ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
SETEMBRE DE 2006

PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 28 DE

A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 28 de setembre de 2006, 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 :
1ª Tinenta de batle :
2ª Tinenta de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
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, disculpant la no-assistència de la 3ª Tinenta de batle, Mª
Belen Pons de Marco.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell disculpa la no-assistència de la regidora del PP, Magdalena
Astobiza Sintes.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 27.07.06.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 22.09.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS
URBANS DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER AL FINANÇAMENT I
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ I /O REFORMA AMPLIACIÓ DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 19.09.06, relativa a l’assumpte indicat, la qual

figura a l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el consorci ha remès a aquest Ajuntament un model de
conveni i en aquest s’hi parla d’uns terrenys que es poden veure afectats per aquesta actuació. Demana
quins són aquests terrenys. ---------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que, en principi, la ubicació de la deixalleria seria en el polígon industrial, a una parcel·la
d’equipament, on antigament hi havia la bateria de Biniarroca. ---------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la clàusula setena del conveni fa menció del
finançament de les obres, i assenyala que li agradaria saber quin serà el cost per a l’Ajuntament i quan ho
haurà de pagar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El batle informa que es va acordar que cada Ajuntament traurà la seva deixallaria, sempre mitjançant el
consorci i, en principi, es farien pagaments fraccionats i quan se sàpiguen els nombres reals n’informarà,
així com de les amortitzacions, ja que en aquests moments no se sap el preu exacte. -----------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favor dels representants del PSOE, UCM i PSM,
que suposen set vots ponderats; i quatre abstencions, corresponents als membres del PP, que suposen
quatre vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids
Urbans de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per al finançament i l’execució de les obres de
construcció, reforma i/o ampliació de la deixalleria municipal. ------------------------------------------------------Segona.- Autoritzar la cessió temporal de la possessió dels terrenys i exclusivament per al temps que
sigui necessari per dur a terme les obres i facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, els tràmits
d’informació respecte de possibles propietaris afectats temporalment o definitivament per l’execució de les
obres, així com respecte de possibles serveis públics afectats.” -----------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta proposta
perquè creu que un lloc per dipositar trastos i coses en desús és necessari en el municipi i el fet
d’acabar amb els abocaments incontrolats és una de les prioritats del seu grup polític.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM fa molt d’anys va presentar una moció
respecte a la creació d’un punt verd i anuncia que sobre la deixalleria també hi votarà a favor
perquè és una de les coses que més feia falta a nivell del fems i, com ha dit la portaveu del
Partit Popular, s’evitaran aquesta abocaments incontrolats.
Finalment, el batle manifesta que espera que amb la construcció d’aquesta deixalleria s’acabi
amb els abocaments incontrolats i, tant de bo, aquesta construcció elimini d’una vegada per
totes els punts negres que tenim. Conclou dient que, com han expressat tots els membres del
consorci, açò és un dels grans problemes que tenen tots els ajuntaments.
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 unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus
Sòlids Urbans de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per al finançament i l’execució de les
obres de construcció, reforma i/o ampliació de la deixalleria municipal.
Segon.- Autoritzar la cessió temporal de la
temps que sigui necessari per dur a terme
possibilitats, els tràmits d’informació respecte
definitivament per l’execució de les obres,
afectats.

possessió dels terrenys i exclusivament per al
les obres i facilitar, en la mesura de les seves
de possibles propietaris afectats temporalment o
així com respecte de possibles serveis públics

