Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 28/10/2010
Hora: de les 20 a les 21.35 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel Cubas Pons
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Pedro Tudurí Mercadal
Isabel Gornés Fiol
Miquel Melià Mercadal

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
4t. Tinent de batle:
Sergi Cruz i Dalmau
Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 21.10.10.- Resolució del conveni
entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís regulador del préstec
concedit amb càrrec al fons financer de l'Estat per a la modernització de les
infraestructures turístiques (FOMIT)
Tercer.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 21.10.10.- Inventari municipal de
béns i drets.- Expedient núm. 6
Quart.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 21.10.10.- Modificació ordenances
fiscals per a l'exercici de 2011
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 21.10.10.- Aprovació conveni de
col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i l'Ajuntament
de Sant Lluís per a la reserva i l'ocupació de places de centre de dia i residencials per
a gent gran en situació de dependència
Sisè.- Proposició de Batlia amb relació a l'adhesió al Protocol marc interdisciplinari
d'actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears
Setè.- Ratificació resolució de Batlia núm. 2010/679.- Suspensió del procediment obert
per l'adjudicació del projecte executiu per a la construcció d'un nou Centre d'Educació
infantil i primària (6+12) a Sant Lluís
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular.- Pròrroga de la Policia Turística
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 30.09.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 21.10.10.RESOLUCIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS REGULADOR DEL PRÉSTEC CONCEDIT AMB
CÀRREC AL FONS FINANCER DE L'ESTAT PER A LA MODERNITZACIÓ DE LES
INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES (FOMIT)
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió l’escrit rebut del Consell
Insular de Menorca, RE 4834, de dia 30.09.10, mitjançant el qual comuniquen que el Ple del
CIM en sessió tinguda el dia 20.09.10 va aprovar resoldre el conveni de col·laboració indicat.
Intervé la presidenta. Informa que originalment aquest conveni era per la construcció d’un club
hípic en el terme municipal, amb un pressupost de 1.625.000 euros. Llavors, passat un temps,
es va arribar a l’acord amb l’Ajuntament de Maó perquè el club hípic s’incorporàs dins la zona
esportiva de Bintalfa; però com que s’estava tardant en el desenvolupament d’aquesta zona i el
préstec té una data de caducitat, és el motiu pel qual el crèdit es desvincula del projecte inicial
del club hípic de Sant Lluís per incloure’l dins el desenvolupament de la zona de Bintalfa. -------El Sr. Coll Alcina demana si, doncs, el conveni s’anul·la; i en el cas que es faci la zona comuna
entre Sant Lluís i Maó, si l’Ajuntament de Sant Lluís hi participarà amb una quantitat que encara
no se sap. La presidenta manifesta que el conveni no s’anul·la, sinó que es modifica en el
sentit que la quantitat destinada a la construcció del club hípic en el terme de Sant Lluís va
destinada pel desenvolupament de la zona de Bintalfa en general. -------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que, si no recorda malament, per a Bintalfa també hi havia un
projecte d’una empresa privada. La presidenta manifesta que allò era una altra cosa i que a la
zona de Bintalfa hi ha unes parcel·les que són d’ús privat i unes altres que són d’ús públic. -----El Sr. Melià Mercadal demana si l’Ajuntament des Castell hi participava, en aquest projecte. La
presidenta respon que no, però que en el moment que es posi realment en marxa ja es veurà. Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------Primera.- Resoldre el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís regulador del préstec concedit amb càrrec al Fons financer de l’Estat
per a la modernització de les infraestructures turístiques (FOMIT). --------------------------------------Segona.- Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca.” -------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, originalment, aquest conveni era per
a la construcció d’un club hípic en el terme municipal amb un pressupost d’1.625.000
euros. Llavors, passat un temps, es va arribar a l’acord amb l’Ajuntament de Maó
perquè aquest club hípic s’incorporàs dins la zona esportiva de Bintalfa; però com que
el desenvolupament d’aquesta zona estava tardant i el crèdit tenia una data de
caducitat, és per aquest motiu que el crèdit es desvincula del projecte inicial del club
hípic de Sant Lluís per incloure’l dins el desenvolupament general de la zona de
Bintalfa. Conclou dient que d’aquesta manera no és perd el crèdit que es va atorgar
en el seu moment i, a partir d’aquí, podem demanar-ne una pròrroga.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que al Partit Popular li ha resultat sorprenent
aquest conveni, ja que en el darrer Ple, a l’apartat de precs i suggeriments, quan va
demanar què pensava fer l’equip de govern respecte al protocol d’intencions que va
signar amb l’Ajuntament de Maó referent a Bintalfa, el batle va contestar que res de
res. Per tant, és sorprenent que un mes després presenti la resolució d’un conveni
entre el CIM i l’Ajuntament per executar un projecte d’un club hípic a Bintalfa. Es
demana: Desconeixement de la realitat política del Consell Insular? Potser ignorància
per falta de comunicació entre el seu partit? No ho sabem. Però allò que sí sabem és
que el batle l’any 2007 va signar un conveni amb el CIM, allà on es va presentar un
projecte de construcció del club hípic i es va acordar donar un préstec d’1.625.000
euros, a retornar en 15 anys, amb un període de carència dels primers cinc anys. Per
tant, voldria la confirmació que aquestes condicions es repetiran. Manifesta que
aquest club hípic s’havia de desenvolupar en uns terrenys, en part propietat municipal,
on s’havien de construir trenta estables, un club social, etc. Per tant,
demana:
Servirà el mateix projecte? Quants estables hi haurà? Ha calculat com es retornarà
aquest 1.625.00.00 euros, tenint en compte la difícil situació de l’economia de
l’Ajuntament? Li donen dos anys per a l’execució d’aquesta inversió, quins passos
farà per dur-ho a terme en aquests dos anys?
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’explicació que ha donat la senyora
Marqués, que ja la va repetir a la comissió d’Economia i va sortir per premsa, ha estat
que: “... és el motiu pel qual el crèdit es desvincula del projecte inicial del club hípic de
Sant Lluís per incloure’l dins el desenvolupament general de la zona de Bintalfa.”, i ha
afegit que: “...es tracta que no es perdi aquest crèdit i que es pugui demanar una
pròrroga”.
Manifesta que, però, a l’hora de la veritat el que ens proposen que
aprovem és senzillament resoldre el conveni de col·laboració entre el Consell Insular
de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís regulador del préstec concedit amb càrrec al
fons financer de l’Estat per a la modernització de les infraestructures turístiques. Per
tant, de la manera que ho expliquen sembla que és una modificació del conveni, quan
senzillament es tracta de resoldre el conveni. Conclou dient que li fa la impressió que
volen fer creure que aquest fons no es perdrà, però en realitat l’únic que es fa és
resoldre el conveni. Per tant, es demana: Com quedam?
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la intervenció que va tenir el
batle en el Ple passat, on va dir que del protocol d’intencions, res de res, açò no té res
a veure amb la qüestió d’aquest conveni, que era el crèdit per desenvolupar una
inversió destinada al turisme eqüestre.
Afegeix que una cosa és el protocol
d’intencions i el desenvolupament de totes les infraestructures que allà s’han de fer i,
una altra cosa, era el conveni signat entre el CIM, l’Ajuntament de Sant Lluís,
l’Ajuntament de Maó i l’Ajuntament d’Alaior. En aquest conveni, respecte a la part que
afectava Sant Lluís, s’indicava que es destinava un crèdit d’1.625.000 euros per
construir un club hípic, i a l’estudi inicial que es va presentar es preveia construir
aquest club hípic dins el terme municipal de Sant Lluís, així com l’adquisició d’uns
terrenys, tot açò valorat en 1.625.000 euros.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, posteriorment, aquest equip de
govern va decidir passar aquella proposta inicial que hi havia a desenvolupar el club
hípic dins aquesta zona d’equipaments comuns que hi havia a Bintalfa, la qual cosa
suposaria que aquest projecte fos molt més econòmic, ja que no haurien d’adquirir
terreny, que les infraestructures estarien fetes i que les condicions per accedir-hi
serien molt millors.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el problema que teníem era que,
mentre totes aquestes infraestructures no estiguessin desenvolupades, l’Ajuntament
de Sant Lluís no podia executar el projecte del club hípic. Afegeix que en aquests
moments el crèdit estava a punt de vèncer i l’equip de govern va entendre i va creure
que seria una pena que açò es perdés, ja que era un crèdit amb unes condicions molt
beneficioses. Per tant, el que es fa és que aquests doblers que estaven destinats
únicament i exclusivament per fer el club hípic dins el terme municipal de Sant Lluís,
es destinàs genèricament al desenvolupament de la zona de Bintalfa. Tot açò, per
dos motius: un, perquè sabem que quan l’Ajuntament de Sant Lluís posi en marxa el
nou club hípic, el cost serà molt més baix d’aquests 1.625.000 euros i, per tant, creu
convenient que els doblers que puguin sobrar els puguin utilitzar els altres municipis
per desenvolupar les infraestructures d’aquella zona. I, una altra, perquè amb aquest
canvi podem demanar una pròrroga de dos anys més, que és la segona finalitat
d’aquesta resolució.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que la Sra. Baillo ha demanat si es
repetirien les mateixes condicions, i assenyala que les condicions són les que són en
el conveni de 2007 respecte a com s’havien de tornar els doblers i l’únic que pot
modificar-se és la quantitat de què podrà disposar l’Ajuntament de Sant Lluís el dia
que executi el seu club hípic. Afegeix que fins que no hi hagi un projecte, ja que
inicialment només hi havia fet un estudi, no sabrem de quins doblers podrem disposar
i en aquell moment es tindrà en compte com es retornaran aquells doblers, ja que en el
moment que comencem a disposar d’aquests doblers, serà quan es comptabilitzarà
com a deute municipal.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ella havia fet cinc preguntes i la
senyora Marqués just li n’ha contestat dues. A més, manifesta que la senyora
Marqués va equivocada quan diu que no hi havia un projecte, ja que en el ple del mes
de novembre de 2006 ella sempre va parlar de projecte... Tot seguit, la Sra. Marqués
Portella manifesta que ella no hi era, l’any 2006. La Sra. Baillo Vadell manifesta que,
en tot cas, en cap moment es va parlar d’estudi, sinó de projecte; per tant, no és prou
correcte el que la senyora Marqués ha dit avui.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any 2006, quan es va signar l’anterior
conveni, el Partit Popular hi va votar en contra perquè pel Partit Popular no era una
prioritat fer un club hípic; pel PP és molt més important fer de Sant Lluís una ciutat
moderna, adaptada al segle XXI, alegre, amb voravies en condicions, urbanitzacions
amb les infraestructures que compleixin amb el que marca la llei, etc. No tenim les
coses més importants i anam a coses accessòries. Així mateix, manifesta que el
Partit Popular té poca confiança en aquest equip de govern, tant pel que fa a les
decisions que pren com pel que fa a la gestió econòmica, per la qual cosa el seu grup
polític hi votarà en contra.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’Associació de Veïns de Cala Torret van
sol·licitar finançament amb càrrec al FOMIT per a la renovació, remodelació i reparació
d’infraestructures públiques... Tot seguit, el batle es dirigeix a la senyora Baillo dient-li
que açò de Cala Torret no té res a veure amb el present punt de l’ordre del dia, per la
qual cosa li demana que ho plantegi a precs i suggeriments. La Sra. Baillo Vadell
manifesta que creu que cada partit té dret a argumentar el que trobi convenient a cada
punt, i el batle té dret a negar-li-ho, però a ella açò li sembla molt poc democràtic, per
la qual cosa no té res més a dir.
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Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la primera intervenció ha fet
una observació, ha qüestionat que realment es tractàs d’una modificació d’aquest
conveni, i assenyala que la senyora Marqués ha tornat a repetir el mateix argument de
la primera intervenció i que va repetint darrerament des que parlam d’aquest tema,
però la realitat segueix sent que aquí només es proposa resoldre un conveni. Si fos
una modificació, hauria de dir realment què és allò que es modifica, i aquí només
s’argumenta que els doblers aniran destinats a la zona esportiva de Bintalfa en
general, però en cap moment açò figura a l’acord que es proposa. Al contrari, allò que
es proposa és una cosa molt diferent, i li fa l’efecte que l’equip de govern vol confondre
l’opinió pública dient que açò no es perd, quan en realitat allò que es proposa és
resoldre un conveni, i de modificació, en un sentit o en un altre, cap. Afegeix que
no diguem coses que no són i assumim-ne les conseqüències, que són que hem
perdut un fons i que suposa que ha estat per una mala previsió en el seu moment.
Conclou dient que EM-EU no estava d’acord amb aquest projecte de club hípic en el
terme municipal de Sant Lluís, ja que considera que hi ha moltes altres prioritats més
necessàries i, per tant, no li sap greu que es perdi aquest club hípic a Sant Lluís, però
insisteix que allò que es proposa avui és que es resolgui un conveni, no es modifica
en res.
Intervé el batle. Manifesta que allò que sí pot assegurar és que aquest 1.625.000
euros no es perd i, per açò, es resol el conveni. A més, diu que la regidora
d’Economia ho ha explicat perfectament; ara bé, una altra cosa és que el senyor Melià
no ho vulgui entendre. Així mateix, manifesta que en cap moment hi ha hagut un
projecte damunt la taula, sinó que hi havia una estimació del que podia costar un club
d’aquestes característiques en el terme municipal, a la zona de ses Cases Velles;
però, posteriorment apareix la possibilitat de fer-ho conjuntament a la zona de Bintalfa,
la qual cosa es valora, i l’Ajuntament de Maó ens destina una parcel·la dins
l’esmentada zona. Per açò, s’està dient que aquest 1.625.000 que s’havia previst per
a una zona determinada en el terme municipal i que, a més, s’havia d’entrar en
expropiacions, la quantitat no serà la mateixa. Insisteix que aquest 1.625.000 euros
no es perd i aquesta quantitat es reubica dins la zona de Bintalfa i, en el cas que no es
resolgués el conveni, possiblement sí que podríem perdre aquests doblers.
Finalment, el batle es dirigeix a la senyora Baillo dient-li que el fons FOMIT té una
característica molt especial, que suposa que deu conèixer, ja que intentar parlar
d’aquest fons FOMIT amb el fons que qualcú altre vol demanar, no té res a veure.
Assenyala que el fons FOMIT està vinculat a inversió privada i, si no hi ha inversió
privada, no es pot entrar dins al fons FOMIT, per la qual cosa no tindrà cap
inconvenient que la Sra. Baillo a precs i suggeriments faci un suggeriment respecte a
la petició presentada pels veïns de Cala Torret, els quals s’han interessat sobre el
fons FOMIT i que, si no recorda malament, se’ls ha contestat o s’està a punt de
contestar-los.
Conclou dient que el fons FOMIT està vinculat a un percentatge
d’inversió privada que s’hagi produït o que s’hagi de produir, però, si no hi ha aquesta
inversió privada, no hi ha fons FOMIT, ja que l’administració pública directament no
pot demanar fons FOMIT.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (1); una abstenció corresponent al membre d’EM-EU (1); i cinc vots
en contra, corresponents als membres del PP (5); acorda:
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Primer.- Resoldre el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís regulador del préstec concedit amb càrrec al fons financer
de l’Estat per a la modernització de les infraestructures turístiques (FOMIT).
Segon.- Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS.- EXPEDIENT NÚM. 6

