AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 27 D’OCTUBRE
DE 2005.
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 27 d’octubre de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinent de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
Manuel González Gálvez
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Remigio Lora Buzón

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió, posant de manifest que la regidora del PSOE, Giuditta
Zanil Battiston, s’incorporarà durant el desenvolupament de la sessió.
Intervé la Sra. Baillo Vadell disculpant la no assistència a la sessió de la regidora del Partit
Popular, Magdalena Astobiza Sintes, per motius de viatge.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 29.09.05.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 17.10.05.RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/353.- Contractació Magdalena Pons Sintes, des del dia 01.06.05 fins al
dia 30.09.05 (auxiliar administrativa Molí de Dalt). -------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/413.- Contractació Roser Triay, des del dia 27.06.05 fins al dia
26.08.05 (sociòloga). ------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/427.- Pròrroga contracte Bartolomé Olives Villalonga, des del dia
16.06.05 fins al dia 16.06.06 (director escola municipal de música).-----------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/435.- Contractació Álvaro Rotger Morente, des del dia 27.06.05 fins al
dia 26.10.05 (brigada d’obres). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/443.- Contractació Giovanna Bottazzi, des del dia 01.07.05 fins al dia
30.09.05 (auxiliar d’informació). -----------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/444.- Pròrroga contracte Agueda María Pons Portella, des del dia
01.07.05 fins al dia 31.12.05 (servei neteja).----------------------------------------------------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2005/445.- Pròrroga contracte Asunción Rabasa Latorre, des del dia
01.07.05 fins al dia 31.12.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/446.- Pròrroga contracte Raquel Colomina López, des del dia 01.07.05
fins al dia 31.12.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/447.- Pròrroga contracte Ester Fanals Sintes, des del dia 01.07.05 fins
al dia 30.09.05 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/448.- Pròrroga contracte Fabiola Gaona Peña, des del dia 01.07.05
fins al dia 31.12.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/449.- Pròrroga contracte Maria del Camino Mora Espino, des del dia
01.07.05 fins al dia 31.12.05 (auxiliar administrativa serveis socials). ---------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/450.- Pròrroga contracte Maria del Mar Vidal Gomila, des del dia
01.07.05 fins al dia 31.12.05 (auxiliar administrativa àrea d’informació). -----------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/451.- Pròrroga contracte Miguel A. Fullana Seguí, des del dia 01.07.05
fins al dia 31.12.05 (auxiliar administratiu àrea recaptació). --------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/452.- Pròrroga contracte Eloy González Seguí, des del dia 01.07.05
fins al dia 31.12.05 (auxiliar administratiu Molí de Dalt). -------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/454.- Contractació Virginia Seguí Ferrer, des del dia 01.07.05 fins al
dia 30.06.06 (auxiliar administrativa àrea cultura). -------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/455.- Contractació Jessica Ametller Serra, des del dia 05.07.05 fins al
dia 31.08.05 (monitora programa activitats “Estiu Jove 2005”). ----------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/456.- Contractació Carolina Quevedo Coll, des del dia 01.07.05 fins al
dia 31.08.05 (monitora programa activitats “Estiu Jove 2005”). ----------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/459.- Contractació Aina Salord Barber i Marta Roselló García, des del
dia 01.07.05 fins al dia 31.08.05 (diplomades per a la realització del programa “Escoles d’estiu
integrades”). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/471.- Pròrroga contracte Ramón Ruiz Mena, des del dia 09.07.05 fins
al dia 08.10.05 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/519.- Contractació Diego Llopis Riudavets, des del dia 11.07.05 fins al
dia 10.11.05 (brigada d’obres). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/530.- Contractació Jacobina Cardona Ametller, des del dia 18.07.05
fins al dia 17.11.05; contractació Carlos Gomila García, des del dia 20.07.05 fins al dia 19.11.05; i
Enrique Mejias Aguilar, des del dia 25.07.05 fins al dia 24.11.05, per a la realització del programa
“Suport a l’àrea de cultura entorn del programa Estiu 2005”. -------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/533.- Pròrroga contracte Juan Pablo Cosentino, des del dia 18.07.05
fins al dia 17.10.05 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/544.- Pròrroga contracte Sara Ariza Peñato, des del dia 11.07.05 fins
al dia 31.12.05 (auxiliar administrativa àrea disciplina urbanística). ------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/547.- Contractació Ana Milla Figueras, des del dia 01.08.05 fins al dia
31.08.05 (monitora programa d’activitats “Estiu Jove 2005”). ------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/602.- Contractació Catalina Villalonga Martínez, des del dia 22.08.05
fins al dia 31.10.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/603.- Contractació Maria Isabel Pons, Milagros Trobat Vadel,
Esperanza Pons Pons, Helena Sintes Llopis i Paula Fernández Alemany, des del dia 01.09.05 fins la
provisió definitiva de les places vacants a la plantilla (educadores escola municipal infantil). -----------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/604.- Contractació Rut Bagur Mellinas, des del dia 05.09.05 fins al dia
31.08.06 (educadora escola municipal infantil). -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/608.- Contractació Eva Bordoy Martínez, des del dia 05.09.05 fins al
dia 30.09.05 (educadora escola municipal infantil). -------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/609.- Contractació Sonia Serra Mir, des del dia 05.09.05 fins al dia
31.08.06 (educadora escola municipal infantil). -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/618.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez, des del dia 07.09.05
fins al dia 16.09.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/664.- Contractació Estel Soles Figueres, des del dia 12.09.05 fins al
dia 11.12.05; contractació Rocio Bolivar Mezquida, des del dia 23.09.05 fins al dia 22.12.05 i
contractació Antonia Moscoso López, des del dia 23.09.05 fins al dia 22.12.05, per a la realització del
programa “Suport a l’educació municipal infantil de primer nivell”). -----------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/672.- Contractació Estrella Moll Pons i Vanesa Martínez Camacho, des
del dia 19.09.05 fins al dia 18.12.05 (monitores suport escola municipal infantil). -------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2005/679.- Contractació Maria Josepa Rubio Ruiz, des del dia 30.09.05 fins
al dia 29.06.06, per a la realització del programa “Dinamitzant la participació infantil i educant les
nostres famílies”). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/684.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez, des del dia 03.10.05
fins al dia 21.10.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/696.- Contractació Ester Fanals Sintes, des del dia 01.10.05 fins al dia
31.12.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/697.- Pròrroga contracte Juan Pablo Cosentino, des del dia 18.10.05
fins al dia 31.12.05 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/698.- Pròrroga contracte Ramón Ruiz Mena, des del dia 09.10.05 fins
al dia 31.12.05 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/699.- Contractació Eva Bordoy Martínez, des del dia 01.10.05 fins al
dia 31.10.05 (educadora escola municipal infantil). -------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la resolució d’Alcaldia núm. 2005/353, relativa a la
contractació de Magdalena Pons Sintes com a auxiliar administrativa per l’oficina del Molí de Dalt de Sant
Lluís per tenir obert el molí durant els capvespres. Manifesta que també hi ha contractat Eloy González
per tenir obert el molí durant els matins i considera que el treballador Eloy González podria fer un horari
raonable d’obertura del molí durant els matins i capvespres, i d’aquesta manera l’Ajuntament s’estalviaria
un empleat i la pertinent quota de la Seguretat Social. No obstant açò, demana informació sobre
aquesta qüestió. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que Eloy González no tan sols fa feina d’auxiliar d’informació a l’oficina del Molí de Dalt,
sinó també s’encarrega del manteniment i restauració de les eines del museu etnològic, és a dir, a
primera hora fa la feina de manteniment i a segona hora fa la feina d’atenció al públic. ----------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que no sap com està la qüestió de restauració, però insisteix que es paga
una altra persona per fer hores determinades al capvespre i creu que l’Ajuntament en aquest cas es podria
estalviar una persona. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que, en el cas hipotètic que Eloy González hagués de fer 35 hores d’atenció al públic, no
es podria fer la feina de manteniment i restauració de les peces del museu. ------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, segons la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/413, es va
contractar Roser Triay per al desenvolupament dels treballs relatius a “Tabulació de les dades resultants
de l’estudi sobre el col·lectiu de persones majors del terme municipal”, i demana si ja acabat la feina i
quins resultats hi ha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que sí que hi ha resultats i que açò ho demani a l’àrea de Sanitat i Serveis Socials. ---------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la Resolució d’Alcaldia 2005/427, relativa a la pròrroga del
contracte de Bartolomé Olives Villalonga com a director de l’Escola Municipal de Música, i demana un
informe sobre les previsions d’ingressos i despeses de l’esmentada escola. --------------------------------------El batle respon que des de l’àrea de Cultura se la podrà informar sobre aquesta qüestió. ---------------------Continua la Sra. Baillo Vadell, i s’interessa sobre la contractació de Giovana Bottazzi per al centre
d’informació turística de Punta Prima. Demana si a partir del mes d’octubre estarà tancada aquesta oficina
i fins quan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que sí, i que suposa que s’obrirà durant la propera temporada turística. ----------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que mitjançant resolució d’Alcaldia es va prorrogar el contracte de
Maria del Mar Vidal per a l’àrea d’Informació. Demana on és aquesta àrea. ------------------------------------El batle respon que és el Registre d’Entrada d’aquest Ajuntament. ------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell i s’interessa per la contractació d’Ana Milla Figueras (RA núm. 2005/547)
com a monitora en el programa d’activitats “Estiu Jove 2005”. Manifesta que aquesta persona es va
contractar amb motiu de la renúncia de la monitora Carolina Quevedo Coll, i demana per quin motiu va
renunciar aquesta persona. -----------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que açò ho hauria de demanar a l’àrea de Joventut. ----------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell manifestant que hi ha diferents resolucions d’Alcaldia relatives a contractació
de personal per l’Escola Infantil de primer nivell, i diu que li agradaria una explicació de la situació actual
del personal contractat. --------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que es van contractar cinc educadores fins a la provisió
definitiva de les places vacants a la plantilla (na Maria Isabel, na Milagros, n’Esperança, n’Helena i na
Paula), però una d’aquestes (n’Helena) pocs dies després va renunciar al lloc de feina. Així mateix,
-
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informa que es va contractar una altra educadora pel període d’un any (na Ruth). Per altra banda,
recorda les proves de selecció fetes a principis del mes d’agost i es va contractar a Eva Bordoy pel període