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 22.09.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA PERMUTA D'UNA SUPERFICIE DE SÒL
PROPIETAT MUNICIPAL AMB TERRENYS PROPIETAT DE SURMENSA EN EL SECTOR
DE BINIANCOLLA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 19.09.06, així com de l’informe de Secretaria,
de dia 18.09.06, relatius a l’assumpte indicat, els quals figuren a l’expedient. -----------------------------------
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si realment és correcte el preu del terreny de 8 €/m2, com també
demana informació sobre la diferència de valor dels béns, situat en 32,35%, que s’indica a l’informe de
Secretaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que és el mateix preu que es va emprar per a l’expropiació de terrenys del Pla
d’Excel·lència Turística de Punta Prima. Respecte a la segona qüestió, el secretari efectua una explicació
indicant que la diferència de valor amb relació a l’import global dels béns propietat de SURMENSA és
inferior al 40% determinat pel Reglament de béns, per la qual cosa s’adequa a les previsions de la legalitat
vigent. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el batle informa que no tan sols és un tros de vial sinó que també hi ha un tros de parcel·la
que, en principi, l’Ajuntament la comprarà, però posteriorment farà una cessió d’ús a l’IBASAN perquè hi
puguin fer una caseta i posar-hi els grups electrògens. --------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favor dels representants del PSOE, UCM i PSM,
que suposen set vots ponderats; i quatre abstencions, corresponents als membres del PP, que suposen
quatre vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Permutar amb SURMENSA una porció de terreny propietat municipal d’una superfície de 2.950
m2, conforme a la descripció gràfica que figura a l’expedient, amb dues superfícies de terrenys propietat
de SURMENSA, una d’elles de 4.285 m2 i l’altra de 75,50 m2, de conformitat amb la descripció gràfica
que figura a l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Abonar a SURMENSA la quantitat de 11.284 euros resultant de la diferència de valor de les
superfícies permutades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Facultar el batle per signar els documents públics subsegüents al present acord. ----------------Quarta.- Posar en coneixement del Consell Insular de Menorca el present expedient.” ------------------------

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 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.- Permutar amb SURMENSA una porció de terreny propietat municipal d’una superfície
de 2.950 m2, conforme a la descripció gràfica que figura a l’expedient, amb dues superfícies de
terrenys propietat de SURMENSA, una d’elles de 4.285 m2 i l’altra de 75,50 m2, de conformitat
amb la descripció gràfica que figura a l’expedient.
Segon.- Abonar a SURMENSA la quantitat de 11.284 euros resultant de la diferència de valor
de les superfícies permutades.
Tercer.- Facultar el batle per signar els documents públics subsegüents al present acord.
Quart.- Posar en coneixement del Consell Insular de Menorca el present expedient
QUART.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2006/623.- ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ EN EL SECTOR VI DE L'ÀREA DE LA COSTA DE
BINIBÈQUER NOU
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2006/623, de dia 11.09.06, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Visto el expediente tramitado para la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia para la
Redacción del Proyecto de Urbanización del Sector VI del Area de la Costa de Binibeca Nou, a saber: -----*Acuerdo plenario de fecha 28.07.05 de aprobación de los Pliegos de Cláusulas Admnistrativas Particulares
que han de regir el procedimiento abierto y concurso. ---------------------------------------------------------------
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*Anuncio BOIB nº 164, de fecha 01.11.2005 --------------------------------------------------------------------------*Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 13.12.2005 (Sobre B) --------------------------------*Acta de la reunión de la Mesa de Contratacion de fecha 19.12.2005.(Sobre B) --------------------------------*Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 19.12.2005 (Sobre A) --------------------------------*Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 22.12.2005 (Sobre A) -------------------------------*Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 29.06.2005 --------------------------------------------*Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 08.08.2006. --------------------------------------------*Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de fecha 16.08.2006, de adjudicación provisional del
contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analizadas y valoradas las pruebas según los criterios que sirvieron de base en la fase del Concurso y con
la aportación de los preceptivos informes técnicos para cada caso y atendiendo a las atribuciones que me
confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo en -------------------------------------------------------------------------------------------------- R E S O L V E R: ----------------------------------------------------Primero.- Adjudicar al empresario D. JOAN MOLL I SERRA el contrato de consultoría y asistencia para
llevar a cabo la redacción del proyecto de urbanización del Sector VI del Ara de la Costa de Binibeca Nou,
por un total de 15 puntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Remitir la presente Resolución al interesado rogándole se ponga en contacto con el Area de
Contratación al objeto de formalizar el oportuno contrato de consultoría y dar traslado del contenido de la
misma a los licitadores que hayan paticipado en el procedimiento abierto y concurso. ----------------------Tercero.- Remitir la presente Resolución a la primera sesión plenaria que este Ayuntamiento celebre,
para su ratificación.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular vol remarcar que ha estat una
llàstima que s’hagi estat tant de temps per adjudicar aquest projecte, un projecte que ha dut
polèmica i que s’hauria pogut arribar a acords, però açò no ha estat possible i, com sempre,
acabarà amb un recurs en els tribunals.
Conclou dient que, respecte a qüestions
urbanístiques, no sap per què però sempre acabam allà mateix, en els tribunals i açò és una
llàstima.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM donarà suport al present assumpte perquè ha
assistit a totes les reunions de la mesa de contractació i les actuacions realitzades allà s’han fet
correctament; si bé va sortir la polèmica de la puntuació, però es va resoldre la qüestió i
insisteix que hi donarà suport.
Finalment, el batle manifesta que la mesa de contractació s’ha reunit en diferents ocasions fins
a arribar a la proposta que es presenta en el dia d’avui, i assenyala que s’ha de recalcar que
aquesta mesa estava composta per set membres, un dels quals era el president de l’Associació
de Propietaris de Binibèquer Nou, i es va arribar a aquesta conclusió i, per açò, com a batle, va
recollir el suggeriment que li va adreçar aquesta mesa. Conclou dient que en certs moments
es va intentar arribar a acords amb els diferents participants, però no hi va haver manera i la
mesa es va haver de definir sobre l’assumpte.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la Resolució d’Alcaldia
indicada.
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:
-

Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2006/623, de dia 11.09.06,
transcrita anteriorment.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE ACTE NÚM. 192/2006 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER CATALINA MASCARÓ CARRERAS CONTRA AQUEST AJUNTAMENT
(PO 102/05)
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El secretari dóna compte de l’acte núm. 192/2006, de dia 26 de juny de 2006, del Jutjat
contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, mitjançant el qual comuniquen que
Catalina Mascaró Carreres DESISTEIX en el recurs contenciós administratiu interposat contra
aquest Ajuntament per la desestimació presumpta de la sol·licitud d‘una llicència d’obres per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar annex a explotació agrícola, segons projecte presentat
el dia 16.04.03 (PO 102/05).
Intervé el batle. Manifesta que en aquest cas és un contenciós que es va interposar contra
l’Ajuntament de Sant Lluís i contra el Consell Insular de Menorca, i com es va arribar a un
acord amb aquesta persona, va retirar el contenciós interposat contra l’Ajuntament, si bé
manté el contenciós interposat davant el CIM. Així mateix, com que a vegades s’ha retret al
batle que és incapaç d’arribar a acords, assenyala que en aquest cas tenim un desistiment
d’un contenciós degut precisament als acords arribats amb aquesta persona.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SISÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern de dia 14.07.06
-

Punt 3er, apartat 1r.- Còpia de l’escrit del Ministeri d’Administració Pública, RE 3993, de dia
13.07.06.

-

Punt 3er, apartat 14è.- Còpia de l’escrit de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears, RE 3988, de dia 13.07.06.

-

Punt 12è.- Còpia de les certificacions d’obra núm. 13 de l’obra “Construcció Geriàtric a Sant
Lluís” i “Construcció Centre de Dia a Sant Lluís”.

-

Punt 13è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 10 de l’obra “Construcció Geriàtric i Centre
de Dia a Sant Lluís.- Seguretat i Salut”.

