Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/07/2010
Hora: de les 20 a les 21.30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. 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
Sergi Cruz i Dalmau
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

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.07.10.- Ratificació
resolucions de Batlia en matèria de personal
Tercer.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.07.10.- Aprovació
licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del projecte executiu per a la
construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís
Quart.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.07.10.- Modificació
de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o
l'aprofitament especial del domini públic local
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.07.10.Modificació de l'Ordenança municipal per a l'ordenació de les instal·lacions de les
infraestructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques (telefonia mòbil)
Sisè.- Proposta que presenta el grup municipal d'EM-EU.- Mesures del govern central
Setè.- Proposició d'Alcaldia amb relació a la modificació de l'article 14.2 del Reial
Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic
Vuitè.- Aprovació Festes Laborals 2011
Novè.- Donar compte Sentència núm. 225 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Palma de Mallorca amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per
Manuel Gandarias i l'entitat Real State Consulting, SL contra aquest Ajuntament (PO
143/2008)
Desè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè.- Precs, suggeriments i mocions
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 30.06.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.07.10.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS DE BATLIA EN MATÈRIA DE PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual
figura a l’expedient.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2010/331;
2010/358; 2010/425; 2010/448; 2010/450; 2010/451; 2010/452; 2010/454 i
2010/456.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.07.10.- APROVACIÓ LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, PER A
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 del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició que presenta la regidora d’Economia i Educació, de
dia 20.07.10, relativa a l’assumpte indicat, la qual figura a l’expedient.---------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el Ple del mes passat en va aprovar el Plec de
clàusules, el qual es va posar a exposició pública, i assenyala que durant el període habilitat a
l’efecte no s’hi han presentat al·legacions, per la qual cosa en el dia d’avui es du la proposta
d’obertura del procediment d’adjudicació. No obstant açò, manifesta que l’IBISEC ha fet una
sèrie de matisacions al Plec de clàusules aprovat inicialment, les quals hi han estat
incorporades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, 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 la següent proposta d’acord:---------------------------------Primera.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el
procediment obert per a l’adjudicació del projecte executiu per a la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís, amb les modificacions introduïdes per
l’IBISEC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Aprovar la despesa derivada del contracte. -------------------------------------------------------Tercera.Aprovar l’expedient
de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set 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:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el
procediment obert per a l’adjudicació del projecte executiu per a la construcció d’un
nou centre d’educació infantil i primària (6+12) a Sant Lluís, amb les modificacions
introduïdes per l’IBISEC.
Segon.- Aprovar la despesa derivada del contracte.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.07.10.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LES UTILITZACIONS PRIVATIVES O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició que presenta la regidora d’Economia, de dia
20.07.10, relativa a l’assumpte indicat, la qual figura a l’expedient. --------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el Ple del mes passat va aprovar una
modificació d’aquesta ordenança, la qual únicament feia referència a la regulació de taxa per a
l’ocupació mitjançant barres en establiments públics amb motiu de les festes patronals.
Assenyala que en els darrers mesos s’han produït diferents sol·licituds d’autorització d’ocupació
pública a l’àrea de la costa no recollits de forma específica a l’ordenança, per la qual cosa s’ha
considerat oportú fer-hi una sèrie de matisacions i incorporar qualque concepte nou, per tal de
regular-ho adequadament.
Tot seguit, efectua una explicació de les diferents modificacions
efectuades i s’analitza la taula de coeficients correctors per al càlcul de les tarifes. ----------------I no havent-hi més intervencions, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, 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 la següent proposta d’acord:---------------------------------Primera. – Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança fiscal que regula la taxa per les
utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic local, en l’article 5è, el qual
queda redactat tal com segueix: -----------------------------------------------------------------------------------“Articulo 5. Cuota tributaria --------------------------------------------------------------------------------------La cuota mínima por tramitación de cualquiera de las autorizaciones recogidas en este articulo
será de 10 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Para la tramitación de cualquiera de las autorizaciones contempladas en este articulo deberá
presentarse certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
este Ayuntamiento, a elaborar por el Servicio de Recaudación Municipal. -----------------------------A) Ocupación dominio publico ordinario -----------------------------------------------------------------------Para la aplicación de las tarifas que se dirán, se parte del valor medio del suelo resultante de
aplicar el valor unitario básico del suelo establecido por la ponencia técnica de valores aprobada
con motivo de la revisión catastral, siendo estos:-----------------------------------------------------------------Valor medio de m² en área de suelo de casco urbano (por año) = 73.28€ ---------------------Valor medio de m² en área de suelo en área de la costa (por año) = 60.87 € -----------------3
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Este valor se verá modificado por la aplicación de factores correctores según los criterios que
siguen: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Ocupación de bares, restaurante y comercios con mesas, sillas, expositores, máquinas
automáticas, máquinas expendedoras, etc.: (m² ocupados x valor medio € x año) ---------------------Se aplicará un factor corrector del 50% por uso en temporada, un factor corrector del 75% en
función de la situación de la calle (sí dicha ocupación se realiza en una vía secundaria) y un factor
corrector del 75% por tipo de actividad. (Ver tabla inferior) ----------------------------------------------------Se considerará vía principal en la costa todas las ubicadas en primera línea, así como todos los
peatonales. El resto de viales serán considerados vías secundarias.---------------------------------------5.2. Ocupación con contenedores, reservas plazas aparcamientos, andamios, vallados obras,
etc.: (m² ocupados x valor medio € x día) --------------------------------------------------------------------------Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la permanencia, molestias
ocasionadas, seguridad (andamios), etc. (Ver tabla inferior) --------------------------------------------------En la ocupación por andamios o vallados de obras no se contabilizarán como m² ocupados el
paso dejado para la circulación de peatones ---------------------------------------------------------------------5.3. Cerramiento de calles. : (m lineales de tramo cerrado x valor medio € x día) ----------------------Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la duración y de la situación de la calle
(se tendrá en cuenta si dicho cerramiento se realiza en una vía secundaria o de poco tráfico) Ver
tabla inferior -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4. Entrada de vehículos a través de las aceras: (m² utilizados x valor medio € x año x unidad de
vehículos) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aplicará un factor corrector del 2% por cuanto es utilización y no ocupación. Ver tabla inferior. Se contabilizará siempre una superficie de ocupación de 6 m². ----------------------------------------------5.5. Ocupación mercadillo, feriantes y mesas y sillas durante las fiestas patronales: (m² ocupados
x valor medio € x día) ----------------------------------------------------------------------------------------------------La superficie en mercadillo se aplicará basándose en un módulo tipo de 10 m². ------------------------Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la actividad y en función de la situación
de la calle (sí dicha ocupación se realiza en una vía secundaria) -------------------------------------------En las instalaciones de feriantes se aplicarán factores correctores en función de la actividad y en
función del tamaño de las mismas. Ver tabla inferior.------------------------------------------------------------5.6. Ocupación por actividades ambulantes varias y feriantes: (m² ocupados x valor medio € x
mes)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La superficie en actividades ambulantes varias se aplicará basándose en un módulo tipo de 10
m². -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la actividad y en función de la situación
de la calle (sí dicha ocupación se realiza en una vía secundaria). Se considerara vía principal en
la costa todas las ubicadas en primera línea, así como todos los peatonales. El resto de viales
serán considerados vías secundarias. ------------------------------------------------------------------------------En las instalaciones de feriantes se aplicarán factores correctores en función de la actividad y en
función del tamaño de las mismas. Ver tabla inferior. -----------------------------------------------------------5.7. Ocupación mercadillo en casco urbano: (m² ocupados x valor medio € x año) --------------------La superficie en mercadillo se aplicará basándose en un módulo tipo de 10 m². ------------------------Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la actividad. ----------------------------------5.8. Por ocupación de terrenos de uso público por rieles, postes, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro. ------------------------------------------------------------------------------------------------a) La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por el aprovechamiento expresado en
metros cuadrados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------b) No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios o suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulado en esta
ordenanza, consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1'5% de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas
empresas. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A. está
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1
del art. 4º de la Ley 15/1987 de 30 de julio (disposición adicional 8ª de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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Tabla de coeficientes correctores para el calculo de tarifas: --------------------------------------------Modulo Verano

Actividad Ocup.

fijo
x unid.
Rtes., Bares, etc.: mesas y sillas

Valor € x m² x año

Comercios: expositores

Valor € x m² x año

Máquinas expendedoras

Valor € x m² x año

-

Ocup.

