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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/07/2012
Hora: de les 20 a les 21.05 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
4t. Tinent de batle:
Francisco Olives Salas
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 17.07.12. Proposició de
concessió d'una segona pròrroga per a l'execució del projecte d'obres de construcció
del nou CEIP 6+12 a Sant Lluís
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Urbanisme de dia 17.07.12. Aprovació inicial
Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols,
expositors, màquines expenedores i altres instal·lacions anàlogues
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 19.07.12. Proposta de Batlia
amb relació a l'aprovació de l'addenda al conveni amb el Consell Insular de Menorca
per a la concessió i la tramitació dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d'emergència social
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 19.07.12. Proposta de Batlia
amb relació a l'aprovació del segon expedient de modificació del contracte d'obres de
construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària 6+12
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 19.07.12. Proposta de Batlia amb
relació a la modificació del Reglament de règim interior de la residència i centre
d'estades diürnes de la gent gran
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 19.07.12. Donar compte
resolució de Batlia núm. 2012/812. Aprovació expedient de modificació de crèdit núm.
5
Vuitè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 19.07.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació de la taxa per activitats de caràcter cultural (Escola
municipal d'ensenyaments artístics)
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Novè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 19.07.12. Proposta de Batlia
amb relació a la modificació del preu públic per a la prestació de serveis en les
instal·lacions esportives
Desè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 19.07.12. Proposta de Batlia
d'adjudicació del servei de desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals
Onzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dotzè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 28.06.12.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per onze vots a favor,
corresponents als membres del PP (6), PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i
l’abstenció de la Sra. Marqués Portella (PSOE), pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 17.07.12.
PROPOSICIÓ DE CONCESSIÓ D'UNA SEGONA PRÒRROGA PER A L'EXECUCIÓ
DEL PROJECTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU CEIP 6+12 A 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 l’escrit presentat per
l’empresa Antonio Gomila, SA (RE 2816, de dia 05.06.12), en sol·licitud d’una pròrroga de tres
mesos per a l’execució del projecte d’obres indicat; l’informe favorable de l’IBISEC sobre
l’esmentada pròrroga (RE 3442, de dia 05.07.12); així com la proposició de Batlia, de dia
13.07.12, amb relació a la concessió de la pròrroga sol·licitada.------------------------------------------Intervé el president. Informa que l’empresa constructora va sol·licitar una segona pròrroga per a
l’execució del projecte indicat i que, atès l’informe tècnic favorable de l’IBISEC, per aquest
motiu es presenta la proposta de concedir l’esmentada pròrroga, fixant la data de finalització de
les obres el dia 8 d’agost de 2012.--------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, en principi, l’obra s’havia d’executar en 12 mesos,
havent d’acabar el dia 08.03.12; llavors es va concedir una pròrroga de dos mesos, que
finalitzava dia 08.05.12; i ara es proposa la concessió d’una segona pròrroga de tres mesos, la
qual cosa suposarà que l’obra haurà tingut un retard de cinc mesos. Demana si açò tindrà
qualque repercussió per a l’Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------El president informa que totes les pròrrogues sol·licitades compten amb els informes
favorables de l’IBISEC, i que si haguessin acabat dins el termini inicialment establert hauríem
tingut més marge de maniobra, però la realitat és la que és i ara la cosa important és que les
obres acabin bé i al més prest possible. -------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que si les obres acaben dia 8 d’agost i s’ha de començar a
emprar l’escola el dia 10 o 12 de setembre, no sap si donarà temps per condicionar-la. El
president manifesta que açò es valorarà en el seu moment.-----------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen set vots
ponderats; i l’abstenció del representant d’EM-EU, que suposa un vot ponderat; acorda elevar a
la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------------------------
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Única. Concedir al contractista adjudicatari de les obres de construcció del nou centre
d’educació infantil i primària (6+12) de Sant Lluís, Antonio Gomila, SA, una segona pròrroga al
termini d’execució de tres mesos respecte al fins ara fixat; tot açò sobre la base de l’informe
tècnic i proposta emesos per l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
i dels quals es remetrà una còpia al contractista perquè en prengui coneixement i tengui els
efectes oportuns. La data de finalització de les obres queda fixada per al 8 d’agost de 2012.” --

Intervé el Sr. Lora Buzón. Pròrrogues, pròrrogues, pròrrogues... Demana: I que
donarà temps, per a l’inici del curs escolar? Voldria saber els detalls d’aquesta
pròrroga.
Pren la paraula el Sr. Pons Pons. Manifesta que a la passada comissió d’Urbanisme, i
basant-se en un informe favorable emès per la direcció tècnica de l’obra, del qual se’n
va remetre una còpia als membres de la comissió, es va acordar concedir una
pròrroga de tres mesos. És cert que açò implicarà una demora en la finalització de les
obres, que farà que s’hagi de tenir en compte amb vista al proper curs escolar, però
tenint aquest informe damunt la taula es va considerar oportú concedir la dita pròrroga.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el curs escolar comença al mes de setembre, i amb
aquesta pròrroga la data de finalització de les obres queda fixada per al 8 d’agost de
2012... Creu que s’hauria de donar una mica de pressa a l’empresa.
El batle manifesta que la setmana passada van tenir una reunió amb la directora
general, i que un dels motius principals d’aquesta reunió va ser la consideració del
temps necessari per equipar l’escola, fer-la net i adequar-la per a l’entrada d’infants.
Assenyala que el temps és just, i que si dia 8 d’agost les obres no estan acabades
possiblement tindrem greus problemes; però confiem que dia 8 l’obra estigui enllestida.
Afegeix que darrerament les feines avancen més ràpid i que si s’han retardat ha estat,
en part, per qüestions tècniques pròpies de decisions i reunions d’obra, però és que
també la direcció facultativa ha requerit que s’arranjassin una sèrie de deficiències que
s’havien anat detectant, cosa que també n’ha fet endarrerir l’execució.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que entén que l’obra s’ha d’acabar, i que s’ha
d’acabar bé; que és possible que falti temps, però també és ver que es pot accelerar
més o menys. Si no poden acabar l’obra dins el termini a què s’havien compromès, el
qui hauria d’assumir les conseqüències és el contractista; i en el cas que l’Ajuntament
no els donàs la pròrroga del termini d’execució, açò no hauria de ser motiu per deixar
les obres sense acabar, i la responsabilitat l’hauria d’assumir el contractista i no
l’Ajuntament ni, per extensió, la comunitat escolar, que haurà de començar el curs en
unes condicions més desfavorables. Anuncia que EM-EU votarà en contra d’aquesta
segona pròrroga.
El batle manifesta que està d’acord amb el raonament del portaveu d’EM-EU. A més,
assenyala que des del primer dia aquest equip de govern ha estat damunt de
l’empresa i, fins i tot, ens va sorprendre el fet que la direcció tècnica vagi emetre
aquest informe favorable de concessió d’una segona pròrroga. Afegeix que una
tercera pròrroga seria totalment inviable; espera, doncs, que amb aquesta segona
pròrroga l’empresa pugui acabar l’escola en unes condicions de qualitat. Acaba dient
que de raons tècniques n’hi ha per justificar d’allargar el termini d’execució, ja que hi
ha hagut canvis d’unitats d’obra, canvis de solucions constructives..., és a dir, coses
que han fet retardar l’obra en si i així ho han cregut els tècnics; una altra cosa és que
es pugui compartir aquesta opinió, però el que és cert és que tenim un informe que ho
diu i no podem votar-hi en contra.
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Per acabar, el Sr. Melià Mercadal manifesta que aquesta pròrroga es concedeix quan
falta una setmana i mitja aproximadament per vèncer el tres mesos d’aquesta
pròrroga; per tant, considera que aquesta segona pròrroga s’hauria d’haver demanat
abans d’acabar la primera pròrroga.
El batle manifesta que la pròrroga es va demanar amb anterioritat, però que entre que
s’emeten els informes i que el Ple aprova l’expedient, no s’ha pogut aprovar abans.
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 sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6);
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (1); i
un vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
Únic. Concedir al contractista adjudicatari de les obres de construcció del nou centre
d’educació infantil i primària (6+12) de Sant Lluís, Antonio Gomila, SA, una segona
pròrroga de tres mesos respecte al termini d’execució fins ara fixat; tot açò sobre la
base de l’informe tècnic i la proposta emesos per l’Institut d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals (IBISEC), dels quals documents es remetrà una còpia al
contractista perquè en prengui coneixement i tengui els efectes oportuns. La data de
finalització de les obres queda fixada per al 8 d’agost de 2012.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 17.07.12.
APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES, PARA-SOLS, EXPOSITORS, MÀQUINES
EXPENEDORES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president informa que a la comissió d’Urbanisme de dia 25.05.12 es va presentar

l’esborrany d’ordenança relativa a l’assumpte indicat, per tal que els grups polítics l’analitzassin
detalladament i poguessin fer aportacions. Atès que a la sessió d’avui s’ha tornat a presentar i,
com que no s’hi han fet aportacions noves, proposa la seva aprovació inicial. -----------------------La Comissió d’Urbanisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots ponderats;
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -----------Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública
amb taules, cadires, para-sols, expositors, màquines expenedores i altres instal·lacions
anàlogues.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies,
en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular-hi reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.” -----------------------------------------------

Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que a la comissió d’urbanisme del mes de maig es
va presentar l’ordenança de referència; llavors a la comissió del mes de juliol es va
tornar a dur per tal que els grups polítics poguessin fer-hi aportacions. Atès que no se
n’hi van fer, es va sotmetre a aprovació. Afegeix que també s’estava a l’espera que en
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un moment determinat el CIM elaboràs una ordenança marc, però degut que és
competència municipal, es va considerar oportú no endarrerir més aquesta qüestió,
aprovar-la inicialment i fer el tràmit d’exposició pública. Conclou dient que es tracta
d’una ordenança breu i que s’ha intentat que sigui el màxim de clara possible.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no té res a dir sobre l’ordenança, però nota a
faltar els preus d’aquestes ocupacions. El Sr. Pons Pons manifesta que els preus
figuren a l’ordenança fiscal i que no hi ha modificacions respecte als preus actuals. El
Sr. Lora Buzón demana si es pensen modificar. El Sr. Pons Pons respon que ara no és
la intenció.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU s’abstindrà. Considera que
aquesta ordenança és ambigua i que, amb una qüestió tant susceptible com l’activitat
econòmica fent ús d’espais públics, s’hauria d’anar molt alerta que no es pogués
pensar que l’Ajuntament pot actuar amb discrepcionalitat o arbitrarietat. Per tant, com
es pot donar aquest cas, s’abstindrà.
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 sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); sis
abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via
pública amb taules, cadires, para-sols, expositors, màquines expenedores i altres
instal·lacions anàlogues.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el
termini de 30 dies, en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden
examinar l’expedient i formular-hi reclamacions, objeccions o observacions; en el cas
que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord
exprés.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 19.07.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL
CONVENI AMB EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA CONCESSIÓ I
LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I
D'EMERGÈNCIA SOCIAL
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 el conveni signat l’any 2008;
l’addenda al conveni que el CIM ens ha fet arribar, que implica ampliar el termini de vigència,
així com la proposta de Batlia, de dia 16.07.12, amb relació a l’assumpte indicat. ------------------Intervé el batle. Manifesta que el conveni relatiu a l’assumpte indicat es va signar l’any 2008 i
la seva vigència finalitzava el 26 de juny d’enguany. Ara el que es fa amb aquesta addenda és
prorrogar l’esmentat conveni fins al dia 31 de desembre de 2012, amb la possibilitat que es
prorrogui fins a tres anys més. Afegeix que les característiques són les mateixes que figuren
en el conveni signat en el seu moment, així com els criteris de repartiment de les ajudes, els
quals van en funció de la població total, de la gent gran, dels menors i de la pobresa. ------------5
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar l’addenda al conveni signat entre el Consell Insular i l’Ajuntament per a la
concessió i la tramitació dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social a
Menorca, per la qual s’amplia el termini de vigència i el termini per dur a terme les activitats
previstes fins al 31 de desembre de 2012, i preveu la possibilitat de prorrogar-los per acord
exprés de les parts, adoptat abans que en finalitzi la vigència, per un període màxim de 3 anys
més. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Acceptar l’ampliació del termini de la delegació del Consell Insular per a la tramitació i
la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social d’acord amb
l’addenda aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Formalitzar els acords anteriors mitjançant la signatura de la corresponent addenda
en els termes que figuren a l’expedient.” -------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que aquesta addenda el que fa és prorrogar el conveni fins
a dia 31.12.12, ja que aquest conveni havia vençut el dia 26 de juny, i llavors hi ha la
possibilitat de fer tres pròrrogues anuals. Afegeix que les condicions de l’addenda no
modifiquen el conveni en si, i que el sistema de repartiment segueix funcionant amb
les mateixes característiques.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que vivim moments molts durs; cada
setmana ens enfrontam a més mesures econòmiques que perjudiquen els col·lectius
socials més vulnerables; cada dia comprovam com aquest col·lectiu creix, creix i creix;
i que s’ha arribat a unes magnituds que eren inimaginables fa tres anys o més. Per
açò, creu que ha estat una llàstima que no s’hagi aprofitat la signatura d’aquesta
pròrroga del conveni per augmentar aquesta partida. Així mateix, manifesta que sap
que aquests doblers no vénen de l’Ajuntament, sinó del CIM, però creu que
l’Ajuntament havia d’haver fet un esforç perquè aquesta partida pogués créixer
significativament, ja que la situació i aquests col·lectius han crescut moltísim i les
expectatives és que segueixin creixent i que el proper hivern sigui molt dur. En canvi,
nosaltres ens quedam amb una partida que és pràcticament igual que fa tres, quatre i
cinc anys. Conclou dient que, tot i estar d’acord amb aquesta addenda, el grup PSOE
s’abstindrà perquè creu que s’ha perdut una oportunitat magnífica per poder ampliar
aquesta partida.
Pren la paraula el Sr. Lora Buzón. Manifesta que està totalment d’acord amb la
intervenció de la representant del grup socialista i anuncia que el grup del PSM-ELS
VERDS s’abstindrà.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle a la comissió va dir que les
característiques segueixen sent les mateixes que les que figuren en el conveni signat
en el seu moment, però no es té en compte que la situació ha canviat molt, i el fet
d’anunciar que les característiques són les mateixes implica no adaptar-se a la realitat
i, per tant, retrocedir brutalment amb relació al conveni anterior. Anuncia que EM-EU
s’abstindrà.
Intervé el batle. Manifesta que el pressupost del CIM d’enguany per a aquest conveni
és de 214.000 euros, i que per a l’any que ve, basant-se en els paràmetres que s’han
indicat, aquesta partida pot pujar. Afegeix que aquesta addenda no ens vincula a una
quantitat fixa, sinó que el CIM la pot variar d’acord amb les necessitats i carències del
6

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

moment, d’acord amb la seva disponibilitat econòmica del moment o d’acord amb la
seva estratègia política del moment. Per tant, insisteix que aquesta addenda no
implica que cada any hagi de ser la mateixa quantitat, ja que pot ser més, es pot
incrementar si la política econòmica així ho demana.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’increment de les dificultats
econòmiques que està vivint la població i de cada vegada més persones i famílies és
conseqüència d’unes determinades decisions polítiques que, en tost de fomentar el
benestar, fan tot el contrari. La solució no hauria de ser incrementar els ajuts socials,
sinó aturar la política econòmica que s’està duent a terme i duent a la ruïna una part
molt important de la població. Aquesta és la política que s’està fent i que, si no queda
més remei que haver d’aplicar ajuts econòmics a casos extrems, és allà on defensava
que s’haurien d’haver incrementat. Conclou dient que la cosa ideal no és incrementar
els ajuts econòmics, sinó aturar la política econòmica que s’està fent i que du a
aquestes necessitats.
El batle manifesta que pot o no compartir l’exposició del portaveu d’EM-EU, però allò
que està clar és que la situació heretada no és de fa ni un, ni de dos, ni tres anys, i
que tots ens haurien de passar la mà al pit perquè tots els partits en tenen part de
culpa i tots haurien d’anar junts per intentar solucionar-ho. Afegeix que li ha agradat
una cosa que ha dit el portaveu d’EM-EU, que és que el que s’hauria de fer és tal
vegada no donar aquestes ajudes i intentar crear llocs de feina i riquesa... Diu que açò
és la base i la política que pretén el govern de l’Estat espanyol.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, com a ajuntament i amb aquesta
situació de dificultats, hem d’incentivar aquestes ajudes, perquè són ajudes d’urgència
i bàsiques en aquests moments. Espera i desitja que es facin totes les gestions
pertinents perquè aquesta partida s’ampliï, si bé espera que no sigui perquè Sant Lluís
sigui més pobre amb relació als altres municipis, sinó perquè el CIM aporta més
doblers en general per a aquesta partida. Igualment, espera que de cara a l’elaboració
del pressupost de l’any que ve la partida que ve directament de l’ajuntament també
s’ampliï.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis
abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1); acorda:
Primer. Aprovar l’addenda al conveni signat entre el Consell Insular i l’Ajuntament per
a la concessió i la tramitació dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social a Menorca, per la qual s’amplia el termini de vigència i el termini
per dur a terme les activitats previstes fins al 31 de desembre de 2012, i preveu la
possibilitat de prorrogar-los per acord exprés de les parts, adoptat, abans que en
finalitzi la vigència, per un període màxim de 3 anys més.
Segon. Acceptar l’ampliació del termini de la delegació del Consell Insular per a la
tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència
social d’acord amb l’addenda aprovada.
Tercer. Formalitzar els acords anteriors mitjançant la signatura de la corresponent
addenda en els termes que figuren a l’expedient.
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A les 20.25 hores, el Sr. Carretero Tudurí demana permís al batle per absentar-se de
la sessió. El batle l’hi concedeix.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 19.07.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL SEGON
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D'UN NOU CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 6+12
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
presentat per l’empresa Antonio Gomila, SA, RE 3441, de dia 05.07.12, en el qual mostra la
seva conformitat amb la proposta de modificació indicada; així com la proposta de Batlia, de dia
16.07.12, amb relació a l’assumpte indicat.---------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que en el Ple passat es va iniciar el segon expedient de modificació
del contracte d’obres indicat; es va donar audiència al contractista perquè es presentassin, si
era el cas, les al·legacions que estimàs pertinents. I, atès que no se n’han presentat, per açò
es proposa aprovar l’expedient de la segona modificació del contracte.--------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar l’expedient de segona modificació del contracte d’obres de construcció d’un
nou centre d’educació infantil de primària (6+12) conforme als antecedents que figuren a
l’expedient.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Assenyalar que la modificació no té transcendència econòmica i el contractista no té
dret a indemnització.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Notificar a Antonio Gomila, S.A., adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo
per formalitzar la modificació del contracte.” --------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en el Ple passat es va iniciar el segon expedient de
modificació del contracte d’obres en qüestió; es va donar audiència al contractista
perquè pogués presentar, si era el cas, les al·legacions que estimàs pertinents. I, atès
que no n’ha presentades, per açò es proposa ara aprovar l’expedient de la segona
modificació del contracte. Afegeix que aquesta segona modificació no suposa cap
cost econòmic sobre el preu final de l’obra.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de segona modificació del contracte d’obres de
construcció d’un nou centre d’educació infantil de primària (6+12) conforme als
antecedents que figuren a l’expedient.

