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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/03/2012
Hora: de les 20 a les 20.30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2a. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos

Igualment, hi assisteix el regidor del PSOE, Juan Cubas Pons, únicament per a la
presa de possessió.
Secretària:

María Cristina Gascón Mir

No assisteixen:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
M. Carolina Marqués Portella
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Presa de possessió del regidor del PSOE, Juan Cubas Pons
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Educació i Esports 07.03.12.- Moció que presenta
el grup del PSOE amb relació a garantir les dotacions econòmiques de funcionament
dels centres educatius del municipi
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 23.03.12. Proposició de Batlia
d'aprovació de l'expedient de contractació del servei de desbrossament i neteja dels
marges dels camins municipals, per procediment obert i criteris varis d'adjudicació
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 23.03.12. Moció que presenta
el grup del PSOE amb relació a la Llei de turisme de les Illes Balears
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda 23.03.12. Moció que presenta el
grup del PSOE amb relació a la reforma laboral
Setè. Proposta d'acord que presenta el grup del PSOE relativa a retirar les retallades
de personal i serveis de l'Hospital Mateu Orfila i de la Unitat Sanitària de Sant Lluís
Vuitè. Proposta d'acord que presenta el grup del PSOE amb relació a la concessió de
beques universitàries
Novè. Pla d'inspeccions de les llicències d'activitats de l'any 2012. Donar-ne compte
Desè. Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. Donar compte de la relació certificada
de totes les obligacions pendents de pagament
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Onzè. Sentència núm. 58 del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears amb
relació al recurs d'apel·lació interposat per Ana Maria Alsina Pons contra la sentència
núm. 528 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en el marc del Procediment
ordinari 76/2008. Donar-ne compte
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió
ordinària de dia 23.02.12.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels set
membres assistents.
SEGON. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL PSOE, JUAN CUBAS PONS
La secretària dóna compte de l’escrit rebut de la Junta Electoral Central, RE 1104, de
dia 14.03.12, el qual diu:
“---------------------------------------------------CREDENCIAL DE CONCEJAL---------------------------------D. Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente
CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado CONCEJAL del Ayuntamiento de Sant Lluís
(Baleares)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. JUAN MIGUEL CUBAS PONS-------------------------------------por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en substitución, por renuncia, de
Doña Elena Pons Pons, y previa renuncia anticipada de Don Luis Acosta Pérez, Doña María
Belen Pons de Marco y Don Ramón Ruiz Mena. -------------------------------------------------------------A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de SANT LLUÍS (BALEARES), expido la
presente en Madrid, a 8 de marzo de 2012.” --------------------------------------------------------------------