21.10.10.-

El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposta presentada per la presidenta de la Comissió
d’Economia, de dia 18.10.10, amb relació a l’assumpte indicat. ------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que s’està actualitzant l’inventari municipal i que en el dia
d’avui es presenten per a aprovació unes quantes fitxes més. --------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Pel que fa a la fixa 55 de drets reals, relativa al Molí de Dalt,
manifesta que el CIM havia fet a favor d’aquest Ajuntament una cessió d’ús de 25 anys, els
quals han finalitzat, per la qual cosa s’interessa com queda aquesta qüestió. La presidenta
manifesta que tot segueix igual, si bé aquest Ajuntament ha sol·licitat al CIM una pròrroga
d’aquesta cessió d’ús. ------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Coll Alcina s’interessa pel valor del patrimoni municipal.
El secretari
informa que, en primer lloc, s’ha considerat oportú elaborar l’inventari de béns d’aquesta
corporació i, llavors, es determinarà el valor dels béns inventariats. ------------------------------------Finalment, el Sr. Coll Alcina s’interessa pel nombre de béns que falten per inventariar. La
presidenta respon que no ho sap, però que s’està fent una feina bastant exhaustiva. -------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient núm. 6 de l’Inventari general de béns i drets corresponent a
aquesta corporació, que comprèn: --------------------------------------------------------------------------------a) Codi immoble 264 al codi immoble 286, d’acord amb les fitxes individualitzades que
s’adjunten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------b) Drets reals codis 50 al 56, d’acord amb les fitxes individualitzades que s’adjunten. -----Segona.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies
hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les reclamacions que
estimin oportunes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient
indicat.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que avui es presenta l’expedient d’inventari
municipal núm. 6, el qual consta de 22 fitxes sobre bens immobles i 6 fitxes sobre
drets reals.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (1); i sis abstencions corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
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Primer.- Aprovar l’expedient núm. 6 de l’Inventari general de béns i drets corresponent
a aquesta corporació, que comprèn:
c) Codi immoble 264 al codi immoble 286, d’acord amb les fitxes individualitzades
que s’adjunten.
d) Drets reals codis 50 al 56,
s’adjunten.

d’acord amb les fitxes individualitzades que

Segon.- Publicar l’esmentat acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de
15 dies hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les
reclamacions que estimin oportunes
Tercer.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient indicat.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2011