d’un mes perquè estava pendent de fer les pràctiques formatives, així com Sonia Serra pel període d’un
any a mitja jornada. Així mateix, i respecte al projecte del SOIB “Suport a l’educació municipal infantil” es
van contractar tres persones (n’Estel, na Rocio i n’Antonia). Igualment, s’ha contractar Estrella i Vanessa
com a monitores de suport pel període de tres mesos i a temps parcial. Conclou dient que en total són
tretze les persones d’Educació Infantil. ---------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la Resolució d’Alcaldia 2005/679, relativa a la contractació de
Maria Josepa Rubio per a la realització del projecte “Dinamitzant la participació infantil i educant les
nostres famílies”, i diu que li agradaria saber informació sobre quina és la labor.--------------------------------El secretari informa que es tracta d’un programa SOIB i que fa referència a qüestions d’àrea social. -------Intervé el Sr. Lora Buzón demanant quan es pensen fer fixes les places vacants. El batle respon que quan
es pugui. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualment, el Sr. Lora Buzón s’interessa per les subvencions que es puguin rebre per la contractació de
persona. El batle respon que únicament els programes SOIB són subvencionats. -----------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i UCM, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i
PSM, que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/353, 2005/413, 2005/427,
2005/435, 2005/443, 2005/444, 2005/445, 2005/446, 2005/447, 2005/448, 2005/449, 2005/450,
2005/451, 2005/452, 2005/454, 2005/455, 2005/456, 2005/459, 2005/471, 2005/519, 2005/530,
2005/533, 2005/544, 2005/547, 2005/602, 2005/603, 2005/604, 2005/608, 2005/609, 2005/618,
2005/664, 2005/672, 2005/679, 2005/684, 2005/696, 2005/697, 2005/698, 2005/699, transcrites
anteriorment.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón indicant que, tal com va dir a la comissió, li agradaria que aquestes
places poguessin arribar a sortir a concurs i, si fos possible, com més prest millor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM
(1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i PSM (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm.
2005/427, 2005/435, 2005/443, 2005/444, 2005/445, 2005/446,
2005/449, 2005/450, 2005/451, 2005/452, 2005/454, 2005/455,
2005/471, 2005/519, 2005/530, 2005/533, 2005/544, 2005/547,
2005/604, 2005/608, 2005/609, 2005/618, 2005/664, 2005/672,
2005/696, 2005/697, 2005/698, 2005/699, transcrites anteriorment.

2005/353,
2005/447,
2005/456,
2005/602,
2005/679,

2005/413,
2005/448,
2005/459,
2005/603,
2005/684,

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 17.10.05.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL QUE REGULA LA TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE
FEMS I RESIDUS SÒLIDS URBANS.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una proposta d’Alcaldia, de dia 14.10.05,
amb relació a l’aprovació provisional d’una modificació a l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis
de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans; així com un informe de Secretaria – Intervenció,
igualment de dia 14.10.05, amb relació a l’assumpte indicat. -------------------------------------------------------

Intervé el batle manifestant que es proposa un increment d’un 7% a la taxa pels serveis de recollida i
tractament de fems i residus sòlids urbans i que, així i tot, no s’arriba al cost del servei. A més, assenyala
que l’any que ve s’haurà d’analitzar aquesta qüestió més en profunditat amb motiu de la modificació del
preu/tona a milà. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell i fa referència al quadre de tarifes que es volen aplicar, indicant que, si bé
entén el fet que hi hagi una quota variable i una quota fixa, no entén per què restaurants, bars, cafeteries
no tenen una quota variable i, en canvi, un comerç i un supermercat, sí. ---------------------------------------El batle assenyala que açò son criteris de fa molta estona i es mantenen. ---------------------------------------El secretari informa que, si no recorda malament, fins a l’any 1997 la recollida de fems tenia una quota
fixa i el tractament, una altra quota fixa, i a partir de l’any 1999 es van unificar en una única taxa i va
aparèixer la quota variable. -----------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que, pel que fa a aquest mandat, l’any 2003 es va apujar un
5%, l’any 2004 un altre 5%, l’any 2005 un 7% i ara, per a l’any 2006, un altre 7%. Així mateix, manifesta
que a l’informe de Secretaria es posa de manifest l’existència de l’annex núm. 1, i diu que aquest no hi
figura i, quan es diu a l’informe que es fa una estimació de despeses, entén que hi ha un dèficit, i
demana si es així. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que l’annex núm. 1 no és rellevant i que fa referència a despeses abonades per aquest
Ajuntament al Consorci de Residus Sòlids Urbans de Menorca. Respecte a la segona qüestió, assenyala
que la llei estableix que una taxa no pot donar més rendiment que el cost del servei, i a l’informe queda
clar que la proposta d’increment del 7% sobre les tarifes vigents en cap cas representarà que el rendiment
de la taxa superi les despeses previstes del servei. -------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que vol fer un comentari sobre el servei de l’empresa FCCSA, i
diu que li agradaria que d’una vegada per totes es facin net els contenidors, perquè no es fan net ni dins
ni defora, i el contracte estableix que s’han de fer net dues vegades a la setmana. ----------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón mostrant el seu acord amb la puja del 7%, la qual considera que és un
increment irrisori. Així mateix, manifesta que al seu entendre s’haurien d’igualar una sèrie de quotes,
com ara que la quota d’un local industrial en el nucli urbà entén que hauria de ser la mateixa que en el
polígon industrial, així com considera que els bars i restaurants s’haurien d’unificar i establir la quota més
cara perquè generen una gran quantitat de deixalles. Respecte als habitatges en el sòl rústic i caserius,
manifesta que no entén per què han de pagar menys que en el nucli urbà, quan aquests embruten tant o
més que qualsevol habitatge del nucli urbà. -------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que la diferència que hi ha entre els habitatges del nucli urbà i els habitatges en el sòl
rústic i caserius, és que en el nucli urbà es paga el servei de recollida i el tractament de fems i, en canvi,
en el sòl rústic i caserius únicament es paga el tractament. No obstant açò, manifesta que les
consideracions exposades pel regidor del PSM es poden tenir en compte en un proper estudi econòmic. Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE, UCM i PSM, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PP, que suposen quatre vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans, que queda redactat tal com
segueix: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“CUOTA TRIBUTARIA.- Articulo 6º.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija y en su caso una cuota variable,
por unidad de local, que se determina en función de la naturaleza, destino y zona donde se ubiquen los inmuebles. ----A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa: -----------------------------------------------------------------------------2006
2006
CUOTA
CUOTA
FIJA
VARIABLE
EUROS
EUROS/M2
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CASCO URBANO