Així mateix, la secretària informa que, en compliment de l’article 75 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el senyor Cubas
Pons ha presentat la declaració de causes d’incompatibilitat i activitats, així com la
declaració de béns i drets patrimonials.
A continuació, el Sr. Cubas Pons pren possessió del càrrec de regidor, dient
literalment amb la mà damunt la Constitució espanyola:
“PROMET PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT AMB
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT
LLUÍS, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT”
Tot seguit, el batle dóna l’enhorabona al nou regidor, dient-li que és la segona vegada
que pren possessió del càrrec de regidor i espera que la feina que faci sigui molt
profitosa fins al final del mandat.
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A continuació, el Sr. Cubas Pons anuncia que, com a nou regidor, ja pot secundar la
vaga que fan els seus companys en el dia d’avui. Tot seguit, abandona la sessió.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORTS 07.03.12.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ A GARANTIR LES
DOTACIONS ECONÒMIQUES DE FUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS
DEL MUNICIPI
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la moció presentada pel grup del PSOE, de dia 23.02.12, relativa a
garantir les dotacions econòmiques de funcionament dels centres educatius del municipi, i en la
qual es proposa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------“1. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears a regularitzar els
pagaments de les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment dels
centres de secundària pendents de l’exercici 2011. -----------------------------------------------2. L’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears a mantenir l’any 2012
les mateixes partides pressupostàries de 2011 per a les dotacions econòmiques de
subministrament i manteniment dels centres de primària i secundària.” ---------------------Intervé la Sra. Carmen Reynés demanant si hi ha alguna intervenció. ----------------------------------La Sra. Vanesa Florit intervé dient que ja saben que a l’escola de Sant Lluís no els afecta
directament perquè els diners no els hi vénen de la Conselleria, sinó de l’Ajuntament, però que
la moció és per reforçar el que són instituts d’educació secundaria, on sí que hi ha molta falta
de diners i aquests no arriben. -------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynes dóna la opinió del seu partit i comenta, sobre el primer punt l’equip de govern;
ve d’acord a instar el govern que faci aquests pagaments que hi ha pendents. Diu que saben
que s’han deixat de pagar des del mes de setembre i queden aquests mesos pendents; i que
ho aniran pagant al més aviat possible. -------------------------------------------------------------------------Amb relació al segon punt comenta que no és que l’equip de govern no hi véngui d’acord; sinó
que troben que no és el moment de presentar-ho ja que els pressuposts ja estan aprovats i per
tant pensen que instar el Govern balear a mantenir per a l’any 2012 les mateixes partides
pressupostàries de 2011 no té sentit. L’únic que l’equip de govern troba que sí que es pot fer és
instar que modifiquin una partida i la redueixin d’una per posar-la a la partida de manteniment i
subministrament. És per aquest motiu que, concretament a aquest punt, l’equip de govern no hi
pot donar suport. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit demana quina seria la manera en què l’equip de govern hi donaria suport.
Intervé el Sr. Remi dient que el que entén és que l’equip de govern vol instar a mantenir la
partida pressupostària existent. ------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Reynés diu que el que ells diuen és que es podria acceptar si això es demanés quan
els pressuposts s’estan fent, però no una vegada aprovats, però no poden instar que es
mantinguin si ja saben que no ha estat així. I a aquest punt a data d’avui no hi poden donar
suport. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit demana si es pot presentar per al proper any, és a dir, que es
mantenguin les partides pressupostàries actuals per a l’any 2013. --------------------------------------La Sra. Reynés respon afirmativament i diu que si el PSOE vol fer alguna modificació a la
moció i tornar-lo a presentar al Ple, ho poden fer. ------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Miquel Meliá. Diu que ell no creu que no s’hi pugui instar, encara que estiguin
aprovats i tancats els pressuposts. Pensa que sí que tal vegada s’hauria de modificar
l’expressió “partides pressupostàries”, però que traient d’una partida per posar-ho a un altra sí
es podria fer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

La Sra. Reynés diu que si proposen de quina partida han de treure i a quina s’ha de posar, que
sí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Vanesa Florit diu que el fet és que no s’hauria d’haver tocat aquesta partida. -------------El Sr. Remi diu que l’Ajuntament en algunes ocasions ha fet modificacions de partides, i que sí
que es pot fer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Carmen Reynés diu que ells no els diran com han d’escriure la moció, però sí diuen
que amb el segon punt així com està redactat ara, no donaran suport a la moció; amb l’altra
punt si que hi vénen d’acord. ---------------------------------------------------------------------------------------Es passa a votar la moció presentada per poder presentar-la al Ple municipal. Es produeix el
següent resultats: Els vots a favor dels membres del PSOE, PSM – ELS VERDS i EM-EU, que
suposen sis vots ponderats; i el vot en contra, del membre del PP, que suposen set vots
ponderats. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista del resultat obtingut, la comissió d’Educació i Esports acorda elevar a la consideració
del Ple de l, Ajuntament la següent proposta d’acord : ------------------------------------------------------ Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup
municipal del
PSOE, de dia 23.02.12, relativa a l’assumpte indicat.” ---------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Educació i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres assistents, acorda:
- Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup
del PSOE, de dia 23.02.12, relativa a l’assumpte indicat.

municipal

QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 23.03.12.
PROPOSICIÓ DE BATLIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT I NETEJA DELS MARGES DELS CAMINS
MUNICIPALS, PER PROCEDIMENT OBERT I CRITERIS VARIS D'ADJUDICACIÓ
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 Plec de clàusules