Via

<= 1

>1

secund.

mes

mes

0,5

-

-

-

0,75

-

0,5

0,75

-

-

0,75

1m²

0,5

-

-

-

0,75

Entrada vehículos acera

Valor € x m² x año

6m²

-

-

-

-

-

Mercadillo en Casco urbano

Valor € x m² x año

10m²

-

0,75

-

-

-

Actividades Ambulantes varias

Valor € x m² x mes

10m²

-

5

-

-

-

Feriantes <=75m2

Valor € x m² x mes

-

-

1,25

-

-

0,75

Feriantes >75m2

Valor € x m² x mes

-

-

1

-

-

0,75

Mercadillo Fiestas patronales y costa

Valor € x m² x día

10m²

-

8

-

-

0,75

Feriantes Fiestas patronales <=100m²

Valor € x m² x día

-

-

6

-

-

-

Feriantes Fiestas patronales >100m²

Valor € x m² x día

-

-

4

-

-

-

Fiestas patronales: mesas y sillas

Valor € x m² x día

-

-

10

-

-

0,75

Contenedores, reservas park.

Valor € x m² x día

10m²

-

-

1,25

1

-

Andamios, vallados, …

Valor € x m² x día

-

-

-

2,5

1,5

-

Cerramiento viales públicos

Valor € x m² x día

-

-

-

1,25

1

0,75

B) Ocupación dominio publico barras Fiestas Patronales ------------------------------------------------Se determina un precio de 9 euros/día por cada metro lineal instalado. -----------------------------------Se determina un factor de localización, de conformidad con el plano que figura como Anexo 1 a la
presente ordenanza, con los siguientes parámetros: ------------------------------------------------------------Localización 1 Coeficiente 1,20 --------------------------------------------------------------------------------------Localización 2 Coeficiente 1,00 --------------------------------------------------------------------------------------Localización 3 Coeficiente 0,80 --------------------------------------------------------------------------------------Localización 4 Coeficiente 0,65” -------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de l’aprovació
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. ----------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’esmentat
acord”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres
del PP (5); acorda:
Primer. – Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança fiscal que regula la taxa
per les utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic local, en
l’article 5è, el qual queda redactat tal com segueix:
“Articulo 5. Cuota tributaria
La cuota mínima por tramitación de cualquiera de las autorizaciones recogidas en este articulo
será de 10 euros.
Para la tramitación de cualquiera de las autorizaciones contempladas en este articulo deberá
presentarse certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
este Ayuntamiento, a elaborar por el Servicio de Recaudación Municipal.
5
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A) Ocupación dominio publico ordinario
Para la aplicación de las tarifas que se dirán, se parte del valor medio del suelo resultante de
aplicar el valor unitario básico del suelo establecido por la ponencia técnica de valores aprobada
con motivo de la revisión catastral, siendo estos:
Valor medio de m² en área de suelo de casco urbano (por año) = 73.28€
Valor medio de m² en área de suelo en área de la costa (por año) = 60.87 €
Este valor se verá modificado por la aplicación de factores correctores según los criterios que
siguen:
5.1. Ocupación de bares, restaurante y comercios con mesas, sillas, expositores, máquinas
automáticas, máquinas expendedoras, etc.: (m² ocupados x valor medio € x año)
Se aplicará un factor corrector del 50% por uso en temporada, un factor corrector del 75% en
función de la situación de la calle (sí dicha ocupación se realiza en una vía secundaria) y un factor
corrector del 75% por tipo de actividad. (Ver tabla inferior)
Se considerará vía principal en la costa todas las ubicadas en primera línea, así como todos los
peatonales. El resto de viales serán considerados vías secundarias.
5.2. Ocupación con contenedores, reservas plazas aparcamientos, andamios, vallados obras,
etc.: (m² ocupados x valor medio € x día)
Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la permanencia, molestias
ocasionadas, seguridad (andamios), etc. (Ver tabla inferior)
En la ocupación por andamios o vallados de obras no se contabilizarán como m² ocupados el
paso dejado para la circulación de peatones
5.3. Cerramiento de calles. : (m lineales de tramo cerrado x valor medio € x día)
Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la duración y de la situación de la calle
(se tendrá en cuenta si dicho cerramiento se realiza en una vía secundaria o de poco tráfico) Ver
tabla inferior
5.4. Entrada de vehículos a través de las aceras: (m² utilizados x valor medio € x año x unidad de
vehículos)
Se aplicará un factor corrector del 2% por cuanto es utilización y no ocupación. Ver tabla inferior.
Se contabilizará siempre una superficie de ocupación de 6 m².
5.5. Ocupación mercadillo, feriantes y mesas y sillas durante las fiestas patronales: (m² ocupados
x valor medio € x día)
La superficie en mercadillo se aplicará basándose en un módulo tipo de 10 m².
Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la actividad y en función de la situación
de la calle (sí dicha ocupación se realiza en una vía secundaria)
En las instalaciones de feriantes se aplicarán factores correctores en función de la actividad y en
función del tamaño de las mismas. Ver tabla inferior.
5.6. Ocupación por actividades ambulantes varias y feriantes: (m² ocupados x valor medio € x
mes)
La superficie en actividades ambulantes varias se aplicará basándose en un módulo tipo de 10
m².
Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la actividad y en función de la situación
de la calle (sí dicha ocupación se realiza en una vía secundaria). Se considerara vía principal en
la costa todas las ubicadas en primera línea, así como todos los peatonales. El resto de viales
serán considerados vías secundarias.
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En las instalaciones de feriantes se aplicarán factores correctores en función de la actividad y en
función del tamaño de las mismas. Ver tabla inferior.
5.7. Ocupación mercadillo en casco urbano: (m² ocupados x valor medio € x año)
La superficie en mercadillo se aplicará basándose en un módulo tipo de 10 m².
Se aplicarán diferentes factores correctores en función de la actividad.
5.8. Por ocupación de terrenos de uso público por rieles, postes, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro.
a) La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por el aprovechamiento expresado en
metros cuadrados.
b) No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios o suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulado en esta
ordenanza, consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1'5% de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas
empresas. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A. está
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1
del art. 4º de la Ley 15/1987 de 30 de julio (disposición adicional 8ª de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.
Tabla de coeficientes correctores para el calculo de tarifas:
Modulo Verano

Actividad Ocup.

Ocup.

Via
secund.

fijo

<= 1

>1

x unid.

mes

mes

Rtes., Bares, etc.: mesas y sillas

Valor € x m² x año

-

0,5

-

-

-

0,75

Comercios: expositores

Valor € x m² x año

-

0,5

0,75

-

-

0,75

Máquinas expendedoras

Valor € x m² x año

1m²

0,5

-

-

-

0,75

Entrada vehículos acera

Valor € x m² x año

6m²

-

-

-

-

-

Mercadillo en Casco urbano

Valor € x m² x año

10m²

-

0,75

-

-

-

Actividades Ambulantes varias

Valor € x m² x mes

10m²

-

5

-

-

-

Feriantes <=75m2

Valor € x m² x mes

-

-

1,25

-

-

0,75

Feriantes >75m2

Valor € x m² x mes

-

-

1

-

-

0,75

Mercadillo Fiestas patronales y costa

Valor € x m² x día

10m²

-

8

-

-

0,75

Feriantes Fiestas patronales <=100m²

Valor € x m² x día

-

-

6

-

-

-

Feriantes Fiestas patronales >100m²

Valor € x m² x día

-

-

4

-

-

-

Fiestas patronales: mesas y sillas

Valor € x m² x día

-

-

10

-

-

0,75

Contenedores, reservas park.