Vivienda
Local Industrial
Comercio

ÁREA COSTA

POLÍGONO INDUSTRIAL

0,50

40,62

0,50

Talleres

121,87

0,50

Discoteca

403,46

Restaurante

487,49

Bar

307,47

Cochera

23,50

Vivienda

84,75

Comercio

51,98

Discoteca

310,10

Restaurante

481,92

Rest. Cafetería

373,91

Bar

183,57

Bar cafetería

345,23

Caseta

16,97

Hotel plaza

16,93

Hostal Plaza

12,19

Supermercado
RÚSTICO Y CASERIOS

68,90
146,57

Vivienda

188,94

0,50

1,12

44,01
188,94

Segona.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de gener de 2006,
condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada modificació. -------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació provisional
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar els expedients i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. -------------------------------------------------------------------Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara
provisional.”

Intervé la Sra. Baillo Vadell anunciant que el Partit Popular, davant l’augment del 7% de la taxa
del servei de recollida i tractament de fems, s’abstindrà. Manifesta que vol aprofitar aquest
punt per reafirmar el que va dir a la comissió, i és que quan hi ha un contracte amb una
empresa per donar aquest servei, el més lògic és que es compleixi i ha de ser l’equip de govern
qui vigili el seu compliment. Així mateix, creu que als ciutadans no els importaria qualsevol
augment raonable sempre que els fems i els contenidors no fossin un problema per al municipi,
però diu que fa tres anys que governa aquest equip de govern i no ha sabut posar-hi
solució. Conclou dient que el Partit Popular no demana res extraordinari, només que es
compleixi el que s’ha estipulat i que si el contracte diu que els contenidors s’han de fer net dues
vegades per setmana, açò s’ha de fer, i creu que açò és un objectiu que, sigui com sigui,
aquest Ajuntament i aquest equip de govern ha d’aconseguir.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que, si no ho té entès malament, el que es du avui a
aprovació és la modificació de la taxa del servei de recollida i tractament de fems, i no la
qüestió de la concessió; per tant, anuncia que, si és així, el PSM hi votarà a favor. Per altra
banda, i quan l’any que ve es tracti aquest assumpte, considera que s’haurien d’igualar una
sèrie de quotes, tal com va dir a la comissió.
Intervé el batle manifestant que li agradaria deixar constància que la taxa en anàlisi no tan sols
fa referència a la recollida de fems, sinó també al tractament, i que amb l’augment del 7%, així
i tot no s’arriba al cost del servei. A més, assenyala que amb l’increment que es planteja
respecte a Milà, ja es veurà amb quina situació quedarem de cara a l’any que ve.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), UCM (1) i
PSM (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3) ; acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans, que queda
redactat tal com segueix:
“CUOTA TRIBUTARIA.- Articulo 6º.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija y en su caso una cuota variable,
por unidad de local, que se determina en función de la naturaleza, destino y zona donde se ubiquen los inmuebles.

A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:
2006
CUOTA
FIJA
EUROS
CASCO URBANO

Vivienda
Local Industrial

0,50

40,62

0,50

Talleres

121,87

0,50

Discoteca

403,46

Restaurante

487,49

Bar

307,47

Cochera

23,50

Vivienda

84,75

Comercio

51,98

Discoteca

310,10

Restaurante

481,92

Rest. Cafetería

373,91

Bar

183,57

Bar cafetería

345,23

Caseta

16,97

Hotel plaza

16,93

Hostal Plaza
Supermercado
RÚSTICO Y CASERIOS
POLÍGONO INDUSTRIAL

68,90
146,57

Comercio

ÁREA COSTA

2006
CUOTA
VARIABLE
EUROS/M2

Vivienda

0,50

12,19
188,94

1,12

44,01
188,94

Segon.- L’entrada en vigor de la modificació plantejada serà efectiva en data 1 de gener de
2006, condicionada a la publicació en el BOIB del text íntegre de l’esmentada modificació.
Tercer.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
provisional amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
els expedients i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Quarta.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara provisional.
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QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 17.10.05.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'ADQUISICIÓ DEL GARATGE PROPIETAT
DE TRANSPORTS MENORCA CONFRONTANT AMB EL MUSEU DEL MOLÍ DE DALT.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia així com de l’informe de Secretaria de dia 14.10.05,
amb relació a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle manifestant que es tracta d’una negociació de fa mes d’un any i mig, i que en principi hi
havia intenció de fer una permuta amb una parcel·la del polígon industrial, però no es van poder quadrar
els nombres, i ara s’ha arribat a un principi d’acord. ------------------------------------------------------------------