administratives, particulars i tècniques que ha de regir la contractació del servei de
desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals de Sant Lluís; la resolució de
Batlia núm. 2012/270, de dia 19.03.12, relativa a l’inici de l’expedient de contractació; els
informes de Secretaria i d’Intervenció, de dia 20.03.12; la Memòria acreditativa de la necessitat
del contracte, emesa pel regidor de Medi Ambient; així com la proposició de Batlia, de dia
20.03.12, relativa a l’assumpte indicat. -------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Informa que a la sessió d’avui ens acompanya el regidor de Medi Ambient, Sr.
Pedro Tudurí Mercadal, per donar una explicació del present assumpte. Tot seguit, li concedeix
la paraula. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que açò és un servei que fins ara ha anat prestant
l’empresa que fa el servei de recollida de fems i que va oferir com a millora quan es va atorgar
la concessió. A causa del creixement del poble de Sant Lluís, tant en població com en residus
a recollir, aquest servei no es fa com s’hauria de fer. Per açò és que s’ha elaborat aquest plec
de clàusules, en el qual queda ben clar el servei que ha de prestar l’empresa que es contracti.
Així mateix, informa que s’ha redactat de tal manera que s’hi puguin presentar petites
empreses del poble. Afegeix que l’objectiu central del servei és eixermar i fer net els marges
de 36 camins municipals, la qual cosa suposa una longitud de 33 km aproximadament; que el
preu de licitació anual, sense IVA, és de 33.000 euros; i que la duració del contracte seria de
quatre anys, amb una pròrroga de dos. -------------------------------------------------------------------------1
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Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que una de les coses que han pensat que seria
interessant per al poble, quant a millores voluntàries, és l’aportació d’una bossa d’hores per
realitzar altres serveis, com podria ser la neteja de barrancs, el manteniment del parterre de la
façana del polígon, etc. Així mateix, informa que el servei s’ha d’efectuar a tots els camins i,
com a mínim, s’ha de dur a terme dues vegades l’any: a la primavera (entre l’1 d’abril i el 30 de
juny) i a la tardor (entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre), i que l’adjudicatari haurà d’aportar el
personal i la maquinària. Tot seguit, efectua una explicació dels criteris establerts per a
l’adjudicació.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. S’interessa per la manera com es comptabilitzaran les
millores. El batle informa que les millores estan quantificades i que allà on s’haurà de fer
informe és respecte al programa de treball i el pla de recursos humans. La Sra. Marqués
manifesta que, si volem que siguin empreses de Sant Lluís, s’ha de tenir en compte que a la
millor són empreses més petites, i a l’hora de fer la valoració de la capacitat, açò podria anar en
contra d’aquestes empreses. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que es té en compte la
possibilitat que puguin presentar-s’hi diverses empreses per donar aquest servei.------------------La Sra. Marqués Portella demana si hi ha qualque clàusula per si s’afegeixen més quilòmetres
de camins. El Sr. Tudurí Mercadal respon que sí i que també hi ha el 5% de variació. -----------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia presentada. -La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen
set vots ponderats; i l’abstenció de la representant del PSOE, que suposen quatre vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Ratificar la Resolució d’Alcaldia 2012/270, de 19 de març, per la qual s’inicia
l’expedient per a la contractació dels serveis de desbrossament i neteja dels marges dels
camins municipals de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per la gestió dels serveis de
desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals de Sant Lluís, convocant licitació. Tercera. Autoritzar la despesa de 17.820 euros, despesa que representa la contractació per a
l’exercici actual, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 162.227.99 de l’estat de despeses del
Pressupost municipal de l’Ajuntament per a l’exercici 2012. -----------------------------------------------Quarta. Aprovar el Plec de clàusules administratives particular que ha de regir el contracte. ----Cinquena. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci
de licitació, perquè dins el termini de 15 dies es puguin presentar les proposicions que s’estimin
pertinents. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sisena. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del contractant, amb una
antelació mínima de set dies respecte a la reunió per qualificar la documentació administrativa.”