Valor € x m² x día

10m²

-

-

1,25

1

-

Andamios, vallados, …

Valor € x m² x día

-

-

-

2,5

1,5

-

Cerramiento viales públicos

Valor € x m² x día

-

-

-

1,25

1

0,75

B) Ocupación dominio publico barras Fiestas Patronales
Se determina un precio de 9 euros/día por cada metro lineal instalado.
Se determina un factor de localización, de conformidad con el plano que figura como Anexo 1 a la
presente ordenanza, con los siguientes parámetros:
Localización 1
Localización 2
Localización 3
Localización 4

Coeficiente 1,20
Coeficiente 1,00
Coeficiente 0,80
Coeficiente 0,65”
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Tercera.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de
l’aprovació amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.07.10.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L'ORDENACIÓ
DE
LES
INSTAL·LACIONS
DE
LES
INFRAESTRUCTURES
DE
TELECOMUNICACIONS PER ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (TELEFONIA
MÒBIL)
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició que presenta el president de la Comissió

d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, de dia 20.07.10, relativa a l’assumpte indicat, la qual figura
a l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que l’any 2003 el Ple va aprovar l’ordenança en qüestió, la qual
va ser objecte de recurs contenciós administratiu per Telefónica Móviles España, SA. Així
mateix, manifesta que arran de la sentència dictada l’any 2006, l’Ajuntament hi va recórrer en
cassació davant el Tribunal Suprem; i en data 20.04.10, el Tribunal Suprem dicta sentència en
la qual, entre altres determinacions, estima parcialment el recurs contenciós administratiu
interposat, i anul·la un incís de l’article 7.2 de l’ordenança aprovada l’any 2003. Conclou dient
que, per tal de donar compliment a la decisió del Tribunal Suprem, per açò és que es presenta
la modificació d’aquesta ordenança. -----------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, 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 inicialment una modificació a l’Ordenança municipal per a l’ordenació de les
instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones electromagnètiques
(telefonia mòbil), en l’article 7è, el qual queda redactat tal com segueix:-------------------------------“Artículo 7.- Medidas de aviso y protección ----------------------------------------------------------Las zonas o espacios en las que no permanezcan habitualmente personas, en los que
se supere en más de cien veces el límite mínimo establecido en el artículo 6.1 anterior,
será necesario instalar una señalización que avise suficientemente de dicha
circunstancia de manera previa a la puesta en servicio de la instalación. En el caso de
que, en dichas zonas, se superara en más de mil veces el límite mencionado, los
operadores titulares de la infraestructura origen de esa emisión deberán instalar vallas
o mecanismo de aislamiento que impidan el acceso del público en general, siempre con
carácter previo a su puesta en servicio de la instalación.” ---------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de l’aprovació
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.-----------------------------------------------------------En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’esmentat
acord.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
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El Ple de l’Ajuntament, per set 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:
Primer.- Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança municipal per a l’ordenació
de les instal·lacions de les infraestructures de telecomunicacions per ones
electromagnètiques (telefonia mòbil), en l’article 7è, el qual queda redactat tal com
segueix:
“Artículo 7.- Medidas de aviso y protección
Las zonas o espacios en las que no permanezcan habitualmente personas, en
los que se supere en más de cien veces el límite mínimo establecido en el
artículo 6.1 anterior, será necesario instalar una señalización que avise
suficientemente de dicha circunstancia de manera previa a la puesta en
servicio de la instalación. En el caso de que, en dichas zonas, se superara en
más de mil veces el límite mencionado, los operadores titulares de la
infraestructura origen de esa emisión deberán instalar vallas o mecanismo de
aislamiento que impidan el acceso del público en general, siempre con carácter
previo a su puesta en servicio de la instalación.”
Segon.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’anuncis de la corporació l’acord de
l’aprovació amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.
SISÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'EM-EU.- MESURES
DEL GOVERN CENTRAL
El secretari informa que la proposta presentada pel grup d’EM-EU, de dia 26.05.10,
va quedar damunt la taula a les sessions plenàries de dia 26.05.10 i 30.06.10. Així
mateix, informa que s’ha remès als grups polítics la proposta alternativa presentada
per l’equip de govern, de dia 23.07.10.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquesta moció s’ha debatut en dues
sessions plenàries, per la qual cosa els arguments han estat donats i repetits
reiteradament.
Ara es presenta una proposta alternativa a la presentada pel grup
d’EM-EU, i creu que els termes no són compatibles, encara que tracti del mateix, i que
la proposta alternativa tengui intenció de millorar aquestes mesures nefastes del
govern central. Conclou dient que EM-EU proposa instar el govern central a retirar
qualsevol d’aquestes mesures antisocials, per la qual cosa creu que s’hauria de
mantenir la proposta inicial.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular considera que la proposta
d’EM-EU ha quedat desfasada, per la qual cosa creu que s’hauria de retirar.
Intervé el batle. Manifesta que EM-EU manté la proposta presentada i l’equip de
govern ha presentat una proposta alternativa. Demana al secretari quina s’hauria de
votar en primer lloc.
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El secretari informa que aquesta proposta alternativa s’ha d’entendre com una esmena
i, conforme estableix el reglament d’organització, l’esmena es vota amb caràcter
preferent i, si queda aprovada, ja no s’hauria de votar la proposta d’EM-EU.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que si s’aprova l’esmena decau la proposta d’EM-EU,
però demana si llavors es debatrà l’esmena.
El batle manifesta que una vegada s’hagi votat l’esmena i aquesta és aprovada, ja no
hi ha debat.
La Sra. Baillo Vadell considera que si hi ha una proposta presentada per un grup
polític, aquesta s’ha de debatre; llavors la votació és a part, però el batle mai del món
pot evitar que es debati.
Tot seguit, el secretari manifesta que la intervenció que ell ha fet a pregunta del batle
ha estat relativa a la votació i que, evidentment, el debat es pot produir sobre la
proposta d’EM-EU o sobre l’esmena presentada per l’equip de govern. Afegeix que,
una vegada acabat el debat, en primer lloc, se sotmetrà a votació l’esmena presentada
i, si aquesta queda aprovada, llavors ja no se sotmetrà a votació la proposta d’EM-EU.
El Sr. Melià Mercadal considera que s’hauria de votar si tractam una proposta o l’altra
i, llavors, fer el debat sobre la proposta que hi hagi damunt la taula.
Pren la paraula el batle. Manifesta que en aquests moments hi ha una proposta
d’EM-EU i una proposta alternativa de l’equip de govern, per la qual cosa demana si hi
ha més intervencions sobre aquestes propostes, ja que, si no n’hi ha, sotmetrà a
votació la proposta alternativa.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no li sembla lògic el fet de mantenir la proposta
original i, a la vegada, suposar que no es tindrà en consideració i opinar sobre la
proposta alternativa, no creu que açò sigui el procediment més adequat. No obstant
açò, manifesta que manté la proposta presentada pel seu grup polític, la qual ha estat
suficientment argumentada i defensada. Per altra banda, presenta una proposta
alternativa a la proposta alternativa de l’equip de govern, en el sentit d’afegir-hi un nou
punt.
Tot seguit, el secretari fa la lectura de l’esmentada proposta alternativa, que diu:
“Proposta d’afegir un punt quart. ----------------------------------------------------------------------------------Quart.- En coherència amb el punt tercer, aquest Ajuntament revisarà l’acord adoptat en el Ple
del mes de juny d’aplicació de les mesures de reducció dèficit a partir d’acord amb els
representants dels treballadors d’aquest Ajuntament.” -------------------------------------------------------