La Sra. Baillo Vadell demana quin és el preu del m2 d’aquella zona. El batle respon que no ho sap i que
l’empresa Transports Menorca va presentar una taxació feta per un API, i que si bé ara s’havia revaloritzat
i era molt més car, finalment s’ha arribat a l’acord de la taxació inicial. ------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadel demana quina serà la destinació d’aquesta cotxera. ----------------------El batle respon que en principi serà per al Molí de Dalt. Així mateix, manifesta que entre el Molí i aquesta
cotxera hi ha una botiga de souvenirs i que la intenció d’aquest Ajuntament és que en una propera
modificació de normes subsidiàries s’incorpori aquesta botiga així com una cotxera que hi ha darrere, com
a béns per expropiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón mostrant-hi el seu acord i, a més, manifesta que és partidari de, a la llarga,
d’adquirir el Molí d’Enmig, el qual podria servir per a aspectes culturals. D’aquesta manera l’Ajuntament
seria propietari de tots tres molins. Per altra banda, demana si es demanarà un crèdit per adquirir
aquesta cotxera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que en principi, no, i que la intenció és incorporar en el pressupost de 2005 romanent per
import de 30.050,61 euros i la resta s’incorporaria en el pressupost de 2006. -----------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE, UCM i PSM, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PP, que suposen quatre vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Adquirir la cotxera propietat de Transportes Menorca situada en l’entorn del Molí de Dalt de
Sant Lluís, i que respon a les característiques que figuren a l’expedient. ----------------------------------------Segona.- Determinar el preu de l’adquisició en 174.293,51 euros i amb la següent forma de pagament:
a) 30.050,61 euros el dia 02.11.05. -----------------------------------------------------------------------------b) La resta, 144.242,90 euros, en signar l’escriptura pública de transmissió, que haurà de ser amb
anterioritat a 31.03.06. -----------------------------------------------------------------------------------------c) En la mateixa data es farà el pagament dels interessos per pagament diferit de la quantitat
esmentada, acumulats des del dia 02.11.05 fins a la data de la signatura de l’escriptura pública i
calculats al 2% d’interès anual. -------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Facultar el batle per signar els documents públics subsegüents al present acord.” -----------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant quina serà la destinació d’aquest local.
El batle respon que a la comissió va quedar clara aquesta qüestió, ja que es va dir que, en
principi, era per incorporar-lo al museu etnològic del Molí de Dalt.
La Sra. Baillo anuncia que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta proposta perquè creu
interessant disposar d’un espai gran, com és aquesta cotxera, a l’entrada del poble, per poderhi fer les activitats que cregui més adequades segons les necessitats de l’Ajuntament.
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Intervé el Sr. Lora Buzón anunciant que, igualment, el PSM votarà a favor de la proposta
presentada i, a més, manifesta que és partidari de, a la llarga, intentar adquirir el Molí d’Enmig
per tal de tenir més patrimoni.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
Primer.- Adquirir la cotxera propietat de Transportes Menorca situada en l’entorn del Molí de
Dalt de Sant Lluís, i que respon a les característiques que figuren a l’expedient.
Segon.- Determinar el preu de l’adquisició en 174.293,51 euros i amb la següent forma de
pagament:
d) 30.050,61 euros el dia 02.11.05.
e) La resta, 144.242,90 euros, en signar l’escriptura pública de transmissió, que haurà de
ser amb anterioritat a 31.03.06.

f)

En la mateixa data es farà el pagament dels interessos per pagament diferit de la
quantitat esmentada, acumulats des del dia 02.11.05 fins a la data de la signatura de
l’escriptura pública i calculats al 2% d’interès anual.

Tercer.- Facultar el batle per signar els documents públics subsegüents al present acord.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 17.10.05.APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ EXPEDIENT DE CRÈDIT NÚM. 3 AL
PRESSUPOST DE 2005.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
PLATJA DE BINIBÈQUER, RE 4731.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’al·legació presentada per
l’Associació de Propietaris de Platja Binibèquer, RE 4731 de dia 16.08.05, així com de l’informe de
Secretaria, de dia 14.10.05, i de la proposició d’Alcaldia també de dia 14.10.05, amb relació a l’assumpte
indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que a l’al·legació presentada s’indica que resulta de difícil
justificació una modificació pressupostària que incompleix el pacte acordat entre l’Associació i aquest
consistori, i demana si aquest pacte és oral o escrit. -----------------------------------------------------------------El batle respon que oral. --------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo manifesta que en el darrer paràgraf de l’al·legació es posa de manifest la
deplorable situació dels equipaments esportius de Binibèquer Nou, i demana si aquests són municipals. --El batle respon que sí, però que s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament va voler permutar part d’aquest
equipament amb un tros d’equipament comercial que hi havia dins el barranc, però açò està enganxat
perquè és una de les prescripcions que va presentar el PSM en el Ple del Consell Insular de Menorca quan
es va aprovar l’expedient de modificació de normes subsidiàries de Sant Lluís. Per tant, indica que
l’objectiu d’aquest equip de govern és que únicament sigui municipal les dues pistes de tennis. -------------Per altra banda, el batle manifesta que l’Associació de Propietaris pot tenir raó respecte dels projectes
d’asfaltatge que havia presentat l’Ajuntament en el Pla d’obres i serveis, però també s’ha de tenir en
compte que si es tira endavant el projecte d’urbanització de Binibèquer Nou, tot l’asfalt que es posi ara
després s’haurà de llevar. -------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------
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Primera.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada per l’Associació de Propietaris de
Platja Binibèquer, RE 4731 de dia 16.08.05. ---------------------------------------------------------------------------Segona.- Aprovar definitivament l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2005
(transferències entre partides del capítol d’inversions) per import de 266.311 euros. --------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB l’anunci d’aprovació definitiva.” -----------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que el Partit Popular votarà en contra d’aquesta
modificació perquè aquest canvi no obeeix a altre motiu que poder inaugurar coses noves.
Aquí, el manteniment és completament secundari, i no es digui que açò ho diu el Partit
Popular, ja que açò és el que l’equip de govern ha demostrat fins ara i, per açò, no està d’acord
a passar els doblers destinats a arranjar Binibèquer per posar gespa al camp de futbol 7.
Conclou dient que açò era una necessitat secundària.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents a tres membres del PSOE (3) i
UCM (1); dues abstencions, corresponents a un membre del PSOE, González Gálvez (1) i al
membre del PSM (1); i tres vots en contra, corresponents als membres del PP (3); acorda:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada per l’Associació de
Propietaris de Platja Binibèquer, RE 4731 de dia 16.08.05.
Segon.- Aprovar definitivament l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de
2005 (transferències entre partides del capítol d’inversions) per import de 266.311 euros.
Tercer.- Publicar en el BOIB l’anunci d’aprovació definitiva.
SISÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2005/717.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES VIATGE SR. BATLE.
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/717, de dia 14.10.05, relativa a
l’assumpte indicat:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 18 de octubre por la tarde hasta el día 21 del
mismo mes por la tarde; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el
término municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo
en --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER---------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en la 1ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, Dª Carmen Pons Villalonga, la
totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación
desde el día 18 de octubre por la tarde hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el día 21 de
octubre por la tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SETÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
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Junta de Govern Local de dia 15.09.05
-

Punt 3r, apartat 9è.- Còpia de l’escrit de la Conselleria d’Econimia, Hisenda e Innovació del
Govern de les Illes Balears, RE 4771.

-

Punt 3r, apartat 11è.- Còpia de l’escrit presentat per Francisco Guijarro Zubizarreta, RE
4954.

-

Punt 18è.- Còpia de la certificació núm. 4 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (Iª fase Son Remei – Punta Prima)”.

-

Punt 19è.- Còpia de la certificació núm. 4 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (IIª fase Execució Rotonda”.

-

Punt 20è.- Còpia de la certificació núm. 5 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (IIIª fase Biniancolla – Son Remei”.

-

Punt 22è.- Còpia de la certificació de la liquidació de les obres d’ampliació del CP Sant Lluís.

Junta de Govern Local de dia 29.09.05.
-

Punt 6è.- Còpia de les següents factures del mes de juliol de 2005:
-

José Sintes Carreras.- Factura núm. 878, per import de 2.963,02.
Kompan, SA.- Factura núm. 935, per import de 38.060,88 euros.
Kompan, SA.- Factura núm. 934, per import de 41.284,86 euros.
Mantolán SL.- Factura núm. 28144, per import de 496,94 euros.
Multi-auto Palma SL.- Factura núm. 755, per import de 2.709,61 euros.
Toldos Monty, SL.- Factura núm. 511, per import de 2.285,20 euros.

-

Punt 13è.- Còpia de la certificació núm. 1 de l’obra “Pavimentació asfàltica camí des
Consell”, així com del certificat de final d’obra i de l’acta de recepció.

-

Punt 21è.- Còpia de la certificació núm. 1 de l’obra “Reforma del Molí de Baix de Sant Lluís”,
així com del certificat de final d’obra i de l’acta de recepció.