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el dia d’avui es du a aprovació el
“Plec de clàusules que ha de regir la contractació del servei de desbrossament i neteja
dels marges dels camins municipals de Sant Lluís”; que la duració d’aquest contracte
serà de quatre anys, amb una pròrroga de dos; i que el preu de licitació anual, sense
IVA, és de 33.000 euros, si bé enguany només es farà una de les actuacions previstes,
la qual cosa suposarà un cost de 17.800 euros. Així mateix, informa que el
procediment d’adjudicació serà per procediment obert i la tramitació serà ordinària; que
en aquest plec estan incloses 36 camins amb un total de 33,43 quilòmetres, més un
5% de variació per si hi hagués qualque errada o s’hagués de modificar qualque camí;
i que no estan inclosos els camins que estan conveniats amb el CIM. Finalment,
informa que aquest servei s’ha de fer, com a mínim, dues vegades l’any: a la
primavera (entre l’1 d’abril i el 30 de juny) i a la tardor (entre l’1 d’octubre i el 31 de
desembre).
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Intervé el batle donant l’enhorabona al regidor de Medi Ambient per la feina feta sobre
aquesta qüestió, i manifesta que és una de les coses que van dir que farien; que ha
duit molta feina; i que és el primer expedient d’altres que aniran sortint.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres assistents, acorda:
Primer. Ratificar la Resolució de Batlia núm. 2012/270, de 19 de març, per la qual
s’inicia l’expedient per a la contractació dels serveis de desbrossament i neteja dels
marges dels camins municipals de Sant Lluís.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, per a la gestió dels
serveis de desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals de Sant Lluís,
convocant licitació.
Tercer. Autoritzar la despesa de 17.820 euros, despesa que representa la contractació
per a l’exercici actual, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 162.227.99 de l’estat de
despeses del Pressupost municipal de l’Ajuntament per a l’exercici 2012.
Quart. Aprovar el Plec de clàusules administratives particular que ha de regir el
contracte.
Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant
l’anunci de licitació, perquè dins el termini de 15 dies es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Sisè. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió per qualificar la
documentació administrativa.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 23.03.12. MOCIÓ
QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ A LA LLEI DE TURISME DE
LES ILLES BALEARS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la moció presentada pel grup del PSOE, de dia 23.02.12, amb relació a la
Llei de turisme de les Illes Balears, i en la qual es proposa: -----------------------------------------------“1. Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament informe del contingut de l’avantprojecte
de Llei de turisme de les Illes Balears, en tant que analitzi l’àmbit competencial que
marca el nou text legislatiu, amb la finalitat de fer real i efectiva la lleial cooperació
institucional, evitant tant duplicitats com substraccions competencials. ----------------------2. Lamentar que, malgrat la constitució de la Mesa Municipal de Turisme de Menorca,
la Conselleria de Turisme i Esports no n’hagi recaptat l’opinió ni hagi donat tràmit
d’audiència en la tramitació de l’avantprojecte de Llei de turisme de les Illes Balears, al
nostre Ajuntament. -------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Instar el govern municipal a defensar, d’acord amb els informes jurídics
corresponents, les competències pròpies del municipi en urbanisme, planejament i
llicències d’activitat.” ---------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el Govern de les Illes Balears ha donat tràmit a
l’avantprojecte de Llei de turisme de les Illes Balears i que, si bé es tracta d’un avantprojecte,
considera que com més prest comencem a dir coses, millor. Per açò el grup PSOE ha
començat a posicionar-se, i més veient la rapidesa amb què el Grup del PP està passant el
rodillo en moltes de les coses que hi havia. ------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que està d’acord amb el primer punt de la moció, respecte que els
serveis jurídics informin del contingut de l’avantprojecte de Llei de turisme, ja que per començar
a fer feina s’ha de menester aquest informe; però no està d’acord amb el segon i tercer punts
de la moció. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués manifesta que el tercer punt de la moció és bàsic, i que només es tracta
d’instar el govern municipal a defensar, d’acord amb els informes jurídics corresponents, les
competències pròpies del municipi en urbanisme, planejament i llicències d’activitat. El batle
manifesta que, doncs, pot acceptar aquest punt, però no pot acceptar el segon punt de la
moció, ja que té constància que el CIM va presentar esmenes a l’esborrany d’avantprojecte i
que moltes d’aquestes s’hi han inclòs.----------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella anuncia que manté la moció presentada i que, en tot cas, el Ple
decidirà. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup PSOE.
La Comissió d’Economia i Hisenda, amb el vot a favor de la representant del PSOE, que
suposen quatre vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que suposen set vots
ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Sol·licitar als Serveis Jurídics de l’Ajuntament un informe del contingut de
l’avantprojecte de Llei de turisme de les Illes Balears, en tant que analitzi l’àmbit
competencial que marca el nou text legislatiu amb la finalitat de fer real i efectiu la lleial
cooperació institucional, evitant tant duplicitats com substraccions competencials.-------2. Lamentar que, malgrat la constitució de la Mesa Municipal de Turisme de Menorca,
la Conselleria de Turisme i Esports no n’hagi recaptat l’opinió ni hagi donat tràmit
d’audiència en la tramitació de l’avantprojecte de Llei de turisme de les Illes Balears, al
nostre Ajuntament.------------------------------------------------------------------------------------------3. Instar el govern municipal a defensar, d’acord amb els informes jurídics
corresponents, les competències pròpies del municipi en urbanisme, planejament i
llicències d’activitat.” ----------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda. Es produeix el següent resultat: set vots en contra,
corresponents als membres del PP (7). El dictamen queda desestimat.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 23.03.12. MOCIÓ
QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ A LA REFORMA LABORAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la moció presentada pel grup del PSOE, de dia 23.02.12, amb relació a la