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la proposta
alternativa presentada pel grup d’EM-EU a la proposta alternativa presentada per
l’equip de govern.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar-la en tots els seus termes.
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A continuació, el batle sotmet a votació la proposta alternativa presentada per l’equip
de govern a la proposta presentada per EM-EU de dia 26.05.10, relativa a mesures del
govern central.
El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PP (5) i PSM-ELS VERDS (2); i un vot en contra, corresponent al membre
d’EM-EU (1); acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el govern central a fer que les mesures per
combatre el dèficit públic no afectin només les capes socials amb menys recursos
econòmics, així com que es retirin les mesures d’ajust que congelen les pensions per
a l’any 2011 que afectin les rendes més baixes.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el govern central que trobi més fórmules de
reduir el dèficit públic i que implanti mesures de caràcter urgent que gravin les
operacions de caràcter especulatiu de les entitats financeres.
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta el govern central a arribar a un consens amb
tots els agents socials per abordar no només les reformes laborals, sinó també les
reformes necessàries pendents del sistema financer, d’energia, d’innovació i de la
despesa pública.
SETÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET - LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL
S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT
PÚBLIC
El secretari dóna compte de la proposició de Batlia, de dia 26.07.10, en relació amb
l’assumpte indicat, que diu:
“Mitjançant correu electrònic de dia 23.07.10 els serveis jurídics de la FELIB remeten el text
d’una moció redactada i consensuada al si de la FEMP i que demanda la modificació de
l’article 14.2 del RDL 8/2010, referent a la prohibició d’endeutament als ajuntaments. -------------Així, estableix el preàmbul de la moció, que: ------------------------------------------------------------------“En el marc dels compromisos assumits pel nostre país enfront de la Unió Europea, el passat
20 de maig, es va aprovar el Reial Decret llei 8/2010, pel qual s'adopten mesures
extraordinàries per reduir el dèficit públic, amb la finalitat d'accelerar tant el 2010 com el 2011 la
reducció inicialment prevista en l'actualització del Pla d'Estabilitat i Creixement 2010-2013,
aprovat pel consell de Ministres de 29 de gener de 2010. --------------------------------------------------Més enllà de les mesures concretes recollides en el citat Reial Decret llei, aquest suposa una
crida al compromís dels diferents nivells territorials de l'administració a la consecució d'un
objectiu que ha de ser compartit per totes elles. --------------------------------------------------------------Aquesta crida ha estat plenament assumida pels ajuntaments, diputacions, consells i cabildos
insulares, que a través de la seva participació en la Comissió Nacional de l'Administració Local
han fet seu l'objectiu d'estabilitat per a 2010, així com l'estimació de dèficit per al conjunt de les
corporacions locals en els pròxims exercicis i el límit de dèficit per sota del qual no serà
necessària la presentació d'un Pla Econòmic Financer, que havia estat proposat pel govern
d'Espanya. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------No obstant això, la responsabilitat que s'exigeix a les entitats locals i que lleialment aquestes
assumeixen, no pot suposar, en cap cas la vulneració de l'autonomia local, garantida per la
nostra Carta Magna, ni pot suposar una restricció a l'actuació de les mateixes proporcionalment
molt superior a l'assumida per l'Estat i per les Comunitats Autònomes. --------------------------------11
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Concretament, l'article 14.2 del Reial Decret llei prohibeix a les entitats locals i les seves
entitats dependents classificades en el sector com d’Administracions Públiques, endeutar-se a
llarg termini durant el 2011, sense que existeixi cap limitació similar ni per a les Comunitats
Autònomes ni per a l'Administració General de l'Estat, que seguiran incrementant el seu
endeutament durant el citat exercici. -----------------------------------------------------------------------------Tenint en compte, com ja s'ha assenyalat, que està previst que el 2011 el conjunt de les
Corporacions Locals assoleixi un dèficit màxim del 0,8% per cent, no semblen existir raons que
justifiquin la impossibilitat que aquest mateix sector pugui incórrer en un endeutament per un
import equivalent, ja que en cas contrari aquests estarien abocats a liquidar els seus
pressuposts, en la majoria dels casos amb Romanent de Tresoreria negatiu, generant
importants tensions de tresoreria, amb les conseqüències perjudicials pel conjunt de
l'economia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, ha de tenir-se en compte que, atès l'escàs pes del deute municipal en el conjunt
del deute de l'Administració pública espanyola, la variació de la mateixa (tant si s'incrementa
com si es redueix) resulta molt poc rellevant, sobretot si tenim en compte els increments de
deute previstos per l'Administració General de l'Estat per a 2011. En síntesi, des d'un punt de
vista pràctic, la reducció de l'estoc de deute que es derivaria de la citada prohibició, seria
pràcticament irrellevant.----------------------------------------------------------------------------------------------Per contra, l'aplicació de la citada prohibició en els seus termes actuals no afectaria només a
les noves inversions projectades per al futur, sinó també a totes aquelles que actualment es
troben en execució, de manera que es generarien importantíssims costs addicionals derivats
tant de l'obligació d'indemnitzar als contractistes com del desgast físic que es causaria a les
obres en curs durant el temps de la seva interrupció. -------------------------------------------------------A l'esmentat anteriorment s'uneix la pèrdua econòmica que es derivaria de la impossibilitat
d'escometre o concloure projectes cofinançats amb recursos externs a l'entitat local, on alguns
ajuntaments es podent trobar, fins i tot, en l'obligació de retornar els imports ja percebuts en no
poder justificar la liquidació del projecte en el termini autoritzat. ------------------------------------------En conseqüència, amb tot plegat, en el si de la FEMP, es va adoptar per unanimitat la decisió
de sotmetre en tots els plens dels governs locals espanyols un acord pel qual s'insti al Govern
d'Espanya a modificar l'actual redacció de l'article 14.2 del Reial Decret llei 8/2010, de manera
que respectant l'autonomia financera dels ajuntaments quedi garantit el seu compromís amb la
reducció de la despesa pública i la inversió.” ------------------------------------------------------------------Atenent a les circumstàncies exposades; 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 ------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD----------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.-Segona.- Instar al Govern d'Espanya que modifiqui la redacció de l'article 14.2 del Reial decret
Llei 8/2010, suprimint la prohibició genèrica d'endeutament de les Entitats Locals per a l'exercici
2011, per una limitació de la mateixa, d'acord amb les condicions següents:-------------a) Els ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulares es comprometen a cooperar
a la reducció del dèficit públic i al control del creixement del deute públic, i per això
assumeixen la necessitat de controlar el creixement del deute local, en funció del volum
de deute de cadascun d'ells en el moment actual. -------------------------------------------------b) Agafant com a referència l'estoc de deute de cada entitat a 31 de desembre de 2010,
calculat conforme als criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, -metodologia aplicada pel
banc d'Espanya i pel banc Central Europeu-, les entitats locals no podran iniciar noves
inversions en 2011 finançades amb endeutament, però sí podran continuar finançant
amb aquest recurs l'execució dels contractes, inclosos els plurianuals, que haguessin
estat adjudicats abans de l'entrada en vigor del Reial Decret llei 8/2010. Només en el
cas de les obres cofinançades amb recursos externs a l'entitat local, podrà acudir-se al
seu finançament amb endeutament, amb independència de quan sigui la seva data
d'adjudicació. ------------------------------------------------------------------------------------------------12
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c) Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que permeti
mantenir el nivell i qualitat dels serveis que presten en benefici dels ciutadans. ----------Tercera.- Remetre el present acord a la FEMP per al seu posterior trasllat a la Vicepresidència
2a, Vicepresidència 3a del Govern d'Espanya i portaveus dels grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Senat.” --------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària de dia 25.06.09 el