Així mateix, la Sra. Baillo Vadell manifesta que des del dia 28.07.06 suposa que no s’ha fet cap
Junta de Govern Local perquè, 48 hores abans del Ple, el Partit Popular no en té cap constància
i, per açò, no pot continuar demanant res més respecte a la Junta de Govern.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que del Ple del mes de maig hi ha dues
preguntes que va fer i no s’ha contestat: en concret, respecte al fullet de Bodegues Binifadet,
on figurava l’Ajuntament com a patrocinador, va demanar:
- Quantes col·laboracions ha donat l’Ajuntament en aquests tres anys?
- Quins han estat els beneficiaris?
Naturalment, sempre pensant en la divulgació i difusió d’aquest municipi, que s’imagina és la
intenció que té aquest equip de govern.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que dia 5 de setembre de 2006 va presentar dos
escrits formulant preguntes sobre les gales líriques del mes d’agost i la compra de l’escenari i
s’havien d’haver contestat perquè estan fetes amb anterioritat de més de 24 hores del Ple, i es
demana: Per què no compleixen el Reglament de règim local?
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El batle manifesta que fa un parell de dies va signar l’escrit de resposta a aquests escrits i li sap
greu si no els ha rebut i li demana disculpes, i indica que possiblement deuen ser dins la
bústia.
SETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber el motiu pel qual no va sortir el
nom de l’orquestra en els programes de les gales líriques. Entén que totes les orquestres
d’aquesta categoria tenen un nom i voldria informació sobre aquesta qüestió.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Assenyala que en el dia d’avui ha rebut un informe del secretari
de la corporació, en el qual s’afirma que no existeix incompatibilitat del Sr. Pere Serra Vich i, en
nom del Partit Popular, demana que aquest informe s’enviï al Col·legi d’Arquitectes perquè
puguin informar respecte si es correcta o no tal afirmació.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber qui edita el programes o
avisos de qualque esdeveniment que hi ha en el poble, perquè en el cas d’una exposició d’una
joieria van imprimir aquest esdeveniment sense esmentar per res l’Ajuntament de Sant Lluís i
suposa que ni el batle ni el senyor Cubas en són els promotors; per tant, que siguin
protagonistes li sembla molt bé, però creu que el nom de Sant Lluís no pot faltar. Tot seguit,
mostra el fullet.
El Sr. Cubas manifesta que açò no ho va organitzar l’Ajuntament i que és una cosa particular, i
que l’únic que va fer l’Ajuntament va ser informar el capellà perquè és el propietari de l’edifici
de l’OAR, on es va fer l’exposició.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a un mitjà de comunicació va sortir que un grup
de veïns es queixava d’una plaga de rates i paneres a Punta Prima i vol saber si ja hi han posat
solució. Assenyala que també n’hi ha a molts de llocs del municipi i demana si pensen fer
qualque actuació sobre açò.
Per altra banda, assenyala que a Punta Prima hi ha una font devora la voravia, sortint de
l’arena, i durant l’estiu tota aquella zona està embassada d’aigua, que arriba fins a l’altra
voravia, i vol saber què passa, si es que els albellons estan en males condicions, o és que surt
massa aigua i s’hauria de regular. Demana que s’ho mirin i informin sobre aquesta qüestió.
El batle manifesta que el problema que hi ha a Punta Prima és que l’arena arriba fins devora la
paret, puja el nivell de l’arena i no deixa desaiguar correctament el carrer, i ahir una màquina
va fer-hi feina a fi de tornar a deixar lliure el pas natural de l’aigua.
La Sra. Baillo indica que si açò és el problema tal vegada convindria que, de tant en tant, es
faci net a fi que no es pugui embussar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la carretera d’anar a Punta Prima, devora la
bateria de Biniancolla, hi ha una entrada des de la carretera que en els darrers mesos s’ha
convertit en un camí i que està dins un revolt a mà esquerra, la qual cosa és molt perillosa; i no
sap si és competència de l’Ajuntament, però suggereix que hi vagi la policia per controlar-ho i,
si és necessari, que s’hi posin unes pedres grosses per evitar l’accés a aquest camí. Assenyala
que possiblement són els okupes, qui han creat realment aquest camí, si bé tal vegada hi havia
un inici de camí, però ara realment és quasi un vial.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte a la 3ª fase de la construcció de les pistes de
tennis, la qual hauria d’estar acabada abans de final d’any, i demana si serà així perquè, en cas
contrari, podrien perdre la subvenció.
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La Sra. Pons Villalonga manifesta que amb aquesta tercera fase no queden acabades les pistes
de tennis, però d’aquí un mes estarà enllestida aquesta tercera fase per poder certificar les
obres abans de 31.12.06.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana: Quins criteris segueix