respon que sí.
Què pensa fer per aconseguir-ho? La Sra. Reynés Calvache manifesta que
també li ho contestarà per escrit.

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Agraeix la informació facilitada pel senyor Carretero
respecte al camí de Santa Rita. Afegeix que és cert que des de fa unes quantes
setmanes estan desapareixen senyals en el poble i a les urbanitzacions, i assenyala
que es recuperaran i se’n reubicaran on hagin desaparegut.
Tot seguit, el Sr. Tudurí Mercadal, en qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 27.10.11, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. REMIGIO LORA BUZÓN
1.- Respecte a l’estat dels projectes d’urbanització que hi ha en marxa, li comunic el següent:
-

Sector IV – Binissafúller. Disposa de projecte d’urbanització redactat per l’enginyer
Joan Moll Serra. S’han d’actualitzar els preus, tramitar i aprovar.

-

Sector VI – Binibèquer Nou, Cala Torret, Sa Talaia. Disposa de projecte d’urbanització
redactat per l’enginyer Joan Moll Serra. Falta tramitar i aprovar.

-

Sector I, II, III – Cap d’en Font – Cala Binissafúller. Es disposa dels aixecaments
topogràfics. Queda pendent redactar els corresponents projectes d’urbanització,
tramitar-los i aprovar-los. Es dotarà partida pressupostària en el Pressupost de 2012.

2.- Quant als camins desbrossats en el terme municipal de Sant Lluís, l’inform que a la passada
comissió d’Urbanitzacions se li va lliurar una llista dels camins desbrossats fins ara per
l’empresa que té aquests serveis contractats. En el dia d’avui li remet, adjunta, una llista
actualitzada dels camins. Així mateix, li comunic que s’ha de tenir en compte que aquest equip
de govern s’ha trobat amb un conveni amb l’empresa que dóna aquest servei que va caducar
l’any 2009 i que la capacitat de l’empresa per realitzar les tasques és limitada, ja que és un
municipi i la població quasi s’ha duplicat, mentre que el servei contractat és el mateix.
3.- Adjunt se li remet una còpia de l’informe emès per l’advocat municipal, Rafel Company
Corro, sobre l’article 3 de la Llei 10/2010 i el decret Llei 3/2011.
4.- Pel que fa al comentari sobre l’opinió que l’aigua de l’escola no és apta per al consum, li
comunic que el resultat de l’analítica és de 50,5 mg/l de nitrats sobre un valor paramètric de
50,0 mg/l. Li remet una llista històrica des de 10 de desembre de 2008, on es pot veure que
durant la tardor hi ha un petit repunt, que després es normalitza.
La font d’aquesta llista és a la pàgina web d’Aigües Sant Lluís, SL.
Per altra banda, li comunic que hi ha tres fórmules per analitzar els nitrats i que cada una té un
percentatge d’incertesa.
El mètode
que utilitza el laboratori és el ISO nº 7890-1
(espectrofotometria UV/VIS) i el seu percentatge d’incertesa és del 7% (segons Munditest). Per
tant, podem entendre que som dintre els límits permesos.
És cert que el nivell de nitrats és preocupant, no alarmant, però en aquests moments no és
necessària cap mesura extraordinària, ja que som dintre els límits permesos.
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5.- Quant a la resposta al RE 3772 a l’Associació de veïns de Cala Torret, li comunic que no hi
ha resposta per escrit, ja que la comunicació és fluida en contactes de forma habitual.
Aquest equip de govern té el compromís de solucionar diverses deficiències d’aquesta
urbanització i intentarà prestar la dedicació necessària per solucionar-les.
6.- Pel que fa al camí Vell d’Alcalfar, adjunt li remet una còpia de l’escrit remès a la Sra. Claudia
Villalobos, així com de l’informe jurídic emès per l’advocat Rafel Company Corro.
7.- Amb relació a la pregunta formulada sobre la quantitat que hi ha consumida de la bestreta
de personal, se l’informa que a dia 31 d’octubre de 2011 ascendeix a 47.553,53 euros, si bé
s’han de descomptar 14.303,16 euros que l’equip de govern actual està considerant què fer
amb tal, atès que són d’herència de l’anterior equip, corresponents a bestretes de dues
persones que varen causar decés i se les mantenia en aquesta partida (una d’elles ja fa
temps). Per tant, la quantitat real ascendia tal dia a 33.250,37 euros.
8.- Amb relació a la pregunta formulada sobre qui fa els informes de Recursos Humans, així
com saber si el Sr. Juan José Menéndez ja no fa feina en aquest Ajuntament, se l’informa que
la dita persona va cessar dia 24 d’octubre de 2011, tal com es va acordar en el corresponent
decret de Batlia de dia 13 d’octubre de 2011, fet públic en el seu moment. Els informes dels
empleats públics es fan a l’àrea de Personal, i els ratifica la Secretària de la corporació.
9.- Respecte a la situació actual dels habitatges de protecció oficial de l’IBAVI, l’inform del
següent:
- Carrer Sant Jacint
El projecte de demolició d’edifici entre mitgeres es va presentar el dia 15.10.2010 i la
Junta de Govern Local de dia 26.10.2010 va concedir-li llicència.
El projecte bàsic de 4 habitatges i un local va presentar-se el dia 13.10.2010 i la Junta
de Govern Local de dia 02.11.2010 va concedir-li llicència.
S’està en l’espera que presentin el projecte d’execució.
-