Partit Popular va presentar una moció sobre la millora de la situació econòmica i
financera dels ajuntaments, en la qual s’instava el Govern de les Illes Balear a elaborar
un document base on s’expressàs la competència de cada administració, i es
demanava la reforma del finançament local i un pla de mesures financeres i
administratives per resoldre la difícil situació econòmica dels ajuntaments. L’equip de
govern va votar no, com sempre que el Partit Popular presenta una proposta.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, mentrestant, el govern socialista, a
causa del dèficit públic i de l’atur que s’ha desbordat, ha llançat un pla d’ajust. Però
allò que és cert és que se segueix gastant més del que es produeix; la inversió
estrangera ha caigut en un 60% durant el 2009, davant una baixada del 24% de la
Unió Europea; s’han destruït 700.000 llocs de feina; s’han tancat més de 35.000
empreses; el deute ha crescut més de 100.000 milions d’euros; s’ha disparat el dèficit
en un 11%. En canvi, no els ha tremolat la mà per congelar les pensions. Afegeix
que açò és el que ens ha dut l’estat de benestar de la política d’en Zapatero, una
política de moltes promeses i d’un total incompliment.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que avui l’equip de govern presenta una
proposta en què s’insta el govern central que modifiquin un reial decret. A més,
l’Ajuntament es compromet a cooperar en la reducció del dèficit públic, a controlar el
creixement del deute local, per la qual cosa no es podran iniciar noves inversions el
2011 finançades amb endeutament, i també reivindiquen un finançament just i
suficient per als ajuntaments. Així, doncs, la proposta del Partit Popular que tractava
d’aprovar un pla de mesures financeres per resoldre la difícil situació econòmica dels
ajuntaments va ser rebutjada, quan estava basada en una proposta presentada per la
FEMP, i avui l’equip de govern presenta una proposta de Batlia per reduir el dèficit
públic, basant-se en una moció redactada i consensuada per la mateixa Federació, la
FEMP. Per tant, aquesta actuació mereix una mínima explicació per part de l’equip de
govern.
Finalment, la Sra. Baillo Vadel recorda que el senyor Melià, d’EM-EU, quan es va
analitzar la proposta del PP, va dir que si realment tots defensam els interessos dels
ajuntaments la proposta s’hauria d’aprovar per unanimitat, independentment del color
polític que siguin. Però en aquest ajuntament resulta clar que qualsevol proposta
presentada per l’oposició o queda damunt la taula, o ja s’estudiaria, o és rebutjada.
Conclou dient que per totes aquestes circumstàncies el Partit Popular demana una
explicació d’aquesta manera estranya d’actuar de l’equip de govern.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a EM-EU aquesta proposta ens du a una
sèrie de contradiccions, que es fa difícil prendre una decisió. Assenyala que totes
aquestes mesures, no només aquesta sobre la prohibició d’endeutament de les
entitats locals, sinó totes les mesures preses en els darrers mesos pel govern d’en
Rodríguez Zapatero, són mesures injustes, antisocials i nefastes.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que l’exposició de motius de la proposta de
Batlia presentada comença dient: “En el marc dels compromisos assumits pel nostre país
enfront de la Unió Europea...”. Aquest és el problema, ja que en Rodriguez Zapatero, en
nom del nostre país, ha assumit una sèrie de compromisos amb la Unió Europea
d’esquena als ciutadans del seu propi país, és a dir, s’ha plegat als interessos externs,
als interessos dels poderosos, als interessos del capital i de la banca, etc., però aquí
reconeix els compromisos de la Unió Europea.
Per tant, amb la filosofia de totes
aquestes mesures, EM-EU hi està radicalment en desacord.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la mateixa exposició de motius no
entra a fons sobre la conveniència o no d’aplicar les mesures que va aprovar el
govern, sinó que simplement es limita a parlar sobre algunes de les conseqüències
directes per als ajuntaments, com és en aquest cas la prohibició d’endeutar-se. En
aquest sentit és positiu, ja que es vol recollir els compromisos dels ajuntaments
d’ajustar-s’hi, però no tancant els crèdits a zero, ja que hi ha molts de projectes
plurianuals que necessitan que cada any es vagi renovant el crèdit. Assenyala que
aquí van sortint les contradiccions que estava dient en el principi de la seva
intervenció, ja que les coses que proposa la FEMP són de sentit comú, de mínims.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a les propostes d’acord, manifesta que la
primera recull els compromisos dels ajuntaments a col·laborar -amb la qual cosa no
està d’acord, però així ho diu la proposta- en el control del dèficit en funció del seu
propi deute. Afegeix que, amb el punt segon, s’accepta que els ajuntaments no
podran endeutar-se per a l’any 2011 per a noves inversions, i diu que açò és curiós
perquè fa mig any que el mateix govern central havia aprovat un pla E perquè estava
convençut que amb les inversions públiques dels ajuntaments s’ajudaria a sortir de la
crisi, inversions que es van haver de fer a corre-cuita i, moltes vegades, improvisant.
I, llavors, no només no s’ajuda els ajuntaments, sinó que se’ls ofega, se’ls prohibeix a
contreure més deute per poder realitzar inversions, cosa totalment contradictòria, la
qual cosa demostra que posa en evidència la insuportable falta de coherència del
govern central d’en José L. Rodríguez Zapatero en la conducció de la crisi i la falta de
defensa dels interessos municipals. Indica que amb aquesta segona proposta no hi
pot està d’acord, si bé, no obstant, per les contradiccions que ha dit al principi, no hi
pot votar a favor sense esmentar aquestes incoherències. L’alternativa és que sí que
es podrà continuar finançant aquells projectes aprovats abans de l’entrada en
vigor del reial decret -només faltaria!-, però és que ni açò preveia el reial decret...
Per últim, manifesta que la tercera proposta d’acord està bé, relativa a instar a un
millor finançament dels ajuntaments.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que és evident que la proposta presentada
millora la situació actual del decret, tal com està aprovat, però amb allò que es proposa
tampoc no n’hi ha per tirar coets, és una qüestió de sentit comú, precisament pels
motius que la mateixa FEMP exposa a l’inici de la proposició. Ara bé, també sembla
que tira la tovallola el que fa a allò que és realment important de la mesura, que és
que els ajuntaments, que són els que tenen el dèficit més controlat en comparació de
l’administració autonòmica i estatal, és als que se’ls prohibeix endeutar-se; i, en
canvi , a les altres, no. Tota una contradicció.
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Intervé el batle. Manifesta que creu que no es tira la tovallola, açò és una primera
moció de la FEMP, la qual demana a tots els ajuntaments que la presentin i hi donin
suport, i probablement d’aquí a final d’any hi haurà més mocions. Pel que fa als
compromisos europeus, manifesta que Espanya és a Europa i ja ens anava bé quan
vam entrar-hi, que venia finançament... i bastant, i ara no s’hi val a dir que, si tenim
compromisos i no ens va tan bé, ara n’hem de sortir...
Continua el batle. Pel que fa a la intervenció de la portaveu del Partit Popular,
manifesta que aquí no hi ha maneres rares ni estranyes d’actuar; la democràcia és
com és i la majoria és qui aprova o desaprova. Així mateix, es demana: Per què
moltes vegades no hi ha consens amb el Partit Popular? Tal vegada la seva portaveu
s’ho hauria de fer mirar per què no hi ha consens amb ella, no amb el seu partit... Açò
és el joc democràtic i si hi ha qualcú que no li agrada la fórmula o el sistema, que el
barati, si és que pot. Assenyala que no sap a què ve aquesta exclamació de dir que
aquest equip de govern està actuant d’una manera rara o entranya. No ho entén.
Finalment, el batle manifesta que l’equip de govern sí que donarà suport al document
que han lliurat els serveis jurídics de la FELIB i que ha estat consensuat per la FEMP, i
insisteix que creu que no serà el darrer document que plantegi la FEMP d’aquí a final
d’any. Conclou dient que entén que sí que s’ha de començar a fer feina en algunes
mesures que en aquests moments s’estan retallant per a l’any 2011 i, per açò, hi
donaran suport.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, segons el batle, ella és la
culpable per la falta de consens... Així mateix, manifesta que ella ha fet una pregunta
a la primera intervenció i el batle, com sempre, no ha contestat. Per altra banda,
manifesta que en el Ple de dia 25.06.09, la Sra. Marqués Portella va dir:
“...els tres apartats que figuren a la proposició ja els està resolent el govern balear, per
la qual cosa creu que no té cap sentit instar des de l’Ajuntament el govern balear que
faci allò que ja està fent; una altra cosa seria que el govern balear no ho fes o que ho
fes i no fos efectiu...”