8

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Segon. Assenyalar que la modificació no té transcendència econòmica i el contractista
no té dret a indemnització.
Tercer. Notificar a Antonio Gomila, S.A., adjudicatari del contracte, el present acord i
citar-lo per formalitzar la modificació del contracte.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 19.07.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
DE RÈGIM INTERIOR DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE D'ESTADES DIÜRNES DE
LA GENT GRAN
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’actual Reglament de règim
interior de la residència i centre d’estades diürnes de la gent gran; així com la proposta de
Batlia, de dia 16.07.12, amb relació a l’assumpte indicat. --------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que les modificacions introduïdes són com a conseqüència de les
mancances o deficiències que ens va comunicar el CIM que s’havien d’esmenar en el
reglament indicat, arran de la inspecció efectuada en el seu dia. Tot seguit, efectua una
explicació de les modificacions efectuades. --------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment la modificació del Reglament interior de la residència i centre
d’estades diürnes per a gent gran de l’Ajuntament en el seu article 10 i el seu annex 1, que
queden redactats de la següent manera: -----------------------------------------------------------------------Article 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es garantirà l’atenció integral de les persones usuàries del centre en el conjunt de les seves
necessitats bàsiques. -------------------------------------------------------------------------------------------------Les prestacions bàsiques que s’ofereixen són: ----------------------------------------------------------------- Allotjament -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenció ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Higiene ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acolliment i convivència -------------------------------------------------------------------------------------------- Descans i lleure ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Activitats socioculturals --------------------------------------------------------------------------------------------- Activitats ocupacionals i rehabilitadores ------------------------------------------------------------------------ Assistència mèdica i atenció a la salut -------------------------------------------------------------------------- Atenció psicològica i social ----------------------------------------------------------------------------------------- Fisioteràpia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions de l’usuari/usuària amb la família i
l’entorn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les prestacions addicionals que es poden oferir són, entre d’altres, les següents: ------------------ Perruqueria i barberia ----------------------------------------------------------------------------------------------- Podologia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biblioteca --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les característiques i normes de funcionament, així com horaris d’aquests serveis opcionals,
seran els que es determinin en cada moment i figurin al tauler d’anuncis del centre. ---------------Annex I: es suprimeix. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segona. Exposar al públic els acords anteriors junt amb el Reglament, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El batle manifesta que aquesta modificació neix del requeriment que ens va fer el CIM,
arran de la inspecció efectuada en el seu moment. Demana si hi ha intervencions.
La Sra. Marqués Portella manifesta que entén aquestes modificacions, les quals no
afecten el servei i que, per tant, el grup PSOE s’abstindrà.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la comissió es va dir que les prestacions
addicionals s’eliminaven, però veu que no s’han suprimit. En demana informació.
La secretària informa que hi va haver una errada i resulta que no es suprimeix aquest
apartat, sinó que es modifica el paràgraf. Abans s’indicava: “Les prestacions
addicionals que s’ofereixen són...”, i ara s’estableix: “Les prestacions addicionals que
es poden oferir són, entre d’altres, les següents...”.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (6) i
PSM-ELS VERDS (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (3)
i EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament interior de la residència i
centre d’estades diürnes per a gent gran de l’Ajuntament en l’article 10 i l’annex 1, que
queden redactats de la següent manera:
Article 10
Es garantirà l’atenció integral de les persones usuàries del centre en el conjunt de les
seves necessitats bàsiques.
Les prestacions bàsiques que s’ofereixen són:
- Allotjament
- Manutenció
- Higiene
- Acolliment i convivència
- Descans i lleure
- Activitats socioculturals
- Activitats ocupacionals i rehabilitadores
- Assistència mèdica i atenció a la salut
- Atenció psicològica i social
- Fisioteràpia
- Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions de l’usuari/usuària amb la
família i l’entorn.
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Les prestacions addicionals que es poden oferir són, entre d’altres, les següents:
- Perruqueria i barberia
- Podologia
- Biblioteca
Les característiques i normes de funcionament, així com horaris d’aquests serveis
opcionals, seran els que es determinin en cada moment i figurin al tauler d’anuncis del
centre.
Annex I: es suprimeix.
Segon. Exposar al públic els acords anteriors junt amb el Reglament, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 19.07.12. DONAR
COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2012/812. APROVACIÓ EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la resolució de Batlia 2012/812, de dia 28.06.12, que diu: --------“Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de dia 28.06.12, en relació a la tramitació i
aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 (per transferències entre partides) al
Pressupost de 2012; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim
Local, venc a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E---------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 (per transferències entre partides)
al Pressupost de 2012, de conformitat amb el següent detall: ----------------------------------------------

ALTES EN APLIACIONS DE DESPESES -----------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Descripció
Import
Pressupostària
155.489.00
Carreteres, camins, vies i urbanitzacions – Convenis associacions
64.747,02
BAIXES EN APLICACIONS DE DESPESES
Aplicació
pressupostària
Descripció
Import
155.227.00
Carreteres, camins, vies i urbanitzacions – Treballs realitzats per altres empreses
64.747,02

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament.” -------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en el pressupost de 2012 s’havia previst convocar el concurs de
neteja i manteniment de les urbanitzacions, però atès que ja érem damunt la temporada
turística, vam considerar esperar a final d’any i tornar a fer-ho com sempre, és a dir, donar
subvencions a les urbanitzacions perquè en facin el manteniment. Per açò és que s’ha fet la
modificació de crèdit indicada. -------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda en resta assabentada.” ------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que en el pressupost de 2012 s’havia previst convocar el
concurs de neteja i manteniment de les urbanitzacions, però atès que ja érem damunt
la temporada turística, vam considerar esperar a final d’any i tornar a fer-ho com
sempre, és a dir, donar subvencions a les urbanitzacions perquè en facin el
manteniment. Per açò és que s’ha fet la modificació de crèdit indicada.
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El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 19.07.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER
ACTIVITATS
DE
CARÀCTER
CULTURAL
(ESCOLA
MUNICIPAL
D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària lliura als membres de la comissió l’actual Ordenança reguladora de la taxa per
activitats de caràcter cultural; l’estudi econòmico-financer, de dia 19.07.12; l’informe de
Secretaria-Intervenció, de dia 19.07.12, així com la proposició de Batlia, de dia 19.07.12, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que la urgència de dur aquest assumpte a la sessió d’avui és perquè
els nous preus de l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics puguin entrar en vigor a l’inici
del curs 2012/2013. Assenyala que s’ha reestructurat bastant la qüestió dels preus. S’ha de
destacar que la matricula era de 40 euros i ara passa a 25 euros, si bé les persones
matriculades l’any anterior no pagaran aquesta matrícula, sinó que únicament pagaran la taxa
de secretaria, que són 10 euros. Pel que fa a les taxes, manifesta que s’ha creat un sistema
bastant complex de grups, els quals van en funció de l’edat i de les demandes de la gent, i que
els preus no pugen, sinó que en aquest cas davallen, i s’ha fet un estudi per poder establir el
nombre mínim d’alumnes que hi hauria d’haver perquè l’activitat sigui viable. Conclou dient
que el dèficit s’ha reduït en uns 2.000 euros respecte a l’any passat. -----------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats de caràcter cultural
(Escola Municial d’Ensenyaments Artístics) i els articles 4, 5 i 6 de la seva ordenança fiscal
reguladora, que queden redactats de la següent manera: --------------------------------------------------“Article 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quotes tributàries ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. La tarifa d’aquesta taxa és la següent: -----------------------------------------------------------------------• Matrícula: 25,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------• Taxa de Secretaria: 10 € (es pagarà cada curs) ----------------------------------------------------L’import de la matrícula sempre serà el mateix, independentment del mes en que l’alumne
s’inscrigui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues primeres setmanes
d'inscripció, estaran exempts de pagar la matrícula i la taxa de secretaria, però hauran d'abonar
el 50 % de la primera quota de l'activitat o activitats a les quals s'han inscrit. La renúncia dels
alumnes que estiguin exempts de pagar la matricula, segueix el mateix procediment. -------------Quotes de les activitats: -------------------------------------------------------------------------------------------ESCOLA DE MÚSICA ------------------------------------------------------------------------------------------------L’Escola de Música consta de set grup predeterminats: ----------------------------------------------------Grup 1 - Educació musical per a infants (4 a 6 anys) -------------------------------------------------------Grup 2 – Iniciació a la música i als instruments (7 a 10 anys) ---------------------------------------------Grup 3 – Música i instruments per a pre-adolescents (11 a 13 anys) -----------------------------------Grup 4 – Música i instruments per a joves (14 a 17 anys) --------------------------------------------------Grup 5 – Música i instruments per a adults (a partir de 18 anys) -----------------------------------------Grup 6 – Assignatures complementàries ------------------------------------------------------------------------Grup 7 – Preparació accés al Conservatori ---------------------------------------------------------------------12
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Dins de cada grup s’han creat uns packs d’assignatures i, a més, en alguns dels grups també
existeix la possibilitat de matriculació en una sola assignatura. -------------------------------------------Les quotes per grups, per packs i per assignatures queda com segueix: ------------------------------GRUP 1
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Nom matèries
Música i moviment
Cant coral i rotació d'instruments
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Música i moviment
Cant coral i rotació d'instruments
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Música i moviment
Cant coral i rotació d'instruments
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Música i moviment
TOTAL BLOC 4