Escorxador
El projecte de demolició d’edifici entre mitgeres es va presentar el dia 26.10.2011.
Pendent d’esmena de deficiències.
Pendent de la modificació de les normes subsidiàries

AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1.- Respecte a la pregunta formulada a la sessió plenària de dia 29.09.11, sobre la comissió de
seguiment de les obres de la sala multifuncional, li comunic el següent:
- En data 17.06.11, RS 2626, aquest Ajuntament va remetre un escrit al CIM informant que les
persones designades d’aquest Ajuntament per formar part de l’esmentada comissió són les
següents:
- Joan Moll Bonet, arquitecte tècnic municipal.
- Francesc Farrés Diaz-Meco, arquitecte municipal.
- En data 21.11.11, RE 5635, es va rebre escrit del Consell Insular de Menorca, mitjançant el
qual comuniquen les persones designades del CIM per formar part de la dita comissió, en
concret:
- Joan Mascaró Sintes, director insular de Projectes, que assumirà la presidència.
- Francisco García Arbós, aparellador del CIM.
- Suplent: Llorenç Cavaller Olives, enginyer tècnic industrial del CIM.
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A LA SRA. CAROLINA MARQUÉS PORTELLA
1.- Respecte a la qüestió de l’escola, li comunic que tant a la darrera comissió d’Educació i
Esports, així com a la darrera comissió d’Urbanisme, es va tractar aquesta qüestió, i que s’està
en l’espera de rebre els informes de la Policia Local.
2.- Pel que fa a les multes que s’han posat en el carrer des Cós, li comunic que des del dia
15.06.11 fins al dia 27.10.11 hi ha hagut 76 denúncies. Se li remet, adjunta, la llista de les
denúncies. Igualment, adjunts, li remet els comunicats policials per incidències en el Cós.
3.- Respecte a la qüestió d’embargament de propietats d’altres pobles, li remet, adjunta, una
còpia del BOE núm. 134, de dia 06.06.11, en el qual es publica la resolució de la sentència de
dia 16.03.11, dictada per la sala tercera del Tribunal Suprem, amb relació a l’assumpte indicat.
Així mateix, li comunic que des del moment que es va conèixer aquesta sentència, aquest
Ajuntament va començar a executar embargaments de fora del municipi.
A LA SRA. ELENA PONS PONS
1.- Amb relació a la pregunta formulada sobre a quina comissió es tractaran els temes
econòmics de Cultura, atès que considerava que hi havia un malentès i que entenia com a
qüestions econòmiques tant el cost com els ingressos i els preus de les diferents activitats, se
l’informa que, tal com es va dir a la Comissió de Governació i Cultura, aquests temes es
tractaran a les comissions d’Economia.
2.- I amb relació a la pregunta formulada sobre el cessament del treballador responsable de
Recursos Humans demanant la raó d’aquest cessament, i si s’ha substituït per una altra
persona o si es pensa fer-ho i quan, se l’informa que el personal de confiança el nomena i
cessa discrecionalment el batle, i que en aquest cas s’ha considerat que aquest càrrec no era
necessari, per la qual cosa la dita persona ha estat cessada.

Sense més assumptes a tractar, 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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