i el batle va dir:
“...Afegeix que la curiositat d’aquesta moció és que es demana “instar”, quan en
aquests moments ja s’està fent...”

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no s’ha fet res, segueix faltant el model
de finançament que garanteixi l’augment de la participació en la despesa pública.
Afegeix que la Sra. Marqués va dir que ja estava en marxa un pla de mesures per fer
front a aquesta difícil situació econòmica i l’equip de govern, amb la proposta que
presenten, demana reivindicar un finançament just.
Segueix la Sra. Baillo Vdell. Manifesta que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta
proposta perquè és conseqüent amb el que va defensar fa un any, i perquè està dins
la mateixa línia i per defensar l’ajuntament, si la proposta és bona per millorar aquesta
administració, el PP ha de votar-hi a favor. Però ha volgut argumentar que l’equip de
govern no actua de la mateixa manera, i així són les darreres paraules que el batle va
dir en la seva intervenció fa un any:
“...està d’acord amb la filosofia de la proposició del PP, però no pertoca aquesta
proposició i l’equip de govern no hi votarà a favor.”
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no farà filosofies, ja
que és una cosa massa complicada per parlar-ne en un ple, però sí ha de dir que el
PP està d’acord amb el contingut de la proposta de l’equip de govern, per la qual cosa,
com ha dit abans, hi votarà a favor. Conclou remarcant la falta de coherència de
l’equip de govern en assumptes relacionats amb la millora de l’administració local, ja
que en lloc de pensar en l’ajuntament, el que ells fan és partidisme.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que entén que aquesta proposta ve
de la FEMP, si bé no és la proposta que EM-EU hauria desitjat. Afegeix que té moltes
carències i moltes coses que s’haurien d’haver millorat, ja que la FEMP hauria d’haver
exigit més al govern central, no limitar-se només a la qüestió de l’endeutament per
noves inversions. No obstant açò, creu que el consens i la unanimitat de dins la FEMP
s’ha de mantenir en el Ple d’aquest Ajuntament, per la qual cosa, tan crític que ha
estat en la seva primera intervenció amb les contradiccions que ha posat de manifest,
anuncia que EM-EU donarà un vot afirmatiu a la proposta, si bé vol deixar constància
que és, sí, crític.
Intervé el batle. Manifesta que no és cert quan la senyora Baillo diu que en l’àmbit del
Govern balear no s’ha fet res, i açò ho diu amb coneixement mol directe de la qüestió,
ja que la FELIB no havia actuat tant mai com en aquesta legislatura i amb aquestes
actuacions s’està, constantment, arribant a acords amb el Govern balear. Afegeix que
en aquests moments ja es va formalitzar la taula de negociació del finançament, a més
a més, d’altres taules, com per exemple amb la Conselleria d’Educació per clarificar a
qui correspon el manteniment i els canvis d’algunes coses dels col·legis, la gran
disputa que tenim amb l’esmentada conselleria. Açò només és una pinzellada del que
la Sra. Baillo està dient, que és que no s’ha fet res, cosa no certa, ja que
contínuament amb la FELIB hi ha reunions constants.
Continua el batle. Pel que fa a la coherència i que si la proposta és bona, l’aproven,
manifesta que en el dia d’avui tenim un cas concret. En el tercer punt de l’ordre del
dia, relatiu a l’aprovació de la licitació, per procediment obert, per a l’adjudicació del
projecte executiu per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària
(6+12) a Sant Lluís, el Partit Popular s’ha abstingut... Açò també és una constant, açò
és la coherència que demana a l’equip de govern i que la Sra. Baillo no té; i açò no és
correcte. Afegeix que si la cosa és bona per a Sant Lluís, nosaltres l’aprovam, i el PP
hauria de fer el mateix, cosa que no fan, i en el dia d’avui ha succeït.
Finalment, el batle manifesta que l’equip de govern sí que donarà suport a la
proposició de Batlia presentada, i creu que no serà la darrera proposta que vengui de
la FEMP.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
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Segon.- Instar el Govern d'Espanya que modifiqui la redacció de l'article 14.2 del Reial
decret llei 8/2010, suprimint la prohibició genèrica d'endeutament de les entitats locals
per a l'exercici 2011, per una limitació de la mateixa, d'acord amb les condicions
següents:
a) Els ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulares es comprometen a
cooperar a la reducció del dèficit públic i al control del creixement del deute
públic, i per això assumeixen la necessitat de controlar el creixement del deute
local, en funció del volum de deute de cadascun d'ells en el moment actual.
b) Agafant com a referència l'estoc de deute de cada entitat a 31 de desembre de
2010, calculat conforme als criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, metodologia aplicada pel banc d'Espanya i pel banc Central Europeu-, les
entitats locals no podran iniciar noves inversions en 2011 finançades amb
endeutament, però sí podran continuar finançant amb aquest recurs l'execució
dels contractes, inclosos els plurianuals, que haguessin estat adjudicats abans
de l'entrada en vigor del Reial Decret llei 8/2010. Només en el cas de les obres
cofinançades amb recursos externs a l'entitat local, podrà acudir-se al seu
finançament amb endeutament, amb independència de quan sigui la seva data
d'adjudicació.
c) Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que permeti
mantenir el nivell i qualitat dels serveis que presten en benefici dels ciutadans.
Tercer.- Remetre el present acord a la FEMP per al seu posterior trasllat a la
Vicepresidència 2a, Vicepresidència 3a del Govern d'Espanya i portaveus dels grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.
Tot seguit, el batle es dirigeix a la Sra. Baillo Vadell dient-li que ella demana respecte,
però ella no el té, i li diu que no faci la filleta mal criada.
VUITÈ.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2011
El secretari dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears, RE 2822, de dia 07.06.10, en el qual es detalla la relació de festes
laborals per a l’any 2011, que és com segueix:
-

1 de gener, Cap d’Any, dissabte.
6 de gener, Epifania del Senyor, dijous.
1 de març, Dia de les Illes Balears, dimarts.
21 d’abril, Dijous Sant, dijous.
22 d’abril, Divendres Sant, divendres.
25 d’abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
15 d’agost, Assumpció de Maria, dilluns.
12 d’octubre, Festa Nacional, dimecres.
1 de novembre, Tots Sants, dimarts.
6 de desembre, Dia de la Constitució, dimarts.
8 de desembre, Immaculada Concepció, dijous.
26 de desembre, Segona festa de Nadal, dilluns.
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Intervé el batle dient que l’Ajuntament s’ha de pronunciar sobre les dues festes locals
per a l’any que ve. Proposa que una sigui dia 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de
setembre (festivitat de Gràcia).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís
per a l’any 2011 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de setembre (festivitat de
Gràcia).
NOVÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 225 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER MANUEL GANDARIAS I
L'ENTITAT REAL STATE CONSULTING, SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO
143/2008)
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 225, de dia 20.07.10, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, mitjançant la qual es DESESTIMA el
recurs contenciós administratiu interposat per Manuel Gandarias i l’entitat Real State
Consulting, SL contra la resolució de Batlia núm. 2008/320, de dia 10.06.08, mitjançant
la qual es resol no admetre la reclamació efectuada per responsabilitat patrimonial (PO
143/2008).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DESÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell que demana una còpia de les següents resolucions de
Batlia:
-

2010/409, 2010/424, 2010/429, 2010/430, 2010/447, 2010/468 i 2010/488.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 21.06.10:
-

Punt 16è.- Còpia del conveni subscrit amb Luis Pablo Casals Villalonga, en
representació de Promoción y Desarrollo Turístico de Menorca, SL, mitjançant el
qual l’Hotel Sur Menorca es connectava a la xarxa local de proveïment d’aigua.

Junta de Govern Local de dia 05.07.10:
-

Punt 2n, apartat 6è.- Còpia de l’informe emès pels Servies Tècnics Municipals,
respecte a la nova inspecció efectuada a l’edifici incendiat el dia 30.07.09.

-

Punt 3r, apartat 3r.- Còpia de l’escrit de l’Ajuntament de Maó, RE 3254.

-

Punt 14è.- Respecte a l’oferta de cessió de sòl a cala Alcalfar, voldria saber el
nombre de m2, la situació exacta i com està classificada aquesta zona.
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-

Punt 15è.- Còpia de l’informe jurídic respecte a l’escrit presentat per l’Associació de
veïns de Punta Prima, RE 2480.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, de la sessió plenària de dia
30.06.10, queden pendents de contestar les següents qüestions:
-

Respecte a les garanties que el promotor de la urbanització de Binibèquer va
deixar a l’Ajuntament, el batle va contestar que, si no recorda malament, dia
30.06.99 es van donar per complertes les obligacions del promotor, si bé
s’informarà més detalladament d’aquesta qüestió.

-

Respecte a un escrit de l’Associació de Veïns de Cala Torret, el senyor Lora va dir
que s’estava contestant per parts; i ella va demanar una còpia de la contestació
municipal.

A continuació, la Sra. Baillo Vadell presenta una moció relativa a bases de concursos
públics i demana que s’inclogui com a punt d’urgència.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar la seva inclusió com a punt d’urgència.

ONZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquest any a Sant Lluís durant la
temporada turística hi ha una millora respecte a la neteja dels camins i les carreteres
d’accés a les platges. Sap que hi ha prioritats i que la brigada municipal està molt
enfeinada, però el Partit Popular vol informar de diversos llocs on seria necessària la
intervenció per la perillositat que comporta:
- Parterre que hi ha a l’entrada/sortida del camí de Biniparrell. Assenyala que sortint
d’aquest camí hi ha herbes que disminueixen la visibilitat i poden crear un perill.
- Parterre del camí Vell de s’Ullastrar davant Son Rossinyol. Assenyala que passa
el mateix que a la zona indicada anteriorment, si bé sap que el manteniment és
competència del CIM, però el PP n’informa aquí perquè es pugui comunicar a
l’esmentat organisme.
- Camí Vell de Santa Rita. Manifesta que s’ha començat a desbrossar però falta
acabar-ho i que, si bé no és un camí que no hi hagi massa circulació, sí que és un
camí on hi va molta gent a caminar.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a l’Agenda Local 21 es va decidir
enviar un escrit al CIM per comunicar el desacord d’aquest grup amb la instal·lació de
la gran quantitat de llums i del consum de territori que s’havia fet a la carretera de Maó
a Sant Lluís, per la qual cosa demana si s’ha remès aquest escrit.
El Sr. Cruz Dalmau respon que l’escrit no està redactat i vol recordar que l’acord era
exclusivament sobre els fanals, no parlava en cap moment sobre consum de territori.
Per altra banda, manifesta que la neteja de les illetes correspon al CIM i que
traslladarà el suggeriment a l’esmentat organisme.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Ruiz Mena si ja ha tingut temps de mirar
quines eren les vorades de les voravies de Son Perruquet que no estaven en
condicions i quan pensa reposar-ho.
El Sr. Ruiz Mena respon que sí que s’ho ha
mirat, que ho té en compte i que s’arranjaran.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la darrera comissió d’Urbanisme va
informar al Sr. Lora que hi havia deu preguntes que no s’havien contestat, i ell va dir-li
que se li contestarien en el Ple. Demana, doncs, si avui li contestaran. El Sr. Lora
Buzón respon que no ha estat possible i que just pugui se li contestarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’expedient de modificació de normes
subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit zones turístiques, es va aprovar inicialment.
Demana com estan els informes que s’havien de rebre d’altres administracions. El Sr.
Lora Buzón manifesta que n’hi ha que s’han rebut i n’hi ha que no, i que li farà una
llista detallada de la situació existent.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que el personal funcionari de
l’Ajuntament demana que s’apliqui la reducció salarial segons les diferents categories
laborals de cada treballador. Demana al senyor Lora una explicació del que s’ha
decidit sobre aquesta qüestió.
Tot seguit, el senyor Lora Buzón dóna compte de l’escrit de contestació que s’ha
remès a Fernando Sanz Martinez, com a delegat sindical:
“D.REMIGIO LORA BUZON, Teniente de Alcalde de Gobernación del Ayuntamiento de Sant

Lluis, ante el escrito presentado por D.FERNANDO SANZ MARTINEZ, Delegado Sindical , con
registro de entrada nº3601, de fecha 16 de Julio de 2010, viene a manifestar: -----------------------Primero.- El equipo de Gobierno ha ponderado con cautela la aplicación del Real Decreto
8/2010, teniendo como único objetivo el cumplimiento de la legalidad vigente, sin perjuicio de
las valoraciones personales ó políticas que pudieran tener cada miembro del mismo. -------------Del contenido del mentado Decreto queda meridianamente claro que la masa salarial del
personal laboral de este Ajuntament debe de sufrir una disminución del 5% y el conjunto de las
retribuciones del personal funcionario deben de sufrir una minoración a su vez del 5%. ----------Cualquier otra interpretación sobre esta cuestión, sería no tener en cuenta el objetivo del Real
Decreto 8/2010 y nos situaría como Corporación fuera de la legalidad vigente. ----------------------En lo que respecta a esta Corporación, no es una cuestión de sensibilidad social ó no, si lo es
en cambio, ser absolutamente escrupulosos con la legalidad que nos viene dada. ----------------No nos corresponde a nosotros valorar, cual ha sido el proceder al respecto de otras
administraciones de la Isla. Lo que si nos consta es que la Delegación del Gobierno Central,
procedera a impugnar todos aquellos acuerdos de Pleno que vulneren el mentado Real
Decreto 8/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Negar categóricamente que solamente haya existido una sola reunión para hablar
de la aplicación del Real Decreto 8/2010. Fueron varios los contactos que hemos mantenido
con el Sr.Fernando Sanz durante unos 20 días aproximadamente, previos a la aplicación del
Decreto en la nómina de Junio de 2010. ------------------------------------------------------------------------Tercero.- En la aplicación del Decreto 8/2010 para funcionarios, hemos tenido en cuenta las
minoraciones previstas en el mismo y salvo error u omisión, hemos aplicado las siguientes
reglas :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los conceptos retributivos relativos al salario base y trienios de pago mensual; salario
base y trienios paga extraordinaria mes de diciembre y complemento de destino, se
determina conforme a las cuantías establecidas en la normativa referenciada. ------------ Las retribuciones en concepto de complemento especifico ( retribuciones mensuales y
parte de paga extraordinaria) y complemento de productividad, se reducen en un 5%
de su cuantía. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atendiendo a los efectos de aplicación de la normativa referenciada, se ha calculado un
5% de reducción del periodo afectado( junio a Diciembre de 2010 y paga extraordinaria
de diciembre). ------------------------------------------------------------------------------------------------Esta cuantía individualizada del global de las retribuciones del periodo y una vez aplicadas las
reducciones en los conceptos retributivos señalados en los dos primeros párrafos de este
apartado, da como consecuencia la necesidad de efectuar el resto de reducción para cada uno
de los funcionarios que será ó bien descontándolo íntegramente de la paga de diciembre ó
bien durante las ocho pagas del periodo( siete mensuales y paga extra de diciembre).------------Dado que prácticamente no existe abanico salarial de grupos funcionariales y teniendo en
cuenta que la mayor parte del conjunto de las retribuciones son percibidas por policías y
oficiales de la escala básica, los criterios aplicados nos parecen los mas ecuánimes y
solidarios, que es lo que en definitiva ustedes también dicen defender.--------------------------------Cuarto.- No obstante lo anterior, les hemos manifestado en contactos anteriores, que a lo largo
del mes de Julio de 2010, nos pueden remitir una propuesta individualizada de distribución
retributiva, cuestión que aún estamos a la espera de recibirla.--------------------------------------------Recordarles que en una de las reuniones mantenidas, nos comentaron que les resultaba
indiferente la forma de distribución, para a continuación, pocos días antes de la confección de
la nómina de Junio nos indicaron que no estaban de acuerdo con la distribución planteada.-----Somos conscientes que supone un esfuerzo sindical por su parte realizar dicha propuesta
individualizada, dado lo anterior, es para lo en definitiva hacen uso de su crédito horario.--------Para finalizar, señalarles que cualquier propuesta que pudiera ser considerada, debe de
contemplar dos requisitos: ------------------------------------------------------------------------------------------a) Minoración en la retribución global de los funcionarios del 5%. --------------------------------b) Que sea una propuesta equilibrada y solidaria entre los funcionarios y sin agravio
comparativo en relación al personal laboral.” --------------------------------------------------------