Preu

53,00 €
Preu

47,00 €
Preu

39,00 €
Preu
24,00 €

GRUP 2
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument I
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4

Preu

60,00 €
Preu

84,00 €
Preu

60,00 €
Preu

52,00 €
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Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Oferta d'assignatures:

Preu

37,00 €
Preu

Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2

39,00€
66,00€
39,00€
27,00€

GRUP 3

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Oferta d'assignatures:

Preu

54,00 €
Preu

78,00 €
Preu

54,00 €
Preu

47,00 €
Preu

30,00 €
Preu

Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2
Col·lectives d’instrument

39,00 €
66,00 €
39,00 €
27,00 €
11,00 €
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GRUP 4

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Oferta d'assignatures:

Preu

54,00 €
Preu

78,00 €
Preu

54,00 €
Preu

47,00 €
Preu

30,00 €
Preu

Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2
Col·lectives d'instruments
Combos per a joves

39,00€
66,00€
39,00€
27,00€
11,00€
16,00€

GRUP 5

Bloc 1

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1
TOTAL BLOC 1

Preu

54,00 €
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Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Oferta d'assignatures:

78,00 €
Preu

54,00 €
Preu

47,00 €
Preu

30,00 €
Preu

Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2
Col·lectives d'instruments
Combos per a adults

39,00€
66,00€
39,00€
27,00€
11,00€
16,00€

Música de cambra
Harmonia aplicada
Cant

Preu
11,00€
16,00€
58,00€

GRUP 6
Oferta d'assignatures:

GRUP 7
Bloc 1

Preu

Preu
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
Música de cambra
TOTAL BLOC 1

98,00 €
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ESCOLA DE DANSA -------------------------------------------------------------------------------------------------A l’Escola de Dansa hi ha dos grups, el primer és una oferta d’assignatures a les quals es
l’alumne es pot matricular i el segon grup ofereix un pack d’assignatures. Els preus de les
quotes són els següents:---------------------------------------------------------------------------------------------GRUP 1
Nom matèries
Dansa-psicomotricitat amb pares
Dansa-psicomotricitat
Dansa clàssica-Iniciació I
Dansa clàssica-Iniciació II
Dansa clàssica-Cicle I
Dansa clàssica-Cicle II
Dansa moderna
Dansa contemporània per a adults
Dansa africana
Sevillanes infantil
Sevillanes adults

Preu
15,00 €
15,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

GRUP 2
Nom matèries
Dansa clàssica Cicle I o II
Dansa moderna-Grups de Dansa clàssica

Preu

33,00 €
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA---------------------------------------------------------------------------GRUP 1
Nom matèries
DP infantil (1 i 2)
DP juvenil
DP adults 1 dia
DP adults 2 dies

Preu
24,00 €
24,00 €
19,00 €
36,00 €

ESCOLA DE TEATRE-----------------------------------------------------------------------------------------GRUP 1
Nom matèries
Teatre infantil
Teatre juvenil

Preu
21,00 €
21,00 €

ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC---------------------------------------------------------------------GRUP 1
Nom matèries
Grup infantil 1
Grup infantil II
Grup juvenil

Preu 2 dies
24,00 €
35,00 €
35,00 €

Preu un dia
15,00 €
20,00 €
20,00 €
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OFERTA DE CURSOS-------------------------------------------------------------------------------------------TAI-TXÍ
Nom matèries
Grup iniciació matí
Grup iniciació capvespre
Grup avançat matí
Grup avançat capvespre
Grup jubilats

Preu 2 dies
33,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
23,00 €

DANSA ORIENTAL
Nom matèries
Grup infantil - juvenil
Grup iniciació
Grup intermig
Grup avançat

Preu
25,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

BALLS EN LÍNIA
Nom matèries
Un dia a la setmana
Dos dies a la setmana

Preu
23,00 €
33,00 €

COSTURA
Nom matèries
Grup matí
grup capvespre

Preu
26,00 €
26,00 €

Preu un dia
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €

Article 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descomptes i bonificacions -------------------------------------------------------------------------------------L’import de la matrícula i la taxa de secretaria no estan subjectes a descomptes ni a
bonificacions. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S’aplicaran els següents descomptes, acumulatius i individuals, sobre el total de la suma de les
quotes de les activitats a les quals un usuari s'hagi matriculat, tenint en compte les següents
excepcions: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. En cas que l'alumne estigui matriculat a una pack o conjunt de matèries, no se li aplicarà cap
descompte, ja que s'entén que les packs estan pensades perquè en el seu conjunt el preu sigui
més reduït. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. En cas que un usuari es doni de baixa d'una activitat, en cas que s'hagi beneficiat per algun
tipus de descompte, aquest serà eliminat al moment d'efectuar el tràmit (si n'hi ha més que no
es veuen afectats per aquesta baixa, no s'eliminaran) ------------------------------------------------------Descompte de antiguitat: Els antics alumnes tindran un descompte del 100% sobre la
matrícula. Per ser considerat antic alumne serà necessari haver estat matriculat el curs
anterior al de la matrícula. --------------------------------------------------------------------------------Descompte per més d'un membre de la mateixa família: a partir del segon membre,
s'aplicarà: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 membres: 3% de descompte a cada membre.--------------------------------------------------- 3 membres: 6% de descompte a cada membre. --------------------------------------------------- 4 membres: 9% de descompte a cada membre (així successivament). --------------------Descompte per estar matriculat a més d'una activitat (menys els casos de les activitats
incloses dins del packs): ----------------------------------------------------------------------------------• 2 activitats: 3% de descompte a cada membre. ------------------------------------------• 3 activitats: 6% de descompte a cada membre. ------------------------------------------• 4 activitats: 9% de descompte a cada membre (així successivament). ------------18