21.10.10.-

El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposta presentada per la regidora d’Economia i Hisenda, de
dia 19.10.10, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------“Des d’aquesta regidoria es sotmet a la consideració de la Comissió d’Economia l’estudi i
adopció d’acord, si és el cas, amb relació a la modificació de les ordenances que es diran. -----Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i
residus sòlids urbans ----------------------------------------------------------------------------------------------A l’objecte de mantenir l’equilibri derivat de l’increment de preus als consum; atenent a la
variació interanual (setembre 2008 – setembre 2010) xifrada en l’1,1%; es proposa aprovar
provisionalment la modificació de l’article 6è de l’esmentada ordenança, que quedarà redactat
tal com segueix: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“CUOTA TRIBUTARIA.- Articulo 6º.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija y en su
caso una cuota variable, por unidad de local, que se determina en función de la naturaleza,
destino y zona donde se ubiquen los inmuebles. -------------------------------------------------------------A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

2011
CUOTA
FIJA
EUROS
CASCO URBANO

ÁREA COSTA

Vivienda
Local Industrial
Comercio
Talleres
Discoteca
Restaurante
Bar
Cochera

86,00
183,00
50,65
152,15
503,60
608,50
383,80
29,35

Vivienda
Comercio
Discoteca
Restaurante

105,75
64,80
387,10
601,55

2011
CUOTA
VARIABLE
EUROS/M2
0,61
0,61
0,61

0,61
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Rest. Cafeteria
Bar
Bar cafeteria
Caseta
Hotel plaza
Hostal Plaza
Supermercado
RÚSTICO Y CASERIOS

Vivienda

POLÍGONO INDUSTRIAL

466,80
229,20
431,00
21,25
21,25
15,20
234,85

1,42

54,90
235,90

A l’objecte d’un adequat coneixement dels membres de la comissió, s’adjunta com ANNEX 1
l’ordenança actualment vigent. -------------------------------------------------------------------------------------Ordenança fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica ---------------------------------A l’objecte de mantenir l’equilibri derivat de l’increment de preus als consum; atenent a la
variació interanual (setembre 2008 – setembre 2010) xifrada en l’1,1%; es proposa aprovar
provisionalment la modificació de l’article 4è de l’esmentada ordenança, que quedarà redactat
tal com segueix: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Articulo 4º Bases y Cuota tributaria.
El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
A) TURISMOS
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

19,50
52,90
111,50
138,80

De 20 caballos fiscales en adelante

173,60

B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas

129,10
183,90

De mas de 50 plazas

229,80

C) CAMIONES
de menos de 1000 kilogramos de carga útil
De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil
De mas de 2999 a 9999 kilogramos de carga útil

65,50
129,10
183,90

De mas de 9999 kilogramos de carga útil

229,80

D) TRACTORES
de menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
de mas de 25 caballos fiscales

27,40
43,10
129,10

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCION
MECANICA
De menos de 1000 y mas de 750 kilogramos de carga útil
De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil
De mas de 2999 kilogramos de carga útil

27,40
43,10
129,10

F) OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotores
Motocicletas de hasta 125 cc
Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc.
Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc.
Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc.

6,90
6,90
11,85
23,60
46,90

Motocicletas de mas de 1000 cc.