reforma laboral, i en la qual es proposa: ------------------------------------------------------------------------“1. Instar el govern de l’Estat a la suspensió dels efectes del Reial decret llei 3/2012, de
mesures urgents de reforma del mercat laboral, per tal de restablir els drets dels
treballadors. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Instar el govern de l’Estat a abordar una política econòmica que serveixi a la
dinamització de l’economia real, especialment pel que fa als crèdits a les empreses i a
les famílies, com a veritable política de creació d’ocupació. Una política econòmica
que, més enllà de l’emergència dictada des dels mercats financers, no suspengui els
drets econòmics i socials dels ciutadans i ciutadanes que són garantits per la
Constitució.----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Donar trasllat d’aquest acord plenari a la ministra d’Ocupació i Seguretat Social.” ----Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que poca cosa pot dir respecte a aquesta moció, ja
que queda clar a l’exposició de motius la postura del PSOE, així com a les propostes d’acord
que es presenten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern no està d’acord amb aquesta moció i que hi
votaran en contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel grup PSOE.
Es produeix el següent resultat: El vot a favor de la representant del PSOE, que suposen
quatre vots ponderats; i el vot en contra del representant del PP, que suposen set vots
ponderats. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el resultat obtingut, la comissió d’Economia i Hisenda acorda elevar a la consideració del
Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:--------------------------------------------------------------- Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del PSOE, de dia 23
de febrer de 2012, relativa a l‘assumpte indicat.” ---------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres assistents, acorda:
-

Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del PSOE, de
dia 23 de febrer de 2012, relativa a l‘assumpte indicat.