A continuació, el batle sol·licita la inclusió de tres punts d’urgència:
-

Dictamen Comissió d’Urbanisme i Infraestructura 27.10.05.- Ratificació Resolució d’Alcaldia
núm. 2005/720.- Pla Insular de Cooperació 2006.

-

Dictamen Comissió d’Urbanisme i Infraestructura 27.10.05.- Proposta d’Alcaldia amb relació
al concurs de venda de parcel·les municipals en el polígon industrial de Sant Lluís.Adjudicació definitiva a Excavaciones Diego SL.

-

Proposta d’Alcaldia sobre esmena d’error material en la venda d’una parcel·la municipal
situada en el polígon industrial de Sant Lluís a favor de Torres Allés Autocares SA.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda incloure’ls.

VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que dia 24, dilluns, va rebre una convocatòria de
l’Agenda Local 21, signada pel president el dia 14.10.05, però el mateix dia que va rebre la
convocatòria era el dia de la reunió. Per tant, en nom del Partit Popular, demana que quan hi
hagi convocatòries d’aquestes característiques ho comuniquin amb més temps d’antelació per
poder fer l’adequada programació i que, si no és possible fer-ho per escrit, almenys es faci per
telèfon.
Continua la Sra. Baillo Vadell recordant que a l’anterior sessió plenària va comentar que hi havia
dos contenidors a Torret que tenien les tapes rompudes, la qual cosa provoca que estigui ple de
mosques i porqueria pels voltants. Indica que va suposar que en un mes estaria reposat, però
li va estranyar que dissabte encara no s’hagués fet res; per tant, demana quan es pensa fer.
El batle respon que just es pugui.

La Sra. Baillo Vadell manifesta que aquests contenidors estan romputs durant tot l’estiu i, a
més, hi ha hagut cartes de veïns queixant-se dient que també hi ha rates. Demana que doni
les ordres oportunes perquè es canviïn al més aviat possible.
El batle manifesta que les cartes dels veïns també eren perquè es llevassin aquests contenidors
i que el fet que hi hagi rates també és pel mal ús que a vegades se’n fa. Insisteix que es durà
a terme just es tengui un moment.
Continua la Sra. Baillo Vadell demanant si s’ha posat el passamans a l’escala que hi ha dins
l’Ajuntament i que va a l’àrea de disciplina urbanística.
El batle respon que encara no.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, després d’haver assistit a la Comissió de Medi
Ambient, li agradaria fer un comentari: Que tenguin en compte que la construcció que es vol
dur a terme als voltants dels contenidors a Pou Nou, no és més que posar en pràctica la
proposta que va presentar el Partit Popular fa un parell d’anys, i de la qual encara està esperant
un informe per saber el possible cost per fer aquest tancament. Així mateix, diu que espera
que es compleixin les paraules de la regidora dites a la comissió i que, quan s’hagi acabat
aquesta construcció, se li passi un informe del cost de l’esmentat tancament.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Fa esment dels Consells Sectorials, dient que va entendre que
eren per donar informació directa als ciutadans des del lloc privilegiat de l’Ajuntament. Recorda
que a una sessió plenària, com a portaveu del PP, va demanar que hi pogués anar qualsevol
persona en representació del seu partit perquè els regidors ja complien les funcions polítiques
a les comissions, i no hi va haver cap inconvenient. No obstant açò, manifesta que en el
darrer Consell Sectorial de Serveis Socials, tingut la setmana passada, ja que s’havia de tractar
un tema polèmic i actual, com ara el geriàtric, va pensar que hi havia d’assistir ella i, per açò,
hi va anar. Però la sorpresa va ser que la regidora, Sra. Prieto Ardao, li va dir que no era una
reunió política i, com que ella va ser tan negativa, fins i tot li va dir a la Sra. Prieto Ardao que
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si volia se’n podia anar.
Manifesta que la intervenció de l’esmentada regidora no va ser
gaire afortunada, simplement perquè la informació que ella tenia no s’ajustava a la realitat.
Recorda que quan la Sra. Prieto Ardao va dir que si sabia el cost de la segona planta del
geriàtric, ella (Sra. Baillo) va haver d’intervenir per matisar que el batle, el dia anterior en una
comissió, va dir que no ho sabia; i quan a una pregunta d’un dels presents se li va demanar
quant de retard duen les obres, la Sra. Prieto no ho va saber, i novament ella (Sra. Baillo) va
haver d’intervenir dient que, segons un informe del contractista de dia 31.05.05, duien un
retard de dos mesos.
Per tot el que s’ha exposat, la Sra. Baillo Vadell manifesta que és la segona vegada que ha de
dir que el batle no informa els seus regidors o regidores, ja que ells haurien de tenir tot un
dossier on hi hagués totes les variacions i novetats que s’estan produint en la construcció del
geriàtric. I com que açò no succeeix, els regidors es troben en desavantatge i açò no afavoreix
la imatge que ha de donar l’equip de govern. Per tant, suggereix al batle que mantengui
informats els seus regidors/es i no vulgui dominar-ho tot, a pesar que sap que no li basten les
24 hores que té per ser batle de Sant Lluís.
Igualment, la Sra. Baillo es dirigeix al batle
dient-li que l’equip de govern tenen el mal costum que, en les reunions amb ciutadans i des de
l’Ajuntament, anomenar persones que no hi són presents. Es refereix a comentaris que va fer
la Sra. Prieto Ardao sobre el metge i, sincerament, ho troba de mal gust i suggereix que
defensin les seves idees sense anomenar persones que no es poden defensar. Conclou dient
que en aquesta reunió la Sra. Prieto també va comentar si ella (Sra. Baillo) es dedicava a fer
fotos per Sant Lluís, i creu que en els consells municipals l’equip de govern ha de defensar les
seves idees, sense ficar-se amb ningú, i no entén aquesta forma de fer política, senyor batle,
tot és xerrar i xerrar, i l’exposició de la idea es dilueix.

Per altra banda, la Baillo Vadell manifesta que abans de la sessió plenària el batle els ha xerrat,
tant al portaveu del PSM com al del PP, sobre Binibeca Club Hotel, i creu que el Ple de
l’Ajuntament és el lloc indicat perquè el batle expliqui allò que ha dit als esmentats grups
polítics.
El batle demana a la Sra. Baillo Vadell que li agradaria que, en primer lloc, llegís l’escrit que el
Partit Popular va fer sobre Binibeca Club, així com la contestació municipal a l’esmentat escrit.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadel dóna compte de l’escrit del Partit Popular, RE 6101, de dia
25.10.05, que diu:
“Mª Nieves Baillo Vadell, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Sant Lluís,
EXPONE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que hay una licencia provisional dada en fecha 25.01.01 para la construcción de una piscina
privada en zona verde pública sin haber modificado planeamiento a la entidad de Binibeca Club
Hotel SA, en el polígono IV, del sector IV, de Binissafúller. ----------------------------------------------Que hay una sentencia de 13/2/03 que dice “... que no se cumplen los requisitos propios y
exigibles para la validez de una licencia provisional, procede la estimación del recurso y ha de
declararse la nulidad del acto administrativo impugnado con los efectos inherentes cuales son la
necesidad de demolición de lo actuado y reposición al estado anterior de las cosas”. ---------------- Que hay una sentencia de 10/9/04 que desestima el recurso de apelación presentada por el
Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Que el 28/10/04, en contestación a una intervención del Partido Popular en sesión plenaria de
septiembre 2004, el Alcalde manifiesta que está en análisis el proceso de ejecución de la
sentencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el transcurso del último año el Partido Popular en dos Plenos distintos ha preguntado al
Alcalde que actuación pensaba hacer sobre lo que disponía la sentencia, el Alcalde en ambas
ocasiones, contestó que no pensaba hace nada. ------------------------------------------------------------
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- Por fin, después de un año el análisis ha finalizado, y en Junta de Gobierno de 29/9/05, se
deciden a anular la licencia provisional de obras, pero no hacen alusión a la 2ª parte de la
sentencia, es decir, la demolición de lo actuado y reposición al estado anterior de las cosas, a
cargo de la entidad de Binibeca Club Hotel SA. ------------------------------------------------------------- Que en base al art. 97.7 del Reglamento de Régimen Local, formula la siguientes PREGUNTAS,
hechas con anterioridad de más de veinticuatro horas de la sesión plenaria del actual mes de
Octubre, con petición de respuesta escrita. ----------------------------------------------------------------1ª ¿No piensa cumplir la totalidad de la sentencia? -------------------------------------------------------2ª ¿Cuándo?.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Igualment, dóna compte de l’escrit de contestació, RS 7773, de dia 27.10.05, que diu:
“En contestació al seu escrit de dia 25.10.05, registre d’entrada núm. 6101, en el que es planteja
el compliment de la sentència 11/03 de dia 21.01.03 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Palma de Mallorca, així com de la sentencia 629/04, de dia 10.09.04, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la present li comunico que amb data d’avui,
27.10.05, es dicta la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/741 per la qual s’incoa l’expedient de
legalització i demolició de les obres executades per Binibeca Club SA, relatives a l’excavació d’una
piscina en el sector de Binissafúller Roters.”