93,80

A l’objecte d’un adequat coneixement dels membres de la comissió, s’adjunta com ANNEX 2
l’ordenança actualment vigent. --------------------------------------------------------------------------------------
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Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de grua municipal, custodia i
immobilitzacions de vehicles ------------------------------------------------------------------------------------Suposa l’actualització de l’IPC des del mes de setembre de 2001 fins al mes de setembre de
2010. Es proposa la modificació de l’article 6è de l’esmentada ordenança, el qual quedarà
redactat d’acord amb l’ANNEX 4 que s’acompanya. --------------------------------------------------------A l’objecte d’un adequat coneixement dels membres de la comissió, s’adjunta com ANNEX 3
l’ordenança actualment vigent. -------------------------------------------------------------------------------------Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Ajuda a
Domicili ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’objecte d’una major eficàcia de la gestió del servei en qüestió, es modifica l’article 5è de
tarifes, conforme al text de l’ordenança que es remet, deixant indeterminat el cost del servei per
a la seva determinació, amb caràcter anual, per la Junta de Govern Local. ---------------------------Així mateix, se modifica a l’article 5è el barem de reducció de tarifes, determinant com a
referència genèrica el salari mínim interprofessional, la qual cosa evitarà tenir que fer
modificacions anuals en aquest aspecte. -----------------------------------------------------------------------A l’objecte d’un adequat coneixement dels membres de la comissió, s’adjunta com ANNEX 5
l’ordenança actualment vigent, i com a ANNEX 6 l’ordenança que es sotmet a aprovació. -------Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques
exigides per l’article 78 de la llei del sòl ---------------------------------------------------------------------Degut a l’entrada en vigor de la Llei 25/2009 i de l’aprovació del seu desenvolupament
mitjançant el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legiat obligatori, la qual
estableix els treballs professionals que hauran de sotmetre’s a visat col·legial obligatori, en
aplicació dels criteris de necessitat, per afectar directament a la integritat física i seguretat de
les persones, i proporcionalitat, per resultar el visat el mitjà de control més proporcionat. Així
mateix concreta el règim jurídic aplicable als casos de visat obligatori que estan degudament
descrits a partir de l’article 2 de l’esmentat Reial Decret. ---------------------------------------------------Es proposa la modificació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’atorgament de
llicència urbanística per tal d’adaptar-la al nou escenari plantejat per aquesta nova disposició. -La modificació consisteix en incloure un nou punt, el punt 7, a l’article 4 de l’actual ordenança
reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques. --------------------------------------El nou punt 7 de l’article 4 queda redactat de la següent forma: --------------------------------------“7. Per revisió dels documents i projectes relacionats a la següent taula que no entrin visats a
l’Ajuntament com a conseqüència del Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat
col·legial obligatori:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Concepte
Import
Varis
15,48€
Projectes bàsics i les seves modificacions fins a 30.000 euros de pressupost
Estudis de detall/Impacte ambiental
Projecte de parcel.lació i reparcel·lació
Projecte de compensació
46,44€
Projecte d’activitats i desenvolupament d’instal.lacions
Projectes bàsics i les seves modificacions fins a 120.000€ de pressupost
61,92€
Projectes bàsics i les seves modificacions fins a 480.000€ de pressupost
92,88€
Projecte bàsics i les seves modificacions de més de 80.000€ de pressupost 154,80€
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’expedició de
documents administratius ----------------------------------------------------------------------------------------Atenent al volum de feines administratives que es generen, es considera adequat determinar
una taxa per a l’expedició de determinats documents administratius, tal i com s’assenyalen a
l’ordenança que s’adjunta com a ANNEX 7. --------------------------------------------------------------------Es posa de manifest que es tracta d’una ordenança de nova creació, la qual pot ser objecte
d’ampliació en un futur si així es considera oportú per a l’expedició de distints documents. ------Per altra banda, s’informa que la resta de propostes que es sotmetran a la consideració de la
comissió seran les següents: --------------------------------------------------------------------------------
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L’entrada en vigor de les modificacions plantejades serà efectiva a partir de la data 1 de
gener de 2011, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de les
esmentades modificacions. ------------------------------------------------------------------------ Publicar en el BOIB les esmentades aprovacions amb la finalitat que durant el període
de trenta dies els interessats puguin examinar els expedients i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. ------------------------------------------------------------ En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendran definitivament adoptats els
esmentats acords.” -----------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Pel que fa a la modificació de les ordenances de fems i vehicles,
manifesta que la darrera modificació és de l’any 2008 i que l’únic que s’hi ha fet ha estat
aplicar-hi l’IPC, la qual cosa suposarà un increment de l’1,1%. Respecte a la modificació de
l’Ordenança del servei de grua municipal, manifesta que la taxa no s’havia revisat des de l’any
2001 i a la qual també s’ha aplicat l’IPC, si bé en aquest cas l’increment és una mica superior. Continua la presidenta. Pel que fa a la modificació de l’Ordenança del servei d’ajuda a domicili,
manifesta que s’havia fet una proposta bastant coherent, però desprès de parlar-ne amb els
Serveis Socials no acabam de veure-ho prou clar, per la qual cosa proposa retirar-la de la
present proposta de modificació d’ordenances, per tal de fer-ne una anàlisi més exhaustiva.
Tot seguit, efectua una detallada explicació dels barems de reducció de l’ordenança actualment
vigent i de la modificació que es proposava sobre el particular, cosa que motiva un ampli debat
entre els membres de la comissió. Afegeix que està oberta a qualsevol aportació que els grups
polítics vulguin fer sobre l’assumpte. -----------------------------------------------------------------------------Segueix la presidenta. Informa que la modificació de la taxa per atorgament de llicències
urbanístiques és per incloure uns conceptes que no hi havia a l’ordenança actualment vigent,
amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 25/2009 i de l’aprovació del seu desplegament
mitjançant el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost. Tot seguit, efectua una explicació sobre el
particular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la presidenta informa que es proposa la creació d’una nova ordenança municipal,
relativa a la prestació del servei d’expedició de documents administratius, per aplicar aquesta
taxa a una sèrie de documents que duen molta feina, com per exemple, l’expedició
d’informacions urbanístiques; l’emissió d’informes tècnics urbanístics i sobre edificació; així com
per l’emissió de certificats i duplicats emesos per aquest Ajuntament dels darrers cinc anys o
de més de cinc anys. -------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 6è de l’Ordenança fiscal que
regula la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans, de
conformitat amb el text que figura a l’expedient. --------------------------------------------------------------Segona.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 4t de l’Ordenança fiscal de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, de conformitat amb el text que figura a l’expedient.-----------Tercera.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 6è de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de grua municipal, custòdia i immobilitzacions de vehicles, de
conformitat amb el text que figura a l’expedient.---------------------------------------------------------------Quarta.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 4t de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques exigides per l’article 78 de la llei del sòl.--Cinquena.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
del servei d’expedició de documents administratius. ---------------------------------------------------------Sisena.- Publicar en el BOIB les esmentades aprovacions amb la finalitat que durant el període
de trenta dies els interessats puguin examinar els expedients i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendran definitivament adoptats els acords
esmentats.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setena.- L’entrada en vigor de les modificacions plantejades serà efectiva a partir de dia 1 de
gener de 2011, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de les esmentades
modificacions.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
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Intervé el batle. Manifesta que en el dia d’avui es duen a aprovació la modificació
d’una sèrie d’ordenances fiscals amb motiu de l’actualització de l’IPC i, per altra
banda, apareix una nova ordenança, la qual també es du a aprovació. En aquest
darrer cas, l’equip de govern ha considerat oportú establir unes tarifes per a l’expedició
de certs documents administratius, que comporten feines complementàries, sobretot
als tècnics municipals.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i cinc abstencions corresponents als membres del
PP (5); acorda:
Primer- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 6è de l’Ordenança fiscal
que regula la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids
urbans, de conformitat amb el text que figura a l’expedient.
Segon.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 4t de l’Ordenança fiscal de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de conformitat amb el text que figura a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 6è de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de grua municipal, custòdia i immobilitzacions de
vehicles, de conformitat amb el text que figura a l’expedient.
Quart.- Aprovar provisionalment una modificació a l’article 4t de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques exigides per l’article
78 de la llei del sòl.
Cinquè.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei d’expedició de documents administratius.
Sisè.- Publicar en el BOIB les esmentades aprovacions amb la finalitat que durant el
període de trenta dies els interessats puguin examinar els expedients i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendran definitivament adoptats els
acords esmentats.
Setè.- L’entrada en vigor de les modificacions plantejades serà efectiva a partir de dia
1 de gener de 2011, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de les
esmentades modificacions.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 21.10.10.APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AFERS
SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER A
LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE PLACES DE CENTRE DE DIA I RESIDENCIALS
PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
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“El secretari dóna compte del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la reserva i l’ocupació de places de
centre de dia i residencial per a gent gran en situació de dependència.---------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que s’ha enviat l’esborrany de conveni que ens ha fet arribar la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears; que es tracta
d’un conveni tipus i que la cosa important era saber el nombre de places que s’establirien
definitivament, que es corresponen a 10 places de centre de dia i 15 places de residència, si
bé la voluntat municipal és anar creixent en places anualment. Afegeix que, baldament hi ha
uns petits errors al conveni, els quals ja s’han comunicat a la Conselleria, proposa aprovar-lo. -Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la idea era que la Conselleria assumís més places.
La presidenta manifesta que l’Ajuntament li’n va oferir 20, si bé sabien que no les assumirien
totes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que dins el pla economicofinancer el dèficit previst era per 17
places. La presidenta informa que, com ha dit abans, van oferir-li 20 places de residència, si
bé en el pla econòmic van determinar-ne 17 perquè semblava que seria el nombre amb què
tancarien, però finalment han estat 15 places de residència, més 10 places de centre de dia.---Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que a la darrera sessió plenària es van aprovar les
tarifes pel servei de centre de dia, les quals es pot comprovar que són diferents respecte a les
que proposa la Conselleria. La presidenta manifesta que no té res a veure el preu que marca
la Conselleria amb les places que són directament de l’Ajuntament, ja que l’Ajuntament no
avalua la dependència.
Respecte a les places de residència, manifesta que la Conselleria
ofereix els següents preus: grau III, 65,20 euros/dia; i grau II, 55,17 euros/dia, i les places de
l’Ajuntament són d’uns 60 euros/dia. -----------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Coll Alcina s’interessa respecte a la justificació davant la Conselleria de
les despeses de les persones ingressades a la residència i centre de dia. La presidenta
informa que l’empresa adjudicatària està encarregada de fer tota aquesta gestió i mensualment
passaran els informes corresponents.----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, si no recorda malament, s’havia comentat que les
places concertades serien 24. -------------------------------------------------------------------------------------La presidenta manifesta que, en el primer moment, va posar totes les places a disposició de la
Conselleria, si bé sabia que era quasi impossible; llavors, és possible que en un primer escrit
en sol·licitàs 22 o 24, però després, quan va fer l’escrit formal, en va sol·licitar 20, que és
l’aspiració de futur que té aquest ajuntament. Afegeix que en aquests moments tenim 15
places i que anirem demanant-ne més fins aconseguir aquestes 20. ----------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------Primera.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la reserva i l’ocupació de places de centre de dia
i residencial per a gent gran en situació de dependència. --------------------------------------------------Segona.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.” --------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que una vegada la Conselleria ens va fer
arribar el conveni que en el seu dia s’haurà de signar, un conveni que preveu la
concertació de 15 places de residència i 10 places de centre de dia, tot i que des de la
Conselleria no el tenen aprovat definitivament, però tenint en compte la urgència i les
ganes de signar-lo per poder obrir el nostre centre, van creure convenient dur-lo a
aprovació del Ple i d’aquesta manera en el moment que la Conselleria l’aprovi es
pugui signar tot d’una i no perdre més temps.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’equip de govern va elaborar un pla
econòmic, van fer uns càlculs i ara resulta que el pla no serveix per res. Assenyala
que segons l’esmentat pla l’equip de govern pensava tenir un determinat nombre de
places concertades amb el Govern balear, en concret, 24 places, i ara resulta que
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l’ocupació serà de 15 places, per la qual cosa es demana: De quina manera afectarà
l’economia de l’Ajuntament? Quin dèficit tenen previst en aquest punt per a l’any
2011? Per què van fer aquests càlculs? És que qualcú els va assegurar que el
Govern balear ocuparia aquestes places?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa al conveni, manifesta que en el punt 6è s’hi
estableix literalment: “El nombre de places que l’Ajuntament de Sant Lluís posa a disposició

de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració és de 10 de les 20 places autoritzades
de les que disposa el Centre d’Estades Diürnes i 15 de les 26 de les que disposa la Residència
Geriàtrica de Sant Lluís.” . Per tant, demana: Per què l’Ajuntament no posa a disposició

de la Conselleria les 24 places que establia el pla econòmic? Per què només 15
places? No sap si és un error de redacció, però la realitat és que no s’entén gaire.
Així mateix, manifesta que l’equip de govern tenia previst en el pressupost de 2010
uns ingressos de la CAIB de 436.400 euros, en concepte de geriàtric i centre de dia,
per la qual cosa demana: Què pensen fer per equilibrar aquesta quantitat?
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, ha observat que hi ha
certes incongruències quan van aprovar en el Ple del mes de juny de 2009 l’ordenança
fiscal per la taxa de la residència geriàtrica i centre de dia. Recorda que la senyora
Marqués va dir que de les 26 places, 24 serien concertades i 2 a disposició de
l’Ajuntament. A més, va presentar un pla econòmic amb uns nombres que es faran
molt enfora de la realitat i ha observat que a la comissió d’Economia la senyora
Marqués va dir que van oferir a la Conselleria 20 places, si bé sabien que no les
assumirien totes... Per tant, es demana: Què passa, senyora Marqués? A una
comissió diu una cosa, ens presenta uns nombres i, uns mesos desprès, en diu una
altra de completament diferent. Llavors es queixa que no la creim... Manifesta que
allò que presenta la senyora Marqués no té lògica, perquè si ja sabien que no les
assumirien totes, per què presenten uns nombres que, prèviament, sabien que no
podien complir? Açò, a criteri del PP, falsos.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, voldria saber: Què
pagarà exactament el Govern balear per cada plaça concertada? 1.800 euros com va
dir l’any passat? I, què pagarà l’usuari per la plaça que depèn de l’Ajuntament? Així
mateix, manifesta que voldria un aclariment sobre la qüestió dels preus, ja que pot
assegurar-li que la gent es fa un bullit que no és aclaridor. Recorda que per a les
places que depenen de l’Ajuntament, en un principi, s’havia parlat de 2.100
euros/mes; llavors en el ple anterior van aprovar 1.975 euros/mes. En canvi, a les
places concertades hi haurà dos preus, depenent del grau de dependència: grau II,
1.655 euros/mes i, grau III, 1.956 euros/mes.
Es demana: Per què les places
concertades pagaran menys que les de l’Ajuntament? Per altra banda, manifesta que
hi ha persones que diuen pel poble que, de les que són concertades, els usuaris no
pagaran res, per la qual cosa creu que la senyora Marqués hauria de donar les
explicacions necessàries perquè s’aclareixin aquestes confusions.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que també té interès a saber si per a les
places concertades es valorarà de qualque forma el fet que l’usuari sigui o no de Sant
Lluís, així com també per a les places que depenen de l’Ajuntament.
Conclou
demanant, així mateix, una explicació del punt 6è, apartat 3r, del conveni, allà on diu:
“...el pagament no pot superar en cap cas el cost per dia establert en aquest conveni.”, ja que
si es va aprovar el preu de1.975 euros/mes, aquesta quantitat és superior a allò que
diu el conveni. Per tant, demana una explicació en aquest sentit.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és preocupant la previsió realitzada de
places concertades, ja que primer es va dir que serien 24 i 2 a disposició de
l’Ajuntament, llavors se’n van demanar 20 de concertades i la realitat és que el Govern
balear n’ha concedit 15, la qual cosa és una diferència important i suposarà una major
despesa per part de l’Ajuntament. Per tant, demana quin és el dèficit que es preveu
després d’aquesta davallada de places que assumeix el Govern balear. Per altra
banda, manifesta que la senyora Marqués va dir a la comissió: “Respecte a les places de
residència, manifesta que la Conselleria ofereix els següents preus: grau III, 65,20 euros/dia; i
grau II, 55,17 euros/dia, i les places de l’Ajuntament són d’uns 60 euros/dia.” I assenyala que