SETÈ. PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE RELATIVA A
RETIRAR LES RETALLADES DE PERSONAL I SERVEIS DE L'HOSPITAL MATEU
ORFILA I DE LA UNITAT SANITÀRIA DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte de la proposició que presenta el grup municipal del PSOE,
RE 1176, de dia 19.03.12, amb relació a retirar les retallades de personal i serveis de
l’Hospital Mateu Orfila i de la Unitat Sanitària de Sant Lluís, i en la qual es proposa:
“1. L’Ajuntament de Sant Lluís es pronuncia en contra de les retallades de
personal i serveis realitzats a l’Hospital Mateu Orfila, als centres de salut i a les
unitats sanitàries de Menorca, especialment a la de Sant Lluís.
2. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a substituir les baixes, els permisos i les
vacances del personal sanitari de l’Hospital Mateu Orfila, dels centres de salut i
les unitats sanitàries de Menorca, especialment la de Sant Lluís.
3. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a restituir les places dels serveis
d’especialistes de l’Hospital Mateu Orfila, els contractes dels quals no s’han
renovat.
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4. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a potenciar el funcionament de l’Hospital
Mateu Orfila i suprimir qualsevol mesura que perjudiqui el funcionament normal
del centre hospitalari i faci minvar la qualitat assistencial que reben les
persones ateses.”
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern està d’acord amb la segona i quarta
propostes d’acord. Respecte a la primera i tercera propostes, presenta una esmena, i
sol·licita l’aprovació del següent text:
“1. L’Ajuntament de Sant Lluís es pronuncia en contra de les retallades als
centres de salut i a les unitats sanitàries de Menorca, especialment a la de Sant
Lluís.
3. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a facilitar l’allotjament i l’estada per a les
places vacants d’especialistes a l’Hospital Mateu Orfila.”
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació les esmenes
presentades, les quals són aprovades per unanimitat dels set membres assistents.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la proposició presentada pel grup del PSOE, amb
la incorporació de les esmenes presentades.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres assistents, acorda:
Primer. L’Ajuntament de Sant Lluís es pronuncia en contra de les retallades als
centres de salut i a les unitats sanitàries de Menorca, especialment a la de Sant Lluís.
Segon. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a substituir les baixes, permisos i vacances del
personal sanitari de l’Hospital Mateu Orfila, dels centres de salut i les unitats sanitàries
de Menorca, especialment la de Sant Lluís.
Tercer. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a facilitar l’allotjament i l’estada per a les places
vacants d’especialistes a l’Hospital Mateu Orfila.
Quart. L’Ajuntament de Sant Lluís insta la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears a potenciar el funcionament de l’Hospital Mateu
Orfila i suprimir qualsevol mesura que perjudiqui el funcionament normal del centre
hospitalari i faci minvar la qualitat assistencial que reben les persones ateses.
VUITÈ. PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB
RELACIÓ A LA CONCESSIÓ DE BEQUES UNIVERSITÀRIES
La secretària dóna compte de la proposició que presenta el grup municipal del PSOE,
RE 1175, de dia 19.03.12, amb relació a la concessió de beques universitàries, i en la
qual es proposa:
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“1 Elevar al Ministeri d’Educació la petició que qualsevol modificació en els
criteris d’accés a ajudes i beques de caràcter general per estudis postobligatoris prioritzi i valori que els estudiants menorquins pateixen en primera
persona el fet de la doble insularitat i que per accedir a molts estudis han de
sortir forçosament de l’illa i desplaçar-se a Mallorca o fins i tot a una altra
comunitat autònoma.
2. Elevar al Ministeri d’Educació la petició que es mantinguin els criteris actuals
(umbrals de renda el 1r any i, umbrals de renda i rendiment els anys
successius), d’accés a beques universitàries ja que per a moltes famílies de
Menorca amb rendes baixes suposen la única possibilitat real de poder enviar
els seus fills a estudiar fora de l’illa.
3. Instar la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern Balear a transmetre
també aquestes peticions al Ministeri i que hi doni suport fent un exhaustiu
seguiment.”
Intervé la regidora d’Educació i Esports, Sra. Reynés Calvache. Manifesta que aquest
equip de govern coneix i comparteix l’opinió que els estudiants menorquins, per poder
realitzar molts dels estudis, han de sortir fora de l’illa, la qual cosa suposa un cost
afegit a les famílies difícil d’assumir, especialment a les famílies amb rendes baixes.
No obstant açò, no poden donar suport a aquesta proposta, la qual està basada en
uns comentaris que va fer el ministre d’Educació, i que una altra cosa seria que hi
hagués una possible reforma. Per tant, no considera seriós instar el Ministeri sense
tenir un document ferm al qual puguin fer referència. Per altra banda, manifesta que
l’equip de govern sap que allò que demana la proposta està regulat per la Llei
orgànica d’universitats, de desembre de 2001, la qual té en compte la singularitat dels
territoris insulars. Per açò, considera que és una proposta innecessària.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició presentada pel
grup del PSOE. Es produeix el següent resultat: set vots en contra, corresponents als
membres del PP (7). La proposició queda desestimada.
NOVÈ. PLA D'INSPECCIONS DE LES LLICÈNCIES D'ACTIVITATS DE L'ANY 2012.
DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte que, en compliment de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de llicències
integrades d’activitat, l’Ajuntament ha procedit a redactar el Pla d’inspecció de
llicències d’activitats 2012, el qual va ser aprovat per la Junta de Govern Local en data
17.02.2012. El document preveu la inspecció de 2 activitats majors , 1 inspecció
d’activitat menor i innòcua i 2 inspeccions d’activitat iniciada amb declaració
responsable, totes atorgades el 2011, així com 2 inspeccions de llicències atorgades
abans de l’any 2011. En data 12 de març, l’Ajuntament efectuà el sorteig públic per a
la selecció de les activitats concretes a inspeccionar i que seran comunicades al
Consell Insular en virtut del Conveni subscrit amb aquella administració, que serà la
que efectuarà les inspeccions acordades.
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Intervé el regidor d’Urbanisme, Sr. Pons Pons. Manifesta que el Pla d’inspeccions de
les llicències d’activitats de 2012 comporta que existeix un conveni amb el Consell
Insular per realitzar les inspeccions. Afegeix que és un acte que es fa per sorteig
públic, que s’ha de fer durant el primer trimestre de l’any, i que es va fer dia 12 de
març en aquest Ajuntament. Així mateix, informa que aquest any el pla d’inspeccions
preveia la inspecció d’activitats iniciades amb declaració de responsable i, atès que
només n’hi havia dues, es va optar que s’inspeccionessin totes dues. Finalment,
informa de les activitats que seran inspeccionades durant aquest any:
-