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Descompte per formar part d'una família nombrosa: 10% (s'haurà de justificant portant
una fotocòpia de la targeta de família nombrosa). -------------------------------------------------Descompte per a jubilats: 10%---------------------------------------------------------------------------Descompte per a discapacitats: 10% ------------------------------------------------------------------Els alumnes que formin part de les activitats que l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
organitzi amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat i el Geriàtric de Sant Lluís, tindran
un 40% de bonificació, tant a la matrícula (en cas de ser nous alumnes) com a la quota. Els
descomptes esmentats anteriorment no els seran aplicats en aquest cas concret. ------------------Es podran aplicar bonificacions de fins a un 60% a les persones empadronades al municipi,
previ informe emès pels Serveis Socials. Les bonificacions necessitaran, perquè puguin ser
aprovades, una sol·licitud prèvia dels subjectes passius, a la qual hauran d’adjuntar la
documentació que acrediti la seva circumstància.-------------------------------------------------------------Aquestes bonificacions podran ser aplicades tant a la matrícula com a les quotes, però mai a la
taxa de Secretaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Article 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gestió --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La taxa regulada en aquesta Ordenança es cobrarà per mitjà d’un rebut emès per
l’Ajuntament.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. No s'admetran pagaments en efectiu o ingressos a compte, a excepció de que es tractin del
pagament de rebuts tornats.-----------------------------------------------------------------------------------------3. Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i seran satisfetes durant la
primera quinzena de cada mes, a excepció del mes d’octubre, que es cobrarà a partir del dia 20
i que inclourà la primera quota i la matrícula.-------------------------------------------------------------------4. El mes de juny es cobrarà la meitat de la quota total corresponent, tenint en compte que les
activitats finalitzen el dia 15 de juny. -----------------------------------------------------------------------------5. Segons el moment que es produeixi l'alta a l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics, la
liquidació de la quota que es portarà a terme serà el següent (sempre es tindrà en compte quan
un usuari comença una activitat):----------------------------------------------------------------------------------• De dia 1 a dia 10: 100% de la quota---------------------------------------------------------• De dia 11 a dia 20: 75% de la quota---------------------------------------------------------• De dia 21 a dia 31: 50% de la quota---------------------------------------------------------6. Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a l’Ajuntament mitjançant el
model d’instància disponible a la secretaria de l'EMEA i a la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Sant Lluís, que caldrà presentar cinc dies hàbils abans de l'acabament del mes
anterior al mes que es vol donar de baixa. En cas de no complir el termini, la baixa no serà
efectiva fins la mes següent al desitjat. “ ------------------------------------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que, en primer lloc, voldria agrair la feina feta pel regidor de
Cultura per a la redistribució d’aquestes taxes, les quals s’han refet completament,
fent-se una sèrie de grups i blocs, cosa que fa que els preus pràcticament no
s’incrementin. S’ha de destacar que la matrícula era de 40 euros i ara passa a 25
euros, si bé les persones matriculades l’any anterior no pagaran aquesta matrícula,
sinó que únicament pagaran la taxa de secretaria, que són 10 euros. Pel que fa a les
taxes, manifesta que s’ha creat un sistema bastant complex de grups, els quals van en
funció de l’edat i de les demandes de la gent. Afegeix que l’escola té un dèficit
important, i amb l’aprovació de les taxes de l’any passat hem pogut absorbir molt poc
dèficit. Conclou dient que s’ha fet un estudi per poder establir el nombre mínim
d’alumnes que hi hauria d’haver perquè l’activitat sigui viable.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el grup PSOE ha analitzat aquesta
modificació i, evidentment, s’ha canviat bastant el perfil que hi havia, cosa que fa difícil
comparar si els preus pugen o davallen, si bé a simple vista sembla que els preus
baixen. No obstant açò, veu una mancança en aquesta ordenança, en el sentit que
en molts de casos no s’indica la quantitat d’hores de l’activitat setmanal, cosa que fa
difícil saber si el preu es manté o no.
El batle manifesta que, en principi, l’horari es manté.
La Sra. Marqués Portella manifesta que, doncs, si l’horari es manté hi ha algunes
activitats en què el preu ha baixat bastant. Per tant, demana: Per què? El batle
manifesta que, bàsicament, era per la diferència de retribucions del personal docent, ja
que hi havia molta varietat de retribucions i açò s’unificarà. També aquesta disminució
de preus neix pel fet de fixar uns mínims per classe, és a dir, que si no s’arriba a un
nombre d’alumnes es considerarà que no és viable l’activitat i no es realitzarà.
La Sra. Marqués Portella manifesta que hi ha coses que encara no té molt clar i que
vol esperar a veure com funciona de cara a l’any que ve, per la qual cosa anuncia que
el grup PSOE s’abstindrà. Per altra banda, manifesta que també ha vist que hi ha
menys descomptes i menys bonificacions, cosa amb la qual no està gens d’acord, ja
que fins i tot s’han llevat totalment les bonificacions que hi havia per famílies
monoparentals.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que li agradaria saber el dèficit que es té
previst que hi hagi amb aquestes noves taxes. El batle manifesta que es té previst
davallar el dèficit entre un 40% i un 50%.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per activitats de caràcter
cultural (Escola Municial d’Ensenyaments Artístics) i els articles 4, 5 i 6 de la seva
ordenança fiscal reguladora, que queden redactats de la següent manera:
“Article 4

Quotes tributàries
1. La tarifa d’aquesta taxa és la següent:
•

Matrícula: 25,00 €.

•

Taxa de Secretaria: 10 € (es pagarà cada curs)

L’import de la matrícula sempre serà el mateix, independentment del mes en què l’alumne
s’inscrigui.
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Els alumnes que es matriculin però que renunciïn dintre de les dues primeres setmanes
d'inscripció, estaran exempts de pagar la matrícula i la taxa de secretaria, però hauran d'abonar
el 50 % de la primera quota de l'activitat o activitats a les quals s'han inscrit. La renúncia dels
alumnes que estiguin exempts de pagar la matricula, segueix el mateix procediment.
Quotes de les activitats:
ESCOLA DE MÚSICA
L’Escola de Música consta de set grups predeterminats:
Grup 1 - Educació musical per a infants (4 a 6 anys)
Grup 2 – Iniciació a la música i als instruments (7 a 10 anys)
Grup 3 – Música i instruments per a preadolescents (11 a 13 anys)
Grup 4 – Música i instruments per a joves (14 a 17 anys)
Grup 5 – Música i instruments per a adults (a partir de 18 anys)
Grup 6 – Assignatures complementàries
Grup 7 – Preparació d’accés al Conservatori
Dins de cada grup s’han creat uns blocs d’assignatures i, a més, en alguns dels grups també
existeix la possibilitat de matriculació en una sola assignatura.
Les quotes per grups, per blocs i per assignatures queda com segueix:
GRUP 1
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Nom matèries
Música i moviment
Cant coral i rotació d'instruments
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Música i moviment
Cant coral i rotació d'instruments
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Música i moviment
Cant coral i rotació d'instruments
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Música i moviment
TOTAL BLOC 4

Preu

53,00 €
Preu

47,00 €
Preu

39,00 €
Preu
24,00 €

GRUP 2
Bloc 1

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument I
TOTAL BLOC 1

Preu

60,00 €
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Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Oferta d'assignatures:

Preu

84,00 €
Preu

60,00 €
Preu

52,00 €
Preu

37,00 €
Preu

Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2

39,00€
66,00€
39,00€
27,00€

GRUP 3

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3

Preu

54,00 €
Preu

78,00 €
Preu

54,00 €
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Bloc 4

Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Oferta d'assignatures:

Preu

47,00 €
Preu

30,00 €
Preu

Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2
Col·lectives d’instrument

39,00 €
66,00 €
39,00 €
27,00 €
11,00 €

GRUP 4

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Preu

54,00 €
Preu

78,00 €
Preu

54,00 €
Preu

47,00 €
Preu

30,00 €
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Oferta d'assignatures:

Preu
Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2
Col·lectives d'instruments
Combos per a joves

39,00€
66,00€
39,00€
27,00€
11,00€
16,00€

GRUP 5

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 1
TOTAL BLOC 1
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
TOTAL BLOC 2
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 1
TOTAL BLOC 3
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Iniciació instrumental 2
TOTAL BLOC 4
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
TOTAL BLOC 5

Oferta d'assignatures:

Preu

54,00 €
Preu

78,00 €
Preu

54,00 €
Preu

47,00 €
Preu

30,00 €
Preu

Instrument 1
Instrument 2
Iniciació instrumental 1
Iniciació instrumental 2
Col·lectives d'instruments
Combos per a adults

39,00€
66,00€
39,00€
27,00€
11,00€
16,00€
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GRUP 6
Oferta d'assignatures:
Música de cambra
Harmonia aplicada
Cant

GRUP 7
Bloc 1

Preu
11,00€
16,00€
58,00€

Preu
Nom matèries
Llenguatge musical
Cant coral
Instrument 2
Música de cambra
TOTAL BLOC 1

98,00 €

ESCOLA DE DANSA
A l’Escola de Dansa hi ha dos grups, el primer és una oferta d’assignatures a les quals es
l’alumne es pot matricular i el segon grup ofereix un pack d’assignatures. Els preus de les
quotes són els següents:
GRUP 1
Nom matèries
Dansa-psicomotricitat amb pares
Dansa-psicomotricitat
Dansa clàssica-Iniciació I
Dansa clàssica-Iniciació II
Dansa clàssica-Cicle I
Dansa clàssica-Cicle II
Dansa moderna
Dansa contemporània per a adults
Dansa africana
Sevillanes infantil
Sevillanes adults

Preu
15,00 €
15,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

GRUP 2
Nom matèries
Dansa clàssica Cicle I o II
Dansa moderna-Grups de Dansa clàssica

Preu

33,00 €
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ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
GRUP 1
Nom matèries
DP infantil (1 i 2)
DP juvenil
DP adults 1 dia
DP adults 2 dies

Preu
24,00 €
24,00 €
19,00 €
36,00 €

Nom matèries
Teatre infantil
Teatre juvenil

Preu
21,00 €
21,00 €

ESCOLA DE TEATRE
GRUP 1

ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC
GRUP 1
Nom matèries
Grup infantil 1
Grup infantil II
Grup juvenil