si calculam el preu per mes i el transformam en dia, el preu que haurà de pagar
l’Ajuntament a l’empresa que gestiona el geriàtric i centre de dia serà de 65,83
euros/dia, és a dir, una quantitat superior al preu més alt que pagarà el Govern balear.
Afegeix que la diferència respecte al grau II són de 10,66 euros, un 16,20% menys del
que haurà de pagar l’Ajuntament i suposa que aquesta diferència l’haurà d’assumir
l’Ajuntament o els usuaris, però si hi ha usuaris que no ho poden assumir, ho haurà
d’assumir l’Ajuntament. Per tant, creu que hi ha una confusió en aquest sentit i voldria
una explicació.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, evidentment, en el seu dia
es va presentar un pla econòmic financer en què es feien unes previsions sobre el
geriàtric. Respecte a aquest pla, manifesta que fa més d’un any que està superat
perquè van recuperar l’estabilitat pressupostària, per la qual cosa en aquests
moments, tot i que el seguim emprant, deixa de tenir valor. De totes maneres,
manifesta que en aquest pla econòmic financer ja hi havia previst dins l’any 2009 una
sèrie de places i es tenia en compte un dèficit que se suportaria dins l’exercici de 2009;
així com també es tenia previst que dins el 2010 el geriàtric estaria obert tot l’any, cosa
que tampoc no ha passat, per la qual cosa, d’aquests dos anys, allò que hem tingut en
comparació al que hi havia en el pla econòmic és un superàvit respecte a la gestió del
geriàtric. Per tant, en aquests moments afecta l’economia de l’Ajuntament amb
aquest superàvit.
Segueix la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que, evidentment, que afectarà
l’economia de 2011 i assenyala que tot açò ho trobaran en el pressupost de 2011, si
bé avui avançarà algunes coses. Assenyala que el cost de la gestió del geriàtric és
més baix del que hi havia previst en el pla econòmic i financer, per la qual cosa, per
aquí, el dèficit disminueix. Així mateix, manifesta que és ver que en aquests moments
no tenim totes les places concertades amb el Govern balear, però també és ver que
açò és el primer punt de partida i, com ha dit en diferents declaracions, nosaltres no
aturarem fins que no tinguem 20 places, com a mínim, concertades.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que quan van començar tots aquests
tràmits i es va presentar el pla econòmic i financer, al mes d’octubre de 2008, ella
assegurava que aniríem a concertar 24 places. De fet, el primer document que surt
d’aquest ajuntament cap al Govern balear posa de manifest que posam a la seva
disposició 24 places de residència i, si no recorda malament, 18 places de centre de
dia, si bé sabíem que a aquests nombres seria difícil d’arribar-hi, però també sabíem
que si volíem tenir el màxim de places concertades havien d’oferir el màxim. Afegeix
que, a partir d’aquí, des del mes d’octubre de 2008 fins al mes d’octubre de 2010, han
passat moltes coses i s’han fet moltes gestions directament amb la Conselleria, per
açò, les coses van canviant amb el temps.
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la següent proposta va ser de 20
places i van consensuar amb la Conselleria que lluitaríem per aquestes 20, i lluitarem
fins a aconseguir-les, però assenyala que les condicions econòmiques del moment
han fet que només ens concertin 15 places per al primer any, si bé hi ha un
compromís que dins l’any que ve es vagin ampliant aquestes places fins a arribar a
20. Allò que no sabem és si l’ampliació de places es farà en un any o en dos, però de
moment començam amb 15. Afegeix que, com ha dit abans, el contracte de gestió ha
estat més baix del que hi havia previst, aquest dèficit el podem assumir perfectament
perquè no hem d’oblidar que les places que són de lliure disposició de l’Ajuntament, en
principi, també s’han de pagar, i és evident que quan una persona no pugui pagar
aquesta plaça, aquest dèficit sí que l’haurà d’assumir l’Ajuntament, però estam parlant
d’11 places de residència i 10 places de centre de dia, per la qual cosa aquest dèficit
és assumible, i en el pressupost de 2011 veuran tots els nombres fets i tota la
justificació.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a què pensam fer per equilibrar aquesta
falta d’ingressos de la Conselleria, manifesta que, fer, no hi hem de fer res,
simplement posar a disposició dels usuaris les places de l’Ajuntament, esperar
ingressar el que es pugui i, el que no pugui pagar, ho assumirà l’ajuntament, però,
amb la baixada en quant a la gestió, podem atendre bona part d’aquest dèficit. Per
tant, és possible que, fins i tot, surtin més be els nombres del que pensàvem quan
pensàvem oferir 24 places, perquè amb aquestes 24 places la Conselleria tenia el
seu preu marcat i, amb la previsió que hi havia de gestió, totes les places que venien
concertades tenien un dèficit ja directe que havia d’assumir l’Ajuntament.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que no sap com ha fet els nombres el
senyor Melià, però pot dir-li que l’empresa que gestiona el geriàtric facturarà a
l’Ajuntament per plaça geriàtrica en general 60 euros/dia i el preu de plaça de centre
de dia que facturarà serà de 40 euros/dia. Afegeix que aquesta empresa facturarà a
l’Ajuntament totes les places, siguin de dependència o no; les places que seran de
dependència les cobrarem de dues maneres diferents, ja que la Conselleria és la que
avalua la persona usuària i la que determina quina part paga l’usuari i quina part
aporta la Conselleria fins a arribar a aquests preus que tenen establerts, segons el seu
grau de dependència i segons els ingressos que té la persona en qüestió. Així mateix,
manifesta que allò que sí tenim assegurat amb aquestes places concertades és que
cobrarem entre 55 i 65 euros per les places de residència i entre 35 i 40 per les places
de centre de dia. Respecte a la pregunta: Què pagarà la Conselleria i que pagarà
l’usuari? En açò no hi entram ni hi sortim, és la Conselleria que ho determina. Afegeix
que aquests preus són bastant semblants als preus que ens cobra l’empresa gestora,
per la qual cosa el dèficit d’aquestes places serà pràcticament nul o mínim, podem
tenir dèficit quan les places no estiguin ocupades, en el qual cas la Conselleria només
paga el 50%, o quan hi hagi una baixa el temps que pugui passar entre la baixa i l’alta.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a les places i els preus de les places
municipals, manifesta que és possible que pel carrer no s’entengui molt bé, però ella
considera que està prou clar. Assenyala que en el seu dia i abans que hi hagués
signat el contracte de la gestió, el preu públic que hi havia per a la residència sempre
anava en funció del cost real previst de la mateixa residència i s’havia fixat un preu de
2.100 euros/mes, així com 40 euros/dia per centre de dia. Indica que una vegada
adjudicada la gestió i vist que el preu de gestió era més baix del que hi havia a l’estudi
de viabilitat del geriàtric, el que es va fer va ser adaptar els preus a la realitat i van
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baixar-ho a 1.975 euros/mes, i açò es va explicar detalladament a la sessió plenària
quan s’hi va dur a aprovació la modificació de l’ordenança. Respecte al centre de dia,
es van crear dues taxes, una de jornada completa i una per mitja jornada, tot açò per
poder compensar i que fos l‘usuari el beneficiat dels preus de la gestió.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo ha demanat per
què les places concertades pagaran menys que les de l’Ajuntament... Assenyala que
no sap si pagaran més o si pagaran menys, cada usuari pagarà el que es determini.
Sobre les places concertades, l’usuari pagarà el que determini la Conselleria; i en el
cas de les places municipals passarà el mateix, pagaran segons els seus ingressos i
sobre la seva possibilitat econòmica, ni més ni menys. Afegeix que el preu de 1.975
euros/mes ve a ser, aproximadament, el mateix del que ingressarà la Conselleria,
vénen a ser uns 60 euros/dia aproximadament, ja que si la conselleria ens ha
d’ingressar entre 55 i 65 euros/dia, el preu de 60 euros/dia ve a ser una mitjana. Per
tant, no entén d’on surten els comentaris que pagaran menys.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, per altra banda, la senyora Baillo
ha demanat si es valorarà que els usuaris siguin de Sant Lluís. Sobre aquesta
qüestió, manifesta que açò ja figura en el conveni, en concret, a l’apartat 7.2.c, el qual
diu: “Donar preferència a la concessió d’una plaça vacant a les persones en situació de
Manifesta que,
dependència que resideixen a la localitat on està ubicat el centre.”
personalment, també se’ls ha dit que totes les persones de Sant Lluís que estan en
altres centres seran els primers que podran triar de venir a Sant Lluís abans de donar
una plaça a gent que encara no està ingressada. Després, per ordre de llista, es
donarà prioritat a la gent de Sant Lluís i que està esperant. Pel que fa a les places
municipals, manifesta que aquí tenim un dubte, ja que si bé donaran preferència a la
gent de Sant Lluís, sobretot donaran preferència a la gent que ho necessiti, però no
s’ha d’oblidar que els nostres usuaris, la gent de Sant Lluís, fins en aquests moments
està en centres d’altres pobles; per tant, si hi ha qualque cas d’un altre municipi que
realment necessiti estar a un centre d’aquestes característiques, també serà prioritari
el seu cas. Ara bé, davant les mateixes condicions, primer entraran els de Sant Lluís.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Pel que fa al punt 6.3 del conveni, manifesta que allò
que vol dir és que la persona usuària que véngui per dependència haurà de pagar a
l’Ajuntament de Sant Lluís la part que li correspongui del preu de la seva plaça.
Per exemple, la Conselleria dictamina i estableix que l’usuari és de II grau, per la qual
cosa li correspon pagar 55 euros/dia. Però, si segons la seva situació només pot
pagar 30 euros/dia, la Conselleria pagarà els 25 euros/dia restants. D’aquesta
manera l’usuari pagarà directament a l’Ajuntament aquests 30euros/dia, i aquest preu
no pot superar en cap cas el cost per dia establert en aquest conveni, és a dir, aquest
usuari en cap cas podrà pagar més de 55 euros/dia, que és allò que hi ha establert en
aquest conveni. Açò és el que vol dir aquest article del conveni.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que al seu entendre queden
contestades totes les preguntes, i assenyala que en aquests moments estam molt
tranquils respecte al dèficit, i en el Pressupost de 2011 quedarà ben aclarit quin és el
dèficit que es preveu per a l’exercici de 2011. Respecte a l’exercici de 2009 i 2010, el
que hi haurà hagut haurà estat un superàvit. Sobre les places concertades, manifesta
que ella no s’atreviria a dir que cobrarem menys que per les places municipals, i amb
la modificació de l’ordenança va quedar ben aclarit que els preus seran pràcticament
els mateixos, amb qualque petita variació, ja que amb les places municipals no es fa
diferència segons el grau de dependència i amb les concertades, sí. Afegeix que es fa
molt difícil saber què cobrarem exactament per les places concertades, ja que un
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usuari pot entrar amb un grau II de dependència i, al cap de sis mesos, pot passar a
grau III i també canviar els seus ingressos. Així mateix, manifesta que hem de ser
conscients que és un servei en què els usuaris no van per a millor i, per tant, els
ingressos
que tindrem de la Conselleria s’aniran adaptant a les necessitats
d’aquestes persones.
Conclou dient que totes les persones que entraran a places
municipals pagaran segons els seus recursos; totes les persones que entraran per
dependència pagaran segons els seus recursos; sobre les places municipals, serà
l’Ajuntament qui dirà el que pagarà cadascú, segons els barems establerts; i, sobre les
places concertades, serà la Conselleria qui dirà el que pagarà cadascú, segons els
seus barems.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell per donar l’enhorabona a la senyora Marqués
per la seva explicació.
Finalment, el batle manifesta que, quan es parla de la proximitat i de la gent de Sant
Lluís, la mateixa llei de dependència també ho marca així, en el sentit que una
persona que és del mateix poble, si està avaluada per la llei de dependència, té
prioritat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la reserva i l’ocupació de
places de centre de dia i residencial per a gent gran en situació de dependència.
Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
SISÈ.- PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'ADHESIÓ AL PROTOCOL
MARC INTERDISCIPLINARI D'ACTUACIONS EN CASOS DE MALTRACTAMENT
INFANTIL A LES ILLES BALEARS
El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 25.10.10, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atenent a l’escrit de la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, RE 4620, de dia 16.09.10. ------------------Atenent al Conveni marc de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern de les Illes Balears i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
per impulsar la implantació del Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en els casos de
maltractament i d’abús sexual infantil a les Illes Balears. ---------------------------------------------------Atenent a la clàusula 9è de l’esmentat conveni. --------------------------------------------------------------I atenent, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que, per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin rebut
prèviament l’informe de la respectiva comissió, en el qual cas, però, no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui d’incloure’ls a l’ordre del dia. -----------És el motiu pel qual elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -------------------17
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---------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD -----------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.--Segona.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Conveni marc de col·laboració
entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears i la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per impulsar la implantació del Protocol marc
interdisciplinari d’actuacions en els casos de maltractament i d’abús sexual infantil a les Illes
Balears i, en conseqüència, al Protocol marc d’actuacions que hi figura com a annex.” ------------

Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que aquest assumpte no es va dur a comissió de
Sanitat perquè es va rebre l’endemà d’haver tingut la comissió. Assenyala que aquest
protocol que es du a aprovació neix d’un conveni de col·laboració entre l’oficina d’ajuda
de les víctimes del delicte i l’oficina de defensa dels drets del menor, i l’objectiu
d’aquest protocol és unificar i coordinar les actuacions de les diferents institucions que
tenen competències en aquesta matèria.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, efectivament, el present assumpte no es
va dur a la comissió, però recorda que fa bastants de mesos s’havia informat a la
comissió que hi havia la previsió de fer aquest protocol.
El Sr. Cubas Pons reitera que el protocol es va rebre després de fer la comissió i, per
no haver d’esperar a la propera comissió, s’ha dut directament al Ple.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal anuncia que EM-EU hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Conveni marc de
col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de
les Illes Balears i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per impulsar la
implantació del Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en els casos de
maltractament i d’abús sexual infantil a les Illes Balears i, en conseqüència, al Protocol
marc d’actuacions que hi figura com a annex.
SETÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2010/679.- SUSPENSIÓ DEL
PROCEDIMENT OBERT PER L'ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A
LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
(6+12) A SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2010/679, de dia 15.10.10, que
diu:
“L’Ajuntament en sessió plenària de dia 29 de juliol de 2010 aprova el plec de Clàusules
Administratives i particulars que hauran de regir el procediment obert de referència. --------------En el BOIB número 139 de dia 23 de setembre de 2010 es publica la citada aprovació a
l’objecte que durant el termini de 26 dies naturals següents es puguin presentar ofertes per a la
referida licitació. El termini finalitzava el proper dia 19 d’octubre de 2010. -----------------------------18
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Igualment l’anunci esmentat va ser publicar en el Perfil del Contractant. -------------------------------En el dia d’avui el Govern de les Illes Balears, l’IBISEC (Institut de Infrastructures i Serveis
Educatius i Culturals), comunica a aquest Ajuntament que a causa dels errors detectats en el
projecte d’obra per a la construcció d’un nou col·legi a Sant Lluís, sol·liciten es paralitzi el
procés de licitació que actualment te en marxa aquest Ajuntament, fins la remissió de nova
documentació esmenant aquests errors. ------------------------------------------------------------------------Atenent a les circumstàncies exposades i en virtut de les atribucions que me confereix la
legalitat vigent, venc a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L D R E ----------------------------------------------------PRIMER.- Suspendre formalment el procediment obert per a l’adjudicació del projecte executiu
per a la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil de Primària (6+12 a Sant Lluís.) ---------SEGON.- Publicar la present resolució en el BOIB, en el Perfil del Contractant d’aquest
Ajuntament i en la Premsa Insular. -------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Que la present resolució sigui ratificada per l’Ajuntament en la primera sessió
plenària que es celebri. ----------------------------------------------------------------------------------------------QUART.- Que pels serveis Administratius i Jurídics de la Corporació s’informi amb relació a les
actuacions a desenvolupar per a la continuació, o en el seu cas reinici, del procediment
licitatori.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que els serveis tècnics municipals van
detectar una sèrie d’incongruències en la documentació de l’estat d’amidament i de
pressupost, la qual cosa es va notificar a l’IBISEC. L’esmentat institut va decidir
paralitzar aquest procediment mentre no s’analitzàs a fons i es veiés l’envergadura
d’aquests errors, i per açò es va aturar. Afegeix que tothom va creure que açò era el
més convenient i que més valia aclarir-ho abans que s’adjudiqui l’obra, ja que si hi ha
uns errors al plec de clàusules llavors açò suposaria que, posteriorment, ens dugués
molts més problemes. Així mateix, manifesta que, tot i que en aquell moment ens va
afectar una mica haver de paralitzar aquest procediment, en aquests moments sembla
que aquest document ja està revisat i que, si bé oficiosament l’han fet arribar a aquest
Ajuntament, s’està en espera de rebre’l oficialment, la qual cosa pot ser que es
produeixi a principis de la setmana que ve. Llavors, tot d’una es començarà a iniciar
aquest procediment perquè el temps perdut no sigui tant.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va veure l’escrit de
l’IBISEC, RE 5152, si bé no sabia que fossin els serveis tècnics municipals que
haguessin detectat els errors. Així mateix, manifesta que li agradaria saber quins són
els errors detectats; quina quantitat es veurà afectada per aquest canvi o modificació
de projecte, la qual quantitat suposa que serà assumida pel Govern balear, així com
quan començaran les obres.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, en el punt 4t de la resolució de Batlia,
s’hi diu que els serveis administratius i jurídics de la corporació s’informin de les
actuacions que s’han de desenvolupar per a la continuació o, en el seu cas, reinici del
procediment licitador. Voldria saber, d’açò, si ja n’han informat els serveis municipals,
així com quin és el retard que calculen que s’assumirà amb aquesta paralització del
procediment.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que allò que van detectar els
serveis tècnics municipals és que hi havia partides que el seu amidament estava a
zero i l’Ajuntament volia que es determinàs si eren partides que estaven a zero perquè
no eren necessàries per al projecte o estaven a zero per un error. Afegeix que en
aquests moments es va rebre un document de l’IBISEC, però no l’informe dels serveis
supervisors de l’esmentat institut, per la qual cosa, fins que no es disposi de l’informe
que aclareixi el que va passar, no podem saber què va passar.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que els serveis administratius i jurídics
municipals encara no han informat amb relació a les actuacions que s’han de
desenvolupar perquè no disposa de l’informe dels serveis supervisors de l’IBISEC, ni
han rebut oficialment cap documentació. Assenyala que en el moment que es rebi la
documentació de l’IBISEC s’elaborarà un informe d’aquest Ajuntament, el qual dirà el
que ha passat i si aquesta documentació necessita o no una nova aprovació; tot
dependrà de l’abast d’aquests errors.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que el que és segur és que aquest
procés de licitació s’haurà de reiniciar, perquè es va suspendre. Ara bé, assenyala
que hi ha previst que aquest procediment pugui ser amb caràcter urgent per guanyar
temps. Conclou dient que el retard amb motiu d’aquesta paralització podria ser d’un
mes o un mes i mig.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, segons la premsa, s’ha comentat que hi
havia uns 300.000 euros de diferència. És així?
La Sra. Marqués Portella manifesta que els serveis tècnics municipals quan van veure
aquestes partides a zero van fer uns càlculs aproximats, però els nostres tècnics no
poden analitzar si aquestes partides són necessaries o no dins el projecte. Resulta
que la premsa se’n va assabentar i va publicar-ho, ja que la premsa el que cerca és
posar més foc a l’assumpte... Conclou dient que fins que no disposin de l’informe de
l’IBISEC que indiqui realment de què estam xerrant, no podem valorar-ho, i que si hi
ha un augment de pressupost no l’assumirà l’Ajuntament, sinó que l’haurà d’assumir la
Conselleria.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm.
2010/679, de dia 15.10.10, transcrita anteriorment.
VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 28.09.10:
-