Restaurante Pizzeria Fabio’s SL
Aser Family, SL
Alcaufar Vell, SL
Island Lokals, SL
Sa Cantina de Sant Lluís, SC
Autoescuela Pons Sans
Miguel Fuxa Victory, SL

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DESÈ. REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER. DONAR-NE COMPTE DE
LA RELACIÓ CERTIFICADA DE TOTES LES OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT
La secretària dóna compte del certificat de Secretaria – Intervenció, de dia 15.03.12,
amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“MARIA CRISTINA GASGÓN MIR, SECRETÀRIA-INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS (MENORCA – BALEARS), als efectes previstos al RDL 4/2012, de 24 de febrer,
pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, ------------------CERTIFIC: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Que les factures que a continuació es detallen compleixen amb tots els requisits exigits
a l’article 2 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions
d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals.----------------------------------------------------------------N.I.F.
A07124134
A07124135
A07124136
A07124137
A07124138
A07124139
A07124140
A28037224
A28037225

EMPRESA O CONTRATISTA
JUAN MORA S.A.
JUAN MORA S.A.
JUAN MORA S.A.
JUAN MORA S.A.
JUAN MORA S.A.
JUAN MORA S.A.
JUAN MORA S.A.
F.C.C.S.A.F.C.C.S.A.-

Domicilio Social
Avenida Menorca, 66 (Maó)
Avenida Menorca, 66 (Maó)
Avenida Menorca, 66 (Maó)
Avenida Menorca, 66 (Maó)
Avenida Menorca, 66 (Maó)
Avenida Menorca, 66 (Maó)
Avenida Menorca, 66 (Maó)
P.I.Zona Franca, S/B,C/D, 49-51
P.I.Zona Franca, S/B,C/D, 49-51

N. Fra.
273/2008
329/2006
372/2007
124/2007
117/2011
115/2011
118/2011
SM1625/1000057
SM1625/1000078

Importe
9.877,80
7.263,76
15.488,09
22.592,62
5.686,23
5.790,22
15.374,62
10.479,29
2.768,60
95.321,23

F. Entrada
25/09/2008
17/11/2006
05/12/2007
15/06/2007
02/06/2011
02/06/2011
02/06/2011
26/01/2011
10/02/2010

I perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, estenc, segell i signo
la present certificació, per ordre i amb el vist i plau del batle. ----------------------------------------------Sant Lluís, 15 de març de 2012” ------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el batle. Manifesta que aquestes són les factures que actualment es troben
pendents de pagament i que havien entrat abans de final de 2011. Per altra banda,
assenyala que a final de març de 2012 hi ha pendent de pagament a proveïdors un
total de 502.181 euros i que a 30 de juny de 2011 hi havia 1.292.189,61 euros. Per
tant, assenyala que durant aquest temps de mandat s’ha reduït la quantitat pendent
de pagament a proveïdors en uns 800.000 euros.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
ONZÈ. SENTÈNCIA NÚM. 58 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES
ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER
ANA MARIA ALSINA PONS CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 528 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 EN EL MARC DEL PROCEDIMENT
ORDINARI 76/2008. DONAR-NE COMPTE
La secretària dóna compte de la Sentència núm. 58, de dia 31.01.12, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual s’estima el recurs
d’apel·lació interposat per la Sra. Ana Maria Alsina Pons contra la sentència núm.
528/2010, de 17 de desembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma i
revoca la dita sentència en tant que declarava la inadmissibilitat del contenciós; al
mateix temps, desestima el recurs contenciós administratiu i confirma que l’acte
administratiu impugnat s’adequa a l’ordenament jurídic i el confirma. L’objecte del
recurs era l’actuació en via de fet consistent en l’atorgament per part del batle de
l’Ajuntament de l’escriptura pública d’acceptació de donació duta a terme el 12 de
gener de 2007.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DOTZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
TRETZÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
No es produeixen intervencions.

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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