Preu 2 dies
24,00 €
35,00 €
35,00 €

Preu un dia
15,00 €
20,00 €
20,00 €

OFERTA DE CURSOS
TAI-TXÍ
Nom matèries
Grup iniciació matí
Grup iniciació capvespre
Grup avançat matí
Grup avançat capvespre
Grup jubilats

Preu 2 dies
33,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
23,00 €

DANSA ORIENTAL
Nom matèries
Grup infantil - juvenil
Grup iniciació
Grup intermig
Grup avançat

Preu
25,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €

BALLS EN LÍNIA
Nom matèries
Un dia a la setmana
Dos dies a la setmana

Preu
23,00 €
33,00 €

COSTURA
Nom matèries
Grup matí
grup capvespre

Preu
26,00 €
26,00 €

Preu un dia
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
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Article 5
Descomptes i bonificacions
L’import de la matrícula i la taxa de secretaria no estan subjectes a descomptes ni a
bonificacions.
S’aplicaran els següents descomptes, acumulatius i individuals, sobre el total de la suma de les
quotes de les activitats a les quals un usuari s'hagi matriculat, tenint en compte les següents
excepcions:
1. En cas que l'alumne estigui matriculat a una bloc o conjunt de matèries, no se li aplicarà cap
descompte, ja que s'entén que els blocs estan pensats perquè en el seu conjunt el preu sigui
més reduït.
2. En cas que un usuari es doni de baixa d'una activitat, i posat que s'hagi beneficiat per algun
tipus de descompte, aquest serà eliminat al moment d'efectuar el tràmit (si n'hi ha més que no
es veuen afectats per aquesta baixa, no s'eliminaran)
Descompte d’antiguitat: Els antics alumnes tindran un descompte del 100% sobre la
matrícula. Per ser considerat antic alumne serà necessari haver estat matriculat el curs
anterior al de la matrícula
Descompte per més d'un membre de la mateixa família: a partir del segon membre,
s'aplicarà
- 2 membres: 3% de descompte a cada membre.
- 3 membres: 6% de descompte a cada membre
- 4 membres: 9% de descompte a cada membre (així successivament)
Descompte per estar matriculat a més d'una activitat (menys els casos de les activitats
incloses dins dels blocs):
•

2 activitats: 3% de descompte a cada membre.

•

3 activitats: 6% de descompte a cada membre

•

4 activitats: 9% de descompte a cada membre (així successivament)

Descompte per formar part d'una família nombrosa: 10% (s'haurà de justificant portant
una fotocòpia de la targeta de família nombrosa)
Descompte per a jubilats: 10%
Descompte per a discapacitats: 10%
Els alumnes que formin part de les activitats que l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
organitzi amb la Fundació per a Persones amb Discapacitat i el Geriàtric de Sant Lluís, tindran
un 40% de bonificació, tant a la matrícula (en cas de ser nous alumnes) com a la quota. Els
descomptes esmentats anteriorment no els seran aplicats en aquest cas concret.
Es podran aplicar bonificacions de fins a un 60% a les persones empadronades al municipi,
previ informe emès pels Serveis Socials. Les bonificacions necessitaran, perquè puguin ser
aprovades, una sol·licitud prèvia dels subjectes passius, a la qual hauran d’adjuntar la
documentació que acrediti la seva circumstància.
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Aquestes bonificacions podran ser aplicades tant a la matrícula com a les quotes, però mai a la
taxa de Secretaria.
Article 6
Gestió
1. La taxa regulada en aquesta Ordenança es cobrarà per mitjà d’un rebut emès per
l’Ajuntament.
2. No s'admetran pagaments en efectiu o ingressos a compte, a excepció que es tractin del
pagament de rebuts tornats.
3. Les tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i seran satisfetes durant la
primera quinzena de cada mes, a excepció del mes d’octubre, que es cobrarà a partir del dia 20
i que inclourà la primera quota i la matrícula.
4. El mes de juny es cobrarà la meitat de la quota total corresponent, tenint en compte que les
activitats finalitzen el dia 15 de juny.
5. Segons el moment que es produeixi l'alta a l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics, la
liquidació de la quota que es portarà a terme serà el següent (sempre es tindrà en compte quan
un usuari comença una activitat):
• De dia 1 a dia 10: 100% de la quota
• De dia 11 a dia 20: 75% de la quota
• De dia 21 a dia 31: 50% de la quota
6. Les baixes en la realització d’activitats s’hauran de notificar a l’Ajuntament mitjançant el
model d’instància disponible a la secretaria de l'EMEA i a la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Sant Lluís, que caldrà presentar cinc dies hàbils abans de l'acabament del mes
anterior al mes que es vol donar de baixa. En cas de no complir el termini, la baixa no serà
efectiva fins al mes següent al desitjat. “

Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’ordenança fiscal, mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 19.07.12.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària lliura als membres de la comissió l’actual acord regulador del preu públic per a la
prestació de serveis en les instal·lacions esportives;
l’informe tècnico-econòmic, de dia
19.07.12; l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 19.07.12, així com la proposició de Batlia,
de dia 19.07.12, amb relació a l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que si volíem que aquests preus públics entrassin en vigor al
començament del curs 2012/2013, s’havien d’aprovar en el ple d’aquest més, ja que l’esmentat
acord ha d’anar a exposició pública. Assenyala que en aquest cas no s’han modificat preus,
sinó que s’han inclòs nous cursos, com ara: hip-hop; patinatge; voleibol, gimnàstica artística i el
gym cotxet. Afegeix que únicament s’apugen les taxes de la sala de condicionament físic
(fitness), ja que amb motiu de les obres del poliesportiu s’ha d’equipar la sala i s’adequa el
preu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació de serveis en
les instal·lacions esportives i el seu acord regulador en els articles 4 i 6, que queden redactats
de la següent manera:------------------------------------------------------------------------------------------------Article 4.- Quantia ----------------------------------------------------------------------------------------------------Per la prestació dels serveis regulats en la present normativa específica, s’estableixen els
següents preus públics:
Matrícula fillets i gent gran: 8,00 euros
Matricula adults: 15,00 euros
ESCOLES INFANTILS**
Multiesport: 15,00 euros/mes (2h/setmana)
114,75 euros/curs complet
Aerobic juvenil: 15,00 euros/mes (2h/setmana)
114,75 euros/curs complet
Tennis:
2 hores/setmana: 26,50 euros/mes
202,70 euros/curs complet
3 hores/setmana: 39,65 euros/mes
303,35 euros/curs complet
G. Rítmica iniciació/Perfeccionament: 15,00 euros/mes (2h/setmana)
114,75 euros/curs complet
G. Rítmica avançat: 22,55 euros/mes
172,50 euros/curs complet
G. Rítmica competició: 67,65 euros/mes
517,55 euros/curs complet
Hip Hop: 20,00 euros/mes (2h/setmana)
Patinatge : 20,00 euros/mes (2h/setmana)
Voleibol : 20,00 euros/mes (2h/setmana)
Gimàstica artística: 25 euros/mes (2h/setmana)
**Si es fa una hora setmanal, es cobrarà el 60% de la quota.
ACTIVITATS PER PERSONES ADULTES
1 hora/setmana: 12,50 euros/mes
106,25 euros/curs complet
2 hores/setmana: 24,95 euros/mes
190,85 euros/curs complet
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3 hores/setmana: 37,45 euros/mes
286,50 euros/curs complet
Tennis:
2 hores/setmana: 50,80 euros/mes
388,60 euros/curs complet
1,5 hores/setmana: 38,10 euros/mes
299,70 euros/curs complet
Gimnàstica per a gent gran: 7,60 euros/mes
58,15 euros/curs complet
Gym cotxet:
1 hora/setmana: 25 euros/mes
2 hores/setmana: 35 euros/mes
LLOGUER D’INSTAL·LACIONS
Pistes de Tennis Green Set: 1h menor 18 anys: 4,15 euros
1 h major de 18 anys: 6,25 euros
Fitxa llum: 3,10 euros
Pistes de Tennis Gespa artificial: 1h menor 18 anys: 6,20 euros
1 h major de 18 anys: 8,25 euros
Fitxa llum: 3,10 euros
Amb Conveni
Pavelló Pista Central Entrenament 1 hora
24,45 €
22,00 €
Partit 1 hora
26,85 €
24,15 €
Pavelló 1/3
Entrenament 1 hora
14,25 €
12,80 €
Pista badminton
1 hora
4,85 €
Gimnàs Tatami
1 hora
22,10 €
19,90 €
Gimnàs petit
1 hora
11,95 €
10,75 €
Camp streeball: Gratuït
1 fitxa de llum: 1,85 euros
Pistes de petanca: Gratuït
1 fitxa de llum: 1,85 euros
Circuit natural: Gratuït
Sala de fitness: 29,00 euros/mes
14,50 euros/setmana
4,00 euros/dia
Camp futbol-7
Camp futbol-11