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber quant van costar les
hamaques i para-sols que es van comprar l’any passat per dur a terme la gestió de les
platges de Punta Prima i Binibèquer, així com si les han venudes a l’actual
concessionari, i a quin preu. La Sra. Marqués Portella manifesta que en aquests
moments no recorda quant van constar, si bé açò figura a la memòria que en el seu
moment es va elaborar sobre el servei i que se li va remetre. Afegeix que l’esmentat
material no s’ha venut.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el darrer Ple va suggerir a la senyora
Marqués que tornàs remetre un escrit al Govern balear en què es reclamava els
doblers que ens deuen del Pla Mirall, per la qual cosa vol saber si ho ha fet; i, si és
així, demana una còpia d’aquest escrit. La Sra. Marqués Portella manifesta que
espera que en el mes de setembre se’n tenguin notícies.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle ha dit que la democràcia és com
és... Assenyala que la democràcia la feim entre tots i el batle no ajuda a fer que la
democràcia i la transparència siguin un fet en aquest Ajuntament, per la qual cosa li
demana que sigui més demòcrata.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la falta de consens ve originada per les
decisions del batle, no per les seves, ja que ella està a l’oposició, per la qual cosa qui
ha de cercar el consens és el batle, i li suggereix que canviï d’actitud. Conclou dient al
batle que, per altra banda, es posi ulleres perquè en cap moment li ha faltat el
respecte.
El batle manifesta que no ha dit que hagi faltat al respecte, sinó que allò que ha dit és
que no faci males criances, ja que la senyora Baillo vol que tothom sigui respectuós
però ella no ho és; i açò és la diferència. Així mateix, manifesta que la democràcia és
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com és i, si no li agrada, la barati, si la pot baratar, i, si no, s’aguanti, però
probablement aquesta falta de consens que la senyora Baillo diu, la qui més la
provoca és ella amb la seva actitud i, per desgràcia, amb aquesta actitud seva s’endú
els components del seu partit. Afegeix que no reclami democràcia als altres quan ella
és la primera qui no la té.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Demana al Sr. Ruiz Mena si a la propera comissió
d’Urbanitzacions li podria facilitar una relació de les associacions de propietaris que
han signat el conveni de neteja, així com de les que han decidit no signar. El Sr. Ruiz
Mena manifesta que li passarà aquesta llista.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que hi haurà associacions que quedaran fora
d’aquest conveni, per la qual cosa serà l’Ajuntament qui haurà de fer-se càrrec del
manteniment bàsic de la urbanització. Demana si l’Ajuntament assumirà la neteja a
través del seu personal o contractarà qualque empresa. En cas que ho assumeixi el
personal municipal, demana si han tingut en compte aquesta previsió per als pròxims
pressuposts. El Sr. Ruiz Mena manifesta que, de moment, ho fa l’Ajuntament i que
amb vista a l’any que ve no sap com es farà el manteniment de les urbanitzacions.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Suggereix al Sr. Ruiz Mena que a la propera comissió
d’Urbanitzacions dugui el projecte d’urbanització de Binibèquer Nou per poder-lo
tractar. El Sr. Ruiz Mena manifesta que creu que no hi ha cap inconvenient a tenir
accés a l’esmentat projecte. El Sr. Coll Alcina manifesta que seria interessant que els
tècnics vinguessin a exposar-lo, ja que és un projecte de gran envergadura i, per açò,
seria interessant que a la propera comissió d’Urbanitzacions els el poguessin
presentar.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el Ple de dia 26.05.10 va sol·licitar les
bases per cobrir places de Policia Local, per la qual cosa ho torna a reclamar.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a una sessió plenària van comentar la
intenció de Correus respecte a bústies concentrades i voldria saber com està aquesta
qüestió. El batle manifesta que es van remetre escrits a diferents organismes i que,
en aquests moments, s’ha rebut una contestació de la Delegació del Govern de Palma
i assenyala que també des de la FELIB s’està intentant trobar qualque acord. A més,
manifesta que hi ha ajuntaments que han claudicat davant aquesta situació i açò no
beneficia gens la negociació.
El Sr. Coll Alcina suggereix que l’Ajuntament s’adreci a Correus i intenti arribar a
qualque acord sobre el particular. El batle manifesta que Correus es basa en una llei
i diuen que, per un servei més eficient, s’han de fer aquestes bateries de bústies, si bé
considera que ho fan per reduir personal. Afegeix que s’està mirant la normativa per
la qüestió de les densitats de les urbanitzacions, ja que creu que hi ha urbanitzacions
que sí que els pertoca el servei.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la setmana passada va sortir per premsa un
article d’opinió sobre una cosa que havien vist i que volia demanar al Ple: en concret,
sobre el manteniment de les antenes de Telefònica que hi ha devora les bateries de
Biniancollet. Manifesta que hi ha un tancament perimetral de filat, el qual fa mal
aspecte i ocasiona un cert perill, ja que hi ha trossos podrits. Demana que, si no ho
han fet, s’adreci un escrit a Telefònica.
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Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que les lletres famoses de Sant Lluís que hi ha
a la rotonda de sa Pau són uns vertaders tallants per als motoristes. Recorda que a
una sessió plenària ho va dir i van entendre que s’hi havia de fer un folro amb paret
seca per eliminar els cantells, però allò que s’ha fet és que s’ha pintat la base de blanc
i s’han tractat les lletres perquè no destinyin, però no s’ha fet res sobre aquest perill
que considera que hi ha en el cas hipotètic que un motorista, per desgràcia, vagi a
parar allà damunt. Suggereix que mirin de trobar una solució perquè, veritablement,
és perillós.
El batle manifesta que no està gens d’acord amb el fet de voler veure perill allà on
teòricament no n’hi ha. Assenyala que no hi veu aquest perill, i açò no té res a veure
amb els llevapors de la carretera amb una cosa que està dins una rotonda. Si un
motorista o un cotxe passa per allà enmig, que les lletres siguin un tallant... Si anam
així, hi ha moltes coses que hi podrien entrar a discutir si les travesses... Manifesta,
doncs, que no hi veu aquest perill, si bé se’n tornarà a parlar, i assenyala que moltes
vegades hi ha accidents que són fruit de les casualitats de la vida, però veure tant de
perill en aquesta zona... Conclou dient que respecte l’opinió i que es tornarà a
analitzar.
El Sr. Coll Alcina suggereix que s’adrecin la Prefectura de Trànsit i que es demani
informe sobre el particular, per tal de tenir una opinió amb criteri.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan el senyor Lora ha fet la lectura de
l’escrit de contestació al representant dels funcionaris, en un moment determinat ha
manifestat la predisposició de rebre propostes del Comitè d’Empresa. Molt bé, per
aquesta predisposició, però creu que aquesta voluntat que es manifesta es contrasta
amb la votació que s’ha fet a un punt de l’ordre del dia, en què EM-EU ha presentat
una proposta alternativa en la qual s’indicava que: “En coherència amb el punt tercer,
aquest Ajuntament revisarà l’acord adoptat en el Ple del mes de juny d’aplicació de les
mesures de reducció dèficit a partir d’acord amb els representants dels treballadors
d’aquest Ajuntament.”Manifesta que, pel que es veu, és allò mateix que demanen els
treballadors de l’Ajuntament i se’ls va dir que l’equip de govern havia decidit açò i, per
altra banda, se’ls deixa la porta oberta perquè puguin fer propostes. Per tant, si es
poden fer propostes, havien d’haver aprovat la proposta d’EM-EU perquè demanaven
el mateix.
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.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que en el ple passat el Sr. Tudurí Mercadal va
fer-li una pregunta sobre la festa esportiva de final de curs, la qual va contestar-li, però
llavors el senyor Morro Ferra va dir que no era veritat el que ell deia. Per tant, vol
deixar constància que a la comissió informativa de Sanitat i Esports de dia 09.06.10,
en el punt cinquè, hi havia un punt relatiu a donar compte de la festa de fi de curs
2009/2010 i allà s’hi donava tota la informació pertinent.
Finalment, el Sr. Cubas Pons es dirigeix al regidor d’Urbanisme demanant-li si és cert
allò que ha comentat el portaveu d’EM-EU, que deia que les obres que va presentar
aquest Ajuntament en el Pla E van ser elaborades a corre-cuita i sense previsions o, si
al contrari, van ser obres que estaven previstes.
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El Sr. Lora Buzón manifesta que van ser obres planificades i es va haver de fer molta
feina, així com també amb col·laboració del CIM. Afegeix que s’ha donat feina a
força gent i l’equip de govern està content amb els projectes que han participat dins el
Pla E, encara que aquest pla pugui ser criticable en aspectes que es podien millorar.
Conclou considerant que no ha estat una acció dolenta, el Pla E.
Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal demana al batle si pot intervenir, per al·lusions, ja que
s’ha fet esment d’una qüestió fora de context que ell ha utilitzat i ara no té l’oportunitat
d’explicar-ho.
El batle manifesta que som a l’apartat de “Precs, suggeriments i mocions” i, en aquest
cas, el regidor de Serveis Socials ha fet una pregunta al regidor d’Urbanisme i aquest
ha contestat.
El Sr. Melià Mercadal demana l’emissió d’un informe de Secretaria per saber si els
regidors, per al·lusions, tenen dret a intervenir.

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.

24