Intervé el batle manifestant que tot tràmit administratiu té els seus passos i, en aquest cas, la
Junta de Govern Local, òrgan competent que va concedir la llicència, anul·la la llicència
d’excavació de la piscina, en compliment de la sentència que es va dictar. Posteriorment, en el
dia d’avui s’ha dictat una Resolució d’Alcaldia, relativa a l’obertura de l’oportú expedient de

disciplina urbanística. No obstant açò, manifesta que dins aquest procés hi ha una qüestió
molt curiosa.
Manifesta que dia 25.01.01 es va concedir llicència per a l’excavació de la
piscina, però dia 28.06.01 es va donar llicència per a la construcció de la piscina, i el Consell
Insular de Menorca només va impugnar una llicència, la relativa a l’excavació de la piscina, i ara
tenim la llicència que empara la construcció de la piscina vigent. Es demana: Com es pot
entendre açò? ... Difícil.
Quina és la solució? Diu que, segons el jurista i per tal de no crear
un altre conflicte, una possibilitat podria ser recórrer a la Sala perquè aquest organisme
clarificàs la situació.
Conclou dient que açò és el que ha explicat als portaveus dels grups
polítics abans de la sessió plenària.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que el Partit Popular entén que no es pot fer
una construcció si no es fa prèviament una excavació i, sobre aquest assumpte, diu que l’equip
de govern ha actuat de manera perillosa i està bé que, per fi, hagin adoptat l’obertura d’un
expedient de legalització i demolició, ja que si no hagués estat a instàncies del Partit Popular,
dubta que el batle hagués pres cap resolució, perquè fa més d’un any que ell hauria d’haver
intervingut en l’assumpte i no havia fet res.
Per altra banda, es dirigeix al batle dient-li que
així evitarà el que li està passant a Julian Muñoz, exbatle de Marbella, que ha estat condemnat
a un any de presó i vuit d’inhabilitació per a càrrec públic per un delicte contra l’ordenació del
territori, que és el que vostè, en el seu moment, va fer, ja que va donar una llicència que de
cap manera es podia donar en previsió d’una modificació futura. Açò era completament il·legal,
senyor batle.
El batle manifesta que, sembla, la portaveu del PP avui va de jurista i vol donar unes lliçons
magistrals sobre ordenament jurídic, però la veritat, amb tots els respectes del món i sobretot
dels juristes urbanístics, es reserva qualsevol expressió.
No obstant açò, veu que el Partit
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Popular en vint minuts ha arribat a conclusions, i no creu que sigui aquest grup polític que
s’hagi d’adjudicar el fet d’haver d’executar la sentència, ja que va ser el mateix jutjat qui va fer
el requeriment i, en el moment que el jutjat ho va fer, l’Ajuntament va actuar.
A continuació, a les 20.35 hores s’incorpora a la sessió la regidora del PSOE, Guiuditta Zaniol
Battiston.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que havia fet una sèrie de preguntes sobre el
Geriàtric i avui, abans d’iniciar la sessió plenària, se li han contestat. No obstant açò, diu que
li agradaria plantejar una qüestió, i posa com a exemple el cas hipotètic que la seva família fa
una construcció a Sant Lluís, i fan una planta més del previst en el projecte, i demana: Si no hi
ha una modificació de projecte, seria legal o no?
El batle demana si l’obra que fa és per a un servei privat o per a un servei públic.
La Sra. Baillo manifesta que açò és igual, sigui una cosa o altra, i que vostè com a servei públic
ha de donar exemple més que ningú; i insisteix si seria legal o no.
El batle respon que en aquests moments no ho sap i que ho hauria de demanar a l’advocat.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que una de les preguntes que havia fet sobre el
geriàtric era: Quin és el cost previst de la segona planta actualment en construcció? I diu que
la resposta és que no ho saben, naturalment, perquè no disposen del projecte modificat, s’està
confeccionant, i suposa que aquesta modificació de projecte s’haurà de dur a aprovació del Ple
de l’Ajuntament. Manifesta que realment és sorprenent de quina manera el batle fa enfrontar
l’oposició amb l’equip de govern, i diu que una de les virtuts de la democràcia és que les

decisions dels qui governen arribin a la gent del poble i açò vol dir transparència. Així mateix,
manifesta que un batle ha de tenir ple coneixement de tots els assumptes i, sobretot, d’un tema
tan important com és l’urbanisme, i que el fet que l’oposició s’equivoqui pot ser anecdòtic, però
que s’equivoqui el batle és molt greu i el desconeixement o la seva poca disponibilitat per donar
informació està duent als components d’aquest consistori a enfrontaments constants, i es
demana: No seria més convenient per a tots informar abans de decidir i, si fos possible, arribar
a acords?
Segueix manifestant que quan el batle no vol explicar el motiu pel qual es fan
certes actuacions, que l’oposició no comprèn, deixa caure el dubte de si hi ha qualque cosa
amagada i açò desperta desconfiança. I, amb la problemàtica del geriàtric el batle ha perdut
l’oportunitat de convèncer els qui no estan dins l’equip de govern de la conveniència de les
accions que han emprès, i açò ho ha transformat en motiu de bel·ligerància. Conclou dient que
tota aquesta actuació la troba lamentable per la seva part.
Intervé el Sr. Coll Alcina recordant que a la darrera sessió plenària va fer un prec sobre
s’Ullastrar respecte a quan acabarien les obres, i se li va contestar que es faria un informe, i diu
que no s’ha lliurat aquest informe. Així mateix, manifesta que la portaveu del PP l’ha informat
que no hi ha intenció d’incloure l’asfaltatge de la carretera de s’Ullastrar dins el Pla d’obres i
serveis 2006, que semblava que era una intenció ferma de l’equip de govern de tornar-ho a
asfaltar, i diu que li agradaria informació sobre açò.
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El batle manifesta que no es tracta d’una actuació ferma, sinó una obligació, i sembla que si
l’Ajuntament es fa càrrec de les dues voravies, llavors el Consell Insular de Menorca asfaltaria la
carretera, però açò ja es veurà.
Continua el Sr. Coll Alcina manifestant que en data 23.08.05 el Partit Popular va presentar una
moció sobre la col·locació d’una càmera web que pogués estar connectada a Internet i que,
quan hi hagués actes importants, com ara el Ple d’avui, que la gent es pogués connectar i
veure la sessió plenària, o altres actes que es puguin fer. Manifesta que la sorpresa ha estat
veure a la sessió plenària d’avui la instal·lació d’una càmera que està gravant la present sessió,
i demana informació sobre aquesta qüestió.
El batle manifesta que és una prova i, si funciona, serà definitiu, però no és exactament el que
el Partit Popular va proposar.
El Sr. Coll Alcina manifesta que li hauria agradat que la moció presentada pel seu grup polític
hagués estat debatuda a qualque comissió, i demana que a la propera comissió informativa
pertinent s’hi dugui per poder-la estudiar i analitzar.
Finalment, el Sr. Coll Alcina informa que en data 30.08.05 va presentar un escrit sobre la clau
de l’ascensor, en el qual demanava una sèrie de qüestions. Demana com està aquesta qüestió.
El batle manifesta que no hi ha cap objecció que disposi d’una clau, però s’ha de tenir en
compte que si ve qualque persona que ha de menester l’ascensor, aquesta clau ha d’estar
també a disposició dels altres.
El Sr. Coll Alcina manifesta que ho entén, però que una vegada li van dir que es podia endur la
clau, però l’endemà va venir la Policia a cercar-la a casa seva, per ordre del senyor batle.
El batle indica que es mirarà quantes claus hi ha i, si fa falta, se’n farà una còpia.