1 hora
Fitxa de llum
1 hora
Fitxa de llum

Amb Conveni
33,80 €
30,40 €
5,15 €
62,30 €
56,05 €
10,30 €

Pistes de Patinatge:
1 hora: 5,00 euros/hora per persona
30,00 euros grup
Llum: Gratuït
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Article 6.- Liquidació i ingrés ------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament liquidarà les quanties amb caràcter anticipat, bé per curs o bé amb caràcter
semestral, o mensual, depenent de l’activitat i de la duració.-----------------------------------------------Tal i com estableix l’article 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics, els
deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment i conforme a la normativa vigent. En tot allò no previst expressament en
aquesta Llei, l’administració i el cobrament dels preus públics es realitzarà de conformitat amb
allò previst en la Llei General Pressupostària i demés normes que resultin d’aplicació als
mateixos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas de que s’acumulin dos rebuts sense pagar, es notificarà a l’usuari que queda suspès
l’exercici de l’activitat a la que es troba matriculat, fins que no procedeixi a la cancel·lació del
deute pendent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’acord regulador mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou
acord exprés.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Reynés Calvache. Manifesta que s’ha considerat oportú mantenir els
mateixos preus que l’any passat per diferents motius. Per una banda, perquè durant
aquest curs s’han dut a terme les obres de reforma del poliesportiu, per la qual cosa
els usuaris han vist afectades les ubicacions on han hagut de realitzar les seves
activitats esportives; també a causa de les obres no podem garantir que els mesos de
setembre i octubre totes les activitats es puguin realitzar en la seva normalitat. Per
aquests motius i per la situació econòmica actual, s’ha considerat oportú mantenir els
mateixos preus que en el curs anterior. Per altra banda, manifesta que s’han afegit
activitats esportives noves, cosa que no vol dir que totes s’hagin de dur a terme, però
com que hi ha la intenció d’oferir-les, és per açò que s’han establert les quotes, si bé
tot dependrà del nombre d’usuaris interessats.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, donades les dificultats per fer
l’activitat esportiva amb motiu de les obres de reforma del poliesportiu, està d’acord
que es mantenguin els mateixos preus de l’any passat. No obstant açò, manifesta que
la sala de fitness és una de les activitats que s’ha apujat; per què?
La Sra. Reynés Calvache manifesta que la nova sala de fitnes, quan acabin les obres,
tindrà un espai d’uns 100 m2, amb maquinària nova de més qualitat, així com amb un
monitor per assessorar tots els esportistes. Per açò, s’ha considerat oportú augmentar
el preu, si bé l’esmentada sala no estarà operativa fins al mes de gener.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del preu públic per a la prestació de
serveis en les instal·lacions esportives i el seu acord regulador en els articles 4 i 6,
que queden redactats de la següent manera:

31

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Article 4.- Quantia
Per la prestació dels serveis regulats en la present normativa específica, s’estableixen els
següents preus públics:
Matrícula fillets i gent gran: 8,00 euros
Matricula adults: 15,00 euros
ESCOLES INFANTILS**
Multiesport: 15,00 euros/mes (2h/setmana)
114,75 euros/curs complet
Aerobic juvenil: 15,00 euros/mes (2h/setmana)
114,75 euros/curs complet
Tennis:
2 hores/setmana: 26,50 euros/mes
202,70 euros/curs complet
3 hores/setmana: 39,65 euros/mes
303,35 euros/curs complet
G. Rítmica iniciació/Perfeccionament: 15,00 euros/mes (2h/setmana)
114,75 euros/curs complet
G. Rítmica avançat: 22,55 euros/mes
172,50 euros/curs complet
G. Rítmica competició: 67,65 euros/mes
517,55 euros/curs complet
Hip Hop: 20,00 euros/mes (2h/setmana)
Patinatge : 20,00 euros/mes (2h/setmana)
Voleibol : 20,00 euros/mes (2h/setmana)
Gimàstica artística: 25 euros/mes (2h/setmana)
**Si es fa una hora setmanal, es cobrarà el 60% de la quota.
ACTIVITATS PER PERSONES ADULTES
1 hora/setmana: 12,50 euros/mes
106,25 euros/curs complet
2 hores/setmana: 24,95 euros/mes
190,85 euros/curs complet
3 hores/setmana: 37,45 euros/mes
286,50 euros/curs complet
Tennis:
2 hores/setmana: 50,80 euros/mes
388,60 euros/curs complet
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1,5 hores/setmana: 38,10 euros/mes
299,70 euros/curs complet
Gimnàstica per a gent gran: 7,60 euros/mes
58,15 euros/curs complet
Gym cotxet:
1 hora/setmana: 25 euros/mes
2 hores/setmana: 35 euros/mes
LLOGUER D’INSTAL·LACIONS
Pistes de Tennis Green Set: 1h menor 18 anys: 4,15 euros
1 h major de 18 anys: 6,25 euros
Fitxa llum: 3,10 euros
Pistes de Tennis Gespa artificial: 1h menor 18 anys: 6,20 euros
1 h major de 18 anys: 8,25 euros
Fitxa llum: 3,10 euros
Amb Conveni
Pavelló Pista Central Entrenament 1 hora
24,45 €
22,00 €
Partit 1 hora
26,85 €
24,15 €
Pavelló 1/3
Entrenament 1 hora
14,25 €
12,80 €
Pista badminton
1 hora
4,85 €
Gimnàs Tatami
1 hora
22,10 €
19,90 €
Gimnàs petit
1 hora
11,95 €
10,75 €
Camp streeball: Gratuït
1 fitxa de llum: 1,85 euros
Pistes de petanca: Gratuït
1 fitxa de llum: 1,85 euros
Circuit natural: Gratuït
Sala de fitness: 29,00 euros/mes
14,50 euros/setmana
4,00 euros/dia
Camp futbol-7
Camp futbol-11

1 hora
Fitxa de llum
1 hora
Fitxa de llum

Amb Conveni
33,80 €
30,40 €
5,15 €
62,30 €
56,05 €
10,30 €

Pistes de Patinatge:
1 hora: 5,00 euros/hora per persona
30,00 euros grup
Llum: Gratuït
Article 6.- Liquidació i ingrés
L’Ajuntament liquidarà les quanties amb caràcter anticipat, bé per curs o bé amb caràcter
semestral, o mensual, depenent de l’activitat i de la duració.
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Tal i com estableix l’article 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics, els
deutes per preus públics podran exigir-se mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment i conforme a la normativa vigent. En tot allò no previst expressament en
aquesta Llei, l’administració i el cobrament dels preus públics es realitzarà de conformitat amb
allò previst en la Llei General Pressupostària i demés normes que resultin d’aplicació als
mateixos.
En el cas de que s’acumulin dos rebuts sense pagar, es notificarà a l’usuari que queda suspès
l’exercici de l’activitat a la que es troba matriculat, fins que no procedeixi a la cancel·lació del
deute pendent.

Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb l’acord regulador mitjançant
anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions
que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
DESÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 19.07.12.
PROPOSTA DE BATLIA D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT I
NETEJA DELS MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària lliura als membres de la comissió la proposta de Batlia, de dia 19.07.12, amb
relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que la mesa de contractació de dia 11.07.12 va acordar proposar a
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte en qüestió a l’empresa Antonio y Diego, SA;
llavors es va requerir al licitador que va presentar l’oferta més avantatjosa que dins el termini de
10 dies hàbils presentàs la documentació exigida en el Plec de condiciones administratives i
tècniques aprovat en el seu moment; i que en data 18.07.12, RE 3715, l’empresa indicada ha
presentat tota la documentació sol·licitada. Per tant, avui es du a aprovació l’adjudicació
d’aquest servei a l’empresa Antonio y Diego, SA per import 25.453,36 euros més 2.036,27
d’IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, s’analitza el quadre resum de puntuació de totes les propostes presentades, en el
qual figuren els punts concedits per a la proposta tècnica, per a la proposta econòmica i per les
millores voluntàries. ---------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set
vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que suposa cinc vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Adjudicar a l’empresa Antonio y Diego, S.A. el contracte del servei de desbrossament
i neteja dels marges dels camins municipals, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per un import total de vint-i-set mil quatre-cents
vuitanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims, desglossat en: 25.453,36 € d’import net més
2.036,27 € d’IVA al 8%; tot d’acord amb el plec de clàusules administratives, i tenint en compte
les millores que ofereix l’empresa.---------------------------------------------------------------------------------Segona. Requerir l’adjudicatari a signar el contracte dins el termini de 15 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’adjudicació.------------------------------Tercera. Publicar aquest acord en el Perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.” ---------------------------------------------
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no va poder assistir a la mesa de
contractació, però creu que la quantitat que s’ha tret és massa econòmica, tenint en
compte la quantitat de camins i quilòmetres que tenim en el terme municipal. Espera
que funcioni bé. Per altra banda, manifesta que li agradaria saber on s’ubicaran totes
aquelles persones que fins ara feien aquesta feina.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el personal que fa la neteja de camins
és personal de l’empresa de FCCSA i aquest personal queda a la contracta que té
amb l’Ajuntament per a la recollida de fems. Respecte al personal de la brigada
d’obres municipal, manifesta que si s’ha de fer qualque reforç o qualque actuació,
l’Ajuntament té el personal que té, no es donarà ningú de baixa perquè aquest servei
el doni una altra empresa.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (3), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Adjudicar a l’empresa Antonio y Diego, S.A. el contracte del servei de
desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per un import
total de vint-i-set mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims
(27.489,63 €), desglossat en: 25.453,36 € d’import net més 2.036,27 € d’IVA al 8%; tot
d’acord amb el plec de clàusules administratives, i tenint en compte les millores que
ofereix l’empresa.
Segon. Requerir l’adjudicatari a signar el contracte dins el termini de 15 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’adjudicació.
Tercer. Publicar aquest acord en el Perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i notificar-ho als participants d’aquesta contractació.
ONZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
DOTZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que s’ha fet un desbrossament a
Binissafúller Rotters, a primera línia de la mar; voldria saber quin ha estat el motiu de
fer aquest desbrossament, ja que ha estat bastant agressiu.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el motiu va ser una sol·licitud d’un veí i
es va demanar autorització a la Demarcació de Costes per poder actuar, i l’esmentada
demarcació va accedir-hi, així com també a vigilar-ho. Afegeix que, a més,
l’Ajuntament va posar-se en contacte amb tècnics del CIM perquè ens assessoressin
d’allò que podien fer i del que havien de deixar, i amb aquestes instruccions es va
actuar.
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La Sra. Marqués Portella demana qui va fer el desbrossament. El batle respon que els
mateixos veïns. La Sra. Marqués voldria saber si aquesta actuació es va consensuar
amb l’Associació de Propietaris. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que se’ls va dir que
hi havia la intenció de fer aquesta actuació i que ells hi estaven d’acord si hi havia
l’autorització de Costes i mentre es mantingués una alçada determinada (creu recordar
que 1,30 m d’alçada mínima), ja que allò que no volien ells era arrasar-ho, i en aquest
sentit es va actuar. La Sra. Marqués manifesta que, doncs, l’Associació de Propietaris
estava d’acord amb l’actuació que s’ha fet. El Sr. Tudurí Mercadal respon que sí,
sempre que es mantingués aquesta alçada.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en data 05.06.12, RS 2691, es va
enviar un requeriment a l’empresa Antonio Gomila, SA perquè en un termini màxim de
15 dies esmenàs una sèrie de deficiències detectades a l’obra de la nova escola.
Voldria saber si estan resoltes aquestes deficiències.
El Sr. Pons Pons manifesta que els Serveis Tècnics Municipals estan fent seguiments
per comprovar que s’estan executant les deficiències observades i que, darrerament,
es fan seguiments setmanals i més exhaustius, i l’únic que falta en aquest sentit és un
certificat de la direcció tècnica de l’obra respecte que la reparació de les deficiències
ha estat executada correctament.
La Sra. Marqués Portella manifesta que sap que l’Ajuntament segueix aquesta obra,
però aquí hi ha una sèrie de deficiències de la construcció que són del dia a dia; per
tant, fent-se un seguiment tan exhaustiu no sap com s’ha pogut arribar fins en aquest
punt. Afegeix que avui s’ha aprovat una pròrroga del període de lliurament de les
obres, i que tot el temps que s’ha perdut a refer el que s’ha fet malament, és un temps
important i que ens farà falta. Considera que açò s’hauria de tenir en compte i que de
qualque manera s’hauria de pressionar a l’empresa.
El Sr. Pons Pons manifesta que per defecte professional tendeix a veure el que està
malament, si bé no és aquesta la seva funció, i que entén i comparteix el parer de la
regidora del PSOE. Així mateix, manifesta que hi ha hagut un canvi substancial que
ha fet que les obres millorassin, que ha estat el canvi d’una persona important dins de
l’obra, decisió que considera que l’empresa havia d’haver pres abans, i que la direcció
tècnica també ha fet un seguiment més exhaustiu en vista de les queixes municipals.
És cert, tot açò és temps perdut i que Déu no vulgui que l’hàgim de necessitar.
Per altra banda, la Sra. Marqués Portella voldria saber en que s’ha utilitzat la partida
de millora que va oferir l’empresa respecte a aquesta obra. El Sr. Pons Pons indica
que li contestarà per escrit.
Continua la Sra. Marqués Portella. Fa referència a l’escrit de la Conselleria
d’Agricultura, RE 3057, relatiu a l’expedient d’autorització de l’abocament a la mar de
l’emissari submarí de l’EDAR de Sant Lluís. Atès que es demana l’emissió d’un
informe municipal, voldria saber si ja s’ha fet. El batle respon que no. La Sra.
Marqués demana, doncs, que una vegada s’emeti l’informe que li’n passin una còpia.
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Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dia 22.06.12
es va aprovar l’acord bilateral entre l’Ajuntament des Migjorn Gran i l’Ajuntament de
Sant Lluís per reforçar temporalment la plantilla de la Policia Local de l’Ajuntament des
Migjorn amb motiu de les seves festes locals. A l’apartat tercer es va acordar
comunicar al subinspector – cap de la Policia Local que entre la finalització de la
prestació del servei as Migjorn i el començament del torn a Sant Lluís han de
transcórrer 8 hores. Atès que segons l’estatut dels treballadors el descans mínim
entre jornades és de 12 hores, demana si l’acord adoptat és correcte.
El batle manifesta que s’emetrà un informe des de l’àrea de Secretaria.
Finalment, i respecte a la travessia nedant del canal entre Punta Prima i l’illa de l’Aire,
el Sr. Cubas Pons voldria saber quina és la col·laboració de l’Ajuntament, així com el
motiu pel qual no hagi entrat a formar part del programa entre illes.
La Sra. Reynés Calvache manifesta que enguany l’Ajuntament és l’organitzador
d’aquesta travessia i que s’encarregarà d’adoptar les mesures de seguretat adequades
per a tal fi. A part d’açò, també s’encarregarà d’aportar les medalles, de concertar
l’assegurança de responsabilitat civil i de presentar la documentació pertinent a
Capitania Marítima. Per altra banda, manifesta que en un principi van mantenir una
reunió amb les dues persones que estaven dins d’aquesta iniciativa de travessies
entre illes. En primer lloc, van quedar que sí que entraven dins aquesta nova iniciativa,
però llavors hi va haver mal entesos entre ells i l’ajuntament va quedar enmig, havent
de prendre una decisió. Les dues parts estaven interessades a fer-ho però, atès que
la primera vegada que es va fer la travessia va ser a través de Lluís Portella, el qual en
va ser l’impulsor, i atès que va ser un esdeveniment molt positiu, que va funcionar
molt bé i amb molta participació, van considerar donar-li a Lluís Portella un vot de
confiança. Per açò, es va prendre aquesta decisió de seguir amb ell.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. En qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 28.06.12, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. REMIGIO LORA BUZÓN
1.- Amb relació al local que està emprant en aquests moments l’empresa que fa el salvament
de platges a la platja de Punta Prima, li remet la següent documentació adjunta:
-

Escriptura de segregació i donació atorgada per Ana Mª Alsina Pons y Alsife SA a
favor d’aquest Ajuntament, de data 19 de setembre de 1989.

-

Informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de dia 25.05.12, relatiu als usos de
determinades edificacions situades a la platja de Punta Prima.

-

Informe emès per l’enginyer industrial assessor d’activitats de l’Ajuntament, de data
07.06.12, respecte a l’activitat de l’esmentat edifici.

-

Informe emès per l’assessor jurídic municipal, de dia 13.06.12, sobre la cessió d’ús del
local indicat.

El batle
Cristóbal Coll Alcina
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AL SR. MIQUEL MELIÀ MERCADAL
1.- Amb relació a “Anar a peu a l’escola”, li comunic que a la sortida de l’escola hi havia la
presencia policial prevista. Així mateix, el tram del carrer d’Allemand, entre Sant Jacint i Pere
Tudurí, estava tallat al trànsit, així com també el tram de s’escoleta.
El regidor d’Urbanisme
Javier Pons Pons

Intervé el batle. Informa que el pregoner de les festes patronals de 2012 serà en Pedro
Pons Pons, en Peio s’arader. Considera que amb motiu dels 250 anys de l’aniversari
del Molí i la seva participació en la restauració, era una persona adient per ser
pregoner. A més, destaca que pertany al món de l’artesania, per la qual cosa creu que
està bé que des de l’ajuntament s’intenti impulsar aquest aspecte; també està integrat
dins el món de la cultura, canta òpera, va ser regidor d’aquest ajuntament... En
definitiva, van considerar que seria una persona que podria fer un pregó molt bo.
Per altra banda, el batle informa que també s’ha fet feina per trobar una persona per
fer el pregó infantil i, aprofitant que enguany a l’escola s’havia fet un lipdub, el
pregoner infantil serà en Cris Juanico.

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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