Punt 5è.- Còpia de les següents factures del mes de juliol de 2010:
1. Rafel Company, per import de 4.425 euros.
2. Rafel Company, per import de 4.425 euros.
3. Rafel Company, per import de 2.924,58 euros.
4. Rafel Company, per import de 2.924,58 euros.
5. Reldedos, per import de 896,80 euros.
6. Trujillano, per import de 1.291,29 euros.
7. Viprosersa, per import de 7.932,90 euros.

-

Punt 6è.- Còpia de les següents factures del mes d’agost de 2010:
1. Rafel Company, per import de 2.924,58 euros.
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A continuació, la Sra. Baillo Vadell sol·licita la inclusió d’un punt d’urgència, en
concret:
- Moció que presenta el grup del Partit Popular.- Pròrroga de la policia turística.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’l.

NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que de la comissió d’Economia i Educació de
dia 15.12.09 queda pendent l’emissió d’un informe sobre la qüestió dels avals en
concepte de participació de la parcel·la en l’execució d’obres infraestructures que es
dipositen en el moment de sol·licitar una llicència d’obra major. Recorda que el batle
va dir que les coses que demanàs l’oposició en un ple les tindrien en el ple següent o
al cap de dos mesos, i aquest informe fa quasi un any que el van demanar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, a una sessió es va
interessar respecte a quan es farien les proves de selecció d’auxiliars administratius, la
qual cosa no se li ha contestat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a un escrit de veïns de la urbanització de Son
Remei, RE 4607, en el qual demanaven la revisió de la liquidació definitiva del
sistema de cooperació de Son Remei, recorda que a una sessió plenària va demanar
còpia de l’informe que havia d’emetre l’aparellador de les obres, així com la resolució
municipal. Assenyala que a dia d’avui no ha rebut aquesta documentació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, igualment, està pendent de contestació
l’escrit de dia 13.07.10, RE 3530, en el qual sol·licitava còpia de les contestacions als
escrits presentats pel Sr. Mezquida i el Sr. Vaquero. Assenyala que aquesta qüestió fa
estona que l’està demanant.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, si no recorda malament, a l’entrada de
Binifadet hi havia un senyal de prohibició que indicava 20. Ara no hi és, i alguns
veïns li han comunicat que els vehicles passen a gran velocitat, que hi ha famílies
amb fillets i resulta molt perillós. Demana si es pot tornar a posar aquest senyal. El
Sr. Lora Buzón respon que sí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la darrera sessió plenària va demanar
al Sr. Lora que li agradaria que li donàs una explicació de les obres que s’estan fent a
la carretera de Sant Lluís, així com de la rotonda. Recorda que el senyor Lora va dir
que ho havia de coordinar amb el director de l’obra, per la qual cosa li demana: Quan
ho pensa fer?
El Sr. Lora Buzón informa que va parlar amb la directora de la
Conselleria, Sra. Emma Navarro, la qual va dir-li que havia de coordinar la visita amb
el conseller i el director de l’obra i que, just hi hagi una data, se la informarà. La Sra.
Baillo Vadell manifesta que li sembla molt bé, però la intenció del Partit Popular no era
una cosa tan oficial, sinó que n’hi havia prou d’anar-hi amb vostè o amb una persona
que sàpiga mínimament com quedarà aquella zona.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per premsa ha sortit que els municipis
retornaran a l’Estat part dels doblers que van rebre de l’any 2008. Ha vist que hi falta
Maó i Sant Lluís, i voldria saber si hi ha qualque notícia respecte a aquesta qüestió.
La Sra. Marqués manifesta que en aquest Ajuntament no s’ha rebut cap notificació ni
cap correu electrònic sobre l’assumpte, i l’únic que sabem és allò que ha sortit per
premsa.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’Associació de Veïns de Cala Torret va
sol·licitar finançament amb càrrec al FOMIT per a la renovació, remodelació i reparació
d’infraestructures públiques municipals, i que se’ls va contestar que estaven analitzant
en profunditat la possibilitat de fer-ho. El Partit Popular suggereix que menys anàlisis
profundes i més actuacions.
El batle manifesta que, com ha dit anteriorment, l’Administració pública no pot
demanar directament fons FOMIT, ja que hi ha d’haver també inversió privada, en
concret, hi ha d’haver un 30% d’inversió privada i un 70% d’inversió pública, i les
anàlisis van orientades en aquest sentit.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a l’avinguda de sa Pau, davant el local que
era la Pizzeria Via Pau, hi ha un fanal que no funciona, el qual està devora el pas de
vianants i seria interessant que s’arranjàs. Igualment, manifesta que n’hi ha una altre
que no funciona a l’entrada del poble, allà on s’estan fent les obres de la rotonda.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que fa unes setmanes es va publicar una carta
de veïns del carrer Lannion, en la qual informaven d’una sèrie de problemes que tenen
quan plou amb motiu de l’evacuació de les aigües pluvials. Voldria saber si serà una
actuació que farà la brigada per solucionar aquest problema.
El batle manifesta que és una actuació que no pot fer la brigada. Manifesta que allò
que s’ha detectat és que hi ha trams on el pis se n’ha anat per avall i el que es farà
serà fer un tall a tot el carrer, d’uns 50 o 60 cm, fer la reposició de l’asfalt i no arribar
fins a la voravia,
a fi de deixar una canal perquè l’aigua tengui una sortida.
Assenyala que el problema és que no hi ha una recollida de pluvials en el carrer, i
d’ençà que es van fer aportacions d’asfalt, el nivell del carrer ha anat creixent.
Considera que amb aquesta actuació, si es lleven les basses que ara es produeixen,
cosa aclarirem.
El Sr. Coll Alcina manifesta que si es veu que a l’altra banda del carrer també està en
mal estat, fer un tall de 50 cm a una banda i 50 cm a l’altra banda... tal vegada
convindria fer-ho tot, per la qual cosa es podria mirar de demanar ofertes econòmiques
per a les dues opcions.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
fer la següent intervenció:

Manifesta que a la sessió plenària de dia 29.07.10 va

“Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que el representant sindical diu que
només hi ha hagut una reunió i, en canvi, el senyor Lora diu que n’hi ha hagudes
moltes al llarg de vint dies. Com que no sap a qui s’ha de creure, demana una còpia de
les actes d’aquestes reunions.”
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Manifesta que, llavors, dia 30.09.10 el senyor Lora va contestar-li per escrit, però vol
recordar que, com es va comprovar amb un informe de Secretaria, en el cas de les
preguntes que es fan en el Ple, encara que siguin contestades per escrit, se n’ha de
donar compte al proper Ple de la resposta perquè tot el consistori en prengui
coneixement. Assenyala que quan va rebre la contestació per escrit pensava que el
Sr. Lora, en el seu torn de paraula, en donaria compte en el Ple, però no ho va fer, la
qual cosa és il·legal, segons l’informe de Secretaria. Per tant, assenyala que avui
donarà compte de l’escrit que va rebre del Sr. Lora:
“En contestació a la sol·licitud efectuada a la sessió plenària de dia 29.07.10, apartat de
PRECS i SUGGERIMENTS, li pos de manifest que els contactes que realitza aquest
regidor, juntament amb el responsable de Recursos Humans, amb els representants
sindicals, es plantegen des de dues situacions diferenciades. Per una part, reunions
formals amb el Comitè que es celebren periòdicament i, en ocasions, de caràcter
extraordinari, de les quals s’aixeca acta.
Per altra banda, es produeixen contactes permanents, diversos i quotidians amb relació
a distintes problemàtiques que es generen, de les que no s’aixeca acta per raons de les
seves característiques pròpies.”

Conclou dient que volia que quedàs constància davant el Ple de la resposta que se li
va donar.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que normalment en el mes d’octubre
se sol dur a ratificació del Ple la sol·licitud d’inversió per incloure en el PIC, ja que el
període per a la presentació de sol·licituds sol acabar dia 15 octubre. Com que
aquest any no s’ha dit res, voldria saber si n’hi ha per l’any que ve o no. El Sr. Lora
Buzón respon que sí que n’hi ha, però que el període per a la presentació de
sol·licituds s’ha ampliat fins a dia 30.11.10. El Sr. Melià Mercadal demana, doncs, si
se sap quins projectes es pensen sol·licitar. El Sr. Lora Buzón respon que s’han fet
anàlisis i valoracions de les necessitats més urgents, però encara no està decidit.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a la intervenció del Sr. Coll Alcina a la darrera
sessió plenària respecte a la restitució de l’escut del pla de sa Creu, manifesta que de
moment no es vol fer res respecte a pintar-lo, i que s’esperarà a tenir el projecte de
mobilitat i de poble per poder saber com quedarà exactament la plaça, que no sigui
que allò que feim no serveixi per res.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que avui el regidor del PSM-ELS VERDS,
Sergi Cruz, no ha pogut assistir a la sessió per motius de viatge i que les
contestacions que tenia per al senyor Mercadal Tudurí, les hi facilitarà en el proper ple.
Intervé el batle. Manifesta que en una sessió plenària el regidor Coll Alcina va
demanar l’emissió d’un informe de la Prefectura de Trànsit respecte a les lletres de la
rotonda de sa Pau. Tot seguit, demana al secretari que llegeixi l’informe elaborat, de
dia 28.10.10, el qual diu:
“LETRAS DE SANT LLUÍS EN LA ROTONDA DE SA PAU. -----------------------------------------------En cumplimiento a lo solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde de este Ayuntamiento en referencia a
las letras de Sant Lluís que hay en la rotonda de sa Pau. --------------------------------------------------INFORMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En general, los accidentes de motocicletas se concentran en aquellos tramos donde se
combinan fuertes deceleraciones con maniobras bruscas sobre la trayectoria del vehículo. En
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estas situaciones aumenta significativamente la probabilidad de que el conductor pierda el
control de la motocicleta y como consecuencia, al caer el vehículo, el usuario se desliza por la
superficie del pavimento, teniendo tendencias a salirse de la vía. ---------------------------------------Es parecer de esta jefatura de Policía Local, que dadas las características del trazado de la vía,
visibilidad, preseñalización y señalización existente, la probabilidad de choque con las letras es
mínima. No observándose un riesgo potencial para los motociclistas. ---------------------------------Lo que participo a V.I. para su conocimiento y efectos que considere oportunos.” -------------------

DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- PRÒRROGA
DE LA POLICIA TURÍSTICA
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, de dia
21.10.10, relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“PRORROGA DE LA POLICIA TURÍSTICA --------------------------------------------------------------------Atès que la plantilla de policia actual de Sant Lluís està conformada per policies de reforç de
temporada turística, anomenats policies turístics que son subvencionats per el Govern Balear.
Atès que és un fet que la Conselleria d’Interior del Govern Balear no prorrogarà l’ajuda als
municipis per poder finançar la policia turística, la qual cosa significarà que els ajuntaments
hauran d’assumir el 100% per 100% del seu cost. -----------------------------------------------------------Atès que aquesta decisió suposarà que els ajuntaments reduiran les seves plantilles de policia
per la temporada turística del 2011, ja que no poden assumir de cop el seu cost íntegre; i per
tant, no se podrà atendre amb eficàcia l’augment d’incidents propis dels increments anuals de
població que temporalment es produeixen en els seus termes municipals motivats per l’activitat
turística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la policia turística, des de la seva creació el 2005, ha suposat una gran ajuda
econòmica per als ajuntaments, que son l’administració que ha d’atendre en primera instància
la seguretat ciutadana i com administració més propera es veu en l’obligació de donar
respostes al ciutadà encara que no sigui de la seva competència. --------------------------------------Es per tots aquests motius, que el Grup Municipal del PP sol·licita al Ple de la corporació
l’adopció dels següents ACORDS: --------------------------------------------------------------------------------Primer.- Instar a la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears a prorrogar el conveni
vigent que dóna suport a la policia local i turística entre el Govern i els diferents ajuntaments
de la nostra comunitat per a l’any 2011. -------------------------------------------------------------------------Segon.- Instar a la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears per tal que l’ingrés al
curs d’accés als cossos de la policia local i turística es faci en les millores condicions d’igualtat
possibles entre tots els ciutadans de les nostres illes i, per tant, es desenvolupi íntegrament
també a l’illa de Menorca. -------------------------------------------------------------------------------------------No obstant, el Ple amb el seu superior criteri, resoldrà.” -----------------------------------------------------

Intervé el batle. Mostra el seu acord amb la moció presentada, si bé considera que
s’haurien de fer unes matisacions. Assenyala que a la primera proposta, allà on
diu: “...que dóna suport a la policia local i turística...”, s’hauria de llevar la paraula
“local”, ja que el conveni que se signa és únicament de policia turística. Per altra
banda, a la segona proposta, allà on diu: “...l’ingrés al curs d’accés als cossos de la
policia local i turística...”, s’hauria de llevar “turística”, ja que els policies turístics són
policies locals. Finalment, i respecte als cursos, considera que, de la segona proposta,
també se n’hauria de llevar la paraula “íntegrament”, ja que hi ha matèries que no es
poden fer a Menorca.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular accepta aquestes
modificacions. Afegeix que a l’organigrama que van presentar preveuen que la Policia
arribi a un nombre determinat de policies a què ara no arribam, i si tenim dificultats
aquest estiu per cobrir les places de policia turística, els quadrants dels policies fixos
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seran difícils de fer. El batle manifesta que els quadrants es fan sense comptar amb
la policia turística perquè no saps quants en tindràs, i que llavors, si en vénen, es fan
reforços al diferents grups.
Intervé el Sr.
assumpte.

Melià Mercadal.

Anuncia que EM-EU donarà suport al present

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
Partit Popular, amb les modificacions indicades anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Instar la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears a prorrogar el
conveni vigent que dóna suport a la policia turística entre el Govern i els diferents
ajuntaments de la nostra comunitat per a l’any 2011.
Segon.- Instar la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears que l’ingrés al
curs d’accés als cossos de la Policia Local es faci en les millors condicions d’igualtat
possibles entre tots els ciutadans de les nostres illes i, per tant, es desenvolupi també
a l’illa de Menorca
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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