Intervé el Sr. Lora Buzón recordant que a la darrera sessió plenària va demanar informació
sobre el geriàtric, i el batle li va dir que se li contestaria per escrit, cosa que no s’ha fet; per
tant, es dirigeix a la Sra. Baillo dient-li que ell ha baixat a segona categoria...
Continua el Sr. Lora Buzón manifestant que sa Garrigueta està tancada amb unes barreres i un
cadenat, i fa un poc de mal d’ulls veure un parc públic d’aquesta manera, i troba que, encara
que no estiguin acabades les obres, si estigués obert molta gent hi aniria a passejar, sempre
deixant el cartell que els cans no hi poden anar.
El batle manifesta que la intenció és acabar les obres d’una manera definitiva perquè hi ha una
idea molt concreta i, llavors, que aquest parc públic estigui a l’abast de tothom, però diu que en
aquests moments l’ús que se’n feia era que la gent hi anava amb els cans i, per açò, es va
prendre aquesta determinació.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que a la darrera comissió de Cultura va demanar
que constàs en acta la seva més enèrgica protesta perquè el Govern balear ens llevava la
subvenció del normalitzador lingüístic, i creu que açò és molt seriós, i considera que

AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS
l’Ajuntament de Sant Lluís hauria de fer un escrit dirigit al Govern de les Illes Balears en aquest
sentit, perquè sense normalitzador no hi pot estar, aquest Ajuntament.
El batle manifesta que el que té molt clar és que el normalitzador no es perdrà perquè hi ha
molta feina en aquest sentit, i indica que fins ara hi havia quatre Ajuntaments que compartien
el normalitzador i es repartien les despeses, i una part important l’aportava el Govern balear,
però ara l’aportació de l’esmentat organisme ha desaparegut i ja es veurà com se soluciona
aquesta qüestió.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que volia fer menció de la qüestió de la piscina de
Binibeca Club Hotel. Assenyala que el jutge ha dictat una sentència i la filosofia és que la
piscina no hi pot ser, i si les llicències eren una o eren dues, açò ara no té importància, ja que
no hi ha clot sense piscina o no hi ha piscina sense clot, i considera que l’Ajuntament ha de dur
a terme l’expedient de disciplina urbanística i dur açò per endavant.
El batle manifesta que el tràmit de la disciplina urbanística ha començat avui en aquest sentit.
Intervé el Sr. Cubas Cremades per informar que hi ha prevista una reunió entre els quatre
Ajuntaments sobre la qüestió del normalitzador, en la qual també hi serà present el Conseller
de Cultura, i que en aquesta reunió es farà una protesta en aquest sentit perquè considera que
el normalitzador fa falta.

NOVÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 27.10.05.RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2005/720.- PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ 2006.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2005/720, de dia 14.10.05, que diu: -------------“Vista Resolución de la Consellera Executiva del Departament de Cooperación Local i Esports, de
convocatoria del Plan Insular de Cooperación para el Año 2006. ---------------------------------------------------Atendiendo a que el el término para la presentación de proyectos finaliza el 15 de Octubre de 2005 y, en
virtud de las atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local vengo en ---------

--------------------------------------------------- R E S O L V E R: -------------------------------------------------------PRIMERO.- Aprobar los proyectos que se indican, redactados por los Servicios Técnicos Municipales y
proceder a su exposición pública a través de su publicacion en el BOIB: -----------------------------------------*Proyecto del trazado alternativo arteria alimentación red de abastecimiento de Binibeca Vell. ---*Proyecto de Pavimentación asfáltica del Camí d’Es Consell-Camp Sarch ------------------------------*Proyecto de vallado perimetral zona verde (Area de Juegos) de Binibeca Vell. ----------------------*Proyecto de señalizaciones horizontales, urbanizaciones de S’Algar, Punta Prima, Son Ganxo,
Binibeca Nou y Binibeca Vell. ----------------------------------------------------------------------------------*Proyecto de pavimentación asfáltica del Camí de Son Bonaventura. ----------------------------------*Proyecto de vallado perimetral parcela equipamiento social en Binibeca Vell. -----------------------*Proyecto pavimentación asfáltica del Camí de Santa Rita – Iª Fase- ---------------------------------SEGUNDO.-Solicitar al Consell Insular de Menorca la inclusión de las obras que se exponen a
continuación, al amparo del Plan Insular de Cooperación del Año 2006 y priorizando los mismos, tal como
indica la mencionada Resolución: ---------------------------------------------------------------------------------------1.-Trazado alternativo arteria alimentación red de abastecimiento de Binibeca Vell ............ 53.238.-Euros.
2.-Pavimentación asfáltica del Camí d’Es Consell-Camp Sarch ........................................ 53.606,49-Euros
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3.-Ampliación red subterránea agua potable, red subterránea baja tensión e instalación de bombaBiniparraitx..................................................................................................................94.726,58-Euros
4.-Vallado perimetral zona v erde (Area de Juegos) de Binibeca Vell................................30.579,22-Euros
5.-Señalizaciones horizontales, urbanizaciones de S’Algar, Punta Prima, Son Ganxo, Binibeca Nou y
Binibeca Vell................................................................................................................48.080,66 Euros.
6.-Pavimentación asfáltica del Camí de Son Bonaventura................................................45.947,97 Euros.
7.-Vallado perimetral parcela equipamiento social en Binibeca Vell:................................ 9..091,50 Euros.
8.-Pavimentación asfáltica del Camí de Santa Rita-Iª Fase-.............................................48.586,96 Euros.
9.-Conexión Red abastecimiento desde Biniarroca al Polígono Industrial..............................14.332.-Euros.
10.-Ampliación de la red de agua potable en la Cala Alcaufar y suministro desde el Depósito
Regulador.......................................................................................................................94.328.-Euros.
TERCERO.- Aceptar específicamente las normas establecidas en la convocatoria del Plan Insular de
Cooperación del Año 2006 y el Reglamento de Cooperación Municipal del Consell Insular de Menorca. ----CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al pleno de la Corporación, para su oportuna ratificación.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant informació respecte al motiu pel qual s’incorpora el projecte
anomenat “Trazado alternativo arteria alimentación red de abastecimiento de Binibeca Vell”. --------------El batle informa que actualment està passant dins unes parcel·les de propietat privada i que la idea és que
passin dins uns camins públics; per açò aquest projecte de traçat alternatiu. ----------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si en aquest pla es podria haver inclòs la culminació de les
obres de s’Ullastrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que sí, i indica que totes les obres són beneficioses, però si incorpores aquesta en fas
minvar d’altres. En definitiva, es poden dur totes les obres que vulguis però després el CIM decideix
quines incorpora i quines no. Així mateix, manifesta que la intenció d’aquest Ajuntament es executar les
dues voravies de la carretera de s’Ullastrar, tant si estan subvencionades com si ho ha de pagar
l’Ajuntament, i que l’objectiu és que el Consell Insular de Menorca es faci càrrec de l’asfaltatge de
l’esmentada carretera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que li hauria agradat que en lloc de fer-ho mitjançant una resolució
d’Alcaldia, s’haguessin pogut reunir els grups polítics i parlar entre tots sobre els projectes a incloure dins
aquest Pla, si bé diu que està d’acord amb els projectes que es presenten per al PIC 2006. ------------------El batle manifesta que una cosa important que s’ha de tenir en compte és que quan arriba el més de maig
s’ha de començar a fer previsió dels possibles projectes a incloure dins el PIC, ja que després al juliol i
agost hi ha vacances de personal i el mes de setembre els tècnics han d’anar a corre-cuita per fer els
projectes, ja que durant la primera quinzena d’octubre s’han de presentar. Així mateix, vol deixar clar
que el fet de fer-ho per resolució d’Alcaldia no és per mala intenció, sinó perquè has d’anar a corre-cuita. I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la Resolució d’Alcaldia indicada.
La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favor dels membres del PSOE, UCM i PSM, que
suposen set vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que suposen quatre vots ponderats;
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------------------Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/720, de dia 14.10.05, transcrita
anteriorment.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3); acorda:
- Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/720, de dia 14.10.05,
transcrita anteriorment.
Tot seguit, a les 20.50 hores abandona la sessió el regidor del Partit Popular, Cristobal Coll
Alcina.
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DESÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 27.10.05.PROPOSTA D'ALCALDIA AMB RELACIÓ AL CONCURS DE VENDA DE PARCEL·LES
MUNICIPALS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT LLUÍS.- ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA A EXCAVACIONES DIEGO SL.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia en relació amb l’assumpte indicat, que diu: -----------“El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 26.05.05 analizó el dictamen de la
Comisión de Urbanismo e Infraestructura de día 09.05.05 relativo al concurso de venta de parcelas
propiedad municipal en el Polígono Industrial de Sant Lluís, conforme a toda la documentación obrante en
el expediente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así, en dicha sesión plenaria y con relación al Lote núm. 21, se adoptó el siguiente acuerdo: ----------------“Dejar en suspenso la adjudicación definitiva a Excavaciones Diego SL de la finca propiedad
municipal, referencia catastral 8429115FE0183S, de 375m2 de superficie por importe de 16.875
euros (Lote 21), y solicitar la emisión de un informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, con relación a la existencia o no de causas que priven que la mencionada
empresa pueda establecer contrato con este Ayuntamiento, en el marco del presente
expediente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fecha 20.07.05, registro de salida en este Ayuntamiento núm. 5059, se solicita informe a la Junta
Consultiva de Contratación. ----------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, con fecha 20.10.05, RE 6024, se recibe informe núm. 09/05 de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, que figura en el expediente, y en el que se concluye: ----------------------------“Atès tot això, no hi ha incompatibilitat i, per tant, prohibició de contractar, per al contracte de
compravenda d’una parcel·la propietat de l’Ajuntament de Sant Lluís (Menorca) en el qual figura
com adjudicatària compradora l’empresa Excavacions Diego SL, un administrador de la qual és
regidor d’aquesta corporació”. --------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a las circunstancias expuestas; es por lo que elevo a la consideración de la Comisión de
Urbanismo e Infraestructura, en orden a la adopción del oportuno acuerdo plenario, la siguiente --------------------------------------------------------PROPUESTA DE ACUERDO ----------------------------------------------- Proceder a la enajenación a favor de Excavaciones Diego SL, de conformidad con la documentación y
antecedentes que figuran en el expediente, la finca propiedad municipal, referencia catastral
8429115FE0183S, de 375m2 de superficie por importe de 16.875 euros (Lote 21).”----------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favor dels membres del PSOE, UCM i PSM, que
suposen set vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que suposen quatre vots ponderats;
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------------------- Procedir a l’alienació en favor d’Excavaciones Diego SL, de conformitat amb la documentació i els
antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429115FE0183S,
de 375 m2 de superfície per import de 16.875 euros (Lot 21).” -----------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que el PSM, en totes les proposicions d’adjudicacions de
parcel·les del polígon industrial, sempre s’ha abstingut, però anuncia que avui hi votarà a favor
perquè considera que les coses, si es fan bé, es fan bé, i no hi ha res com demanar un informe
a la Junta Consultiva, i quan ve, se sap el que es pot fer. Per tant, insisteix que en les altres
adjudicacions sempre s’ha abstingut i en les properes que hi hagi també s’abstindrà, però en
aquest cas en concret el PSM hi votarà a favor.
El batle diu que encara que no tengui carnet del PSOE...
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP (2); acorda:
- Procedir a l’alienació a favor d’Excavaciones Diego SL, de conformitat amb la documentació i
els antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral
8429115FE0183S, de 375 m2 de superfície per import de 16.875 euros (Lot 21).
A continuació, a les 20’55 hores s’incorpora a la sessió el regidor del Partit Popular, Cristobal
Coll Alcina.
ONZÈ.- PROPOSTA D'ALCALDIA SOBRE SUBSANACIÓ D'ERROR MATERIAL EN LA
VENDA D'UNA PARCEL·LA MUNICIPAL SITUADA EN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE
SANT LLÚIS A FAVOR DE TORRES ALLES AUTOCARES SA.
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El Pleno del Ayuntamiento de Sant Lluís de fecha 26.05.05 acuerda la adjudicación definitiva de venta de
las parcelas del polígono industrial de Sant Lluís, a la empresa “TORRES ALLES AUTOCARES SA”,
constando el acuerdo, por error, a nombre de “AUTOCARES TORRES ALLÉS SL”. ------------------------------Atendiendo a que el mencionado acuerdo plenario expresa, literalmente: ---------------------------------------“2º) Dictamen Comisión de Urbanismo e Infraestructura 09.05.05.- Propuesta de adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación del Concurso de Venta de Parcelas Municipales
en el Polígono Industrial de Sant Lluís”, propuesta de acuerdo 5ª.- Proceder a la alienación a
Autocares Torres Allés SL, de conformidad con la documentación y antecedentes que figuran en
el expediente, la finca propiedad municipal, referencia catastral 8429113FE0183S, de 375 m2 de
superficie, por importe de 23.000,00 euros (Lote 23).” ---------------------------------------------------Atendiendo a la necesidad de corregir el error de la denominación social de la empresa, con el fin de
proceder a la elevación a público del mencionado acuerdo ante Notario. -----------------------------------------SE PROPONE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobar nueva redacción de acuerdo, quedando expresado como sigue: ----------------------------------------“Proceder a la alienación a TORRES ALLES AUTOCARES SA, de conformidad con la documentación y
antecedentes que figuran en el expediente, la finca propiedad municipal, referencia catastral
8429113FE0183S, de 375 m2 de superficie, por importe de 23.000,00 euros (Lote 23).” ---------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i PSM (1); acorda:

-

Procedir a l’alienació a favor de TORRES ALLES AUTOCARES SA, de conformitat amb la
documentació i els antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal,
referència cadastral 8429113FE0183S, de 375 m2 de superfície, per import de 23.000,00
euros (Lot 23).
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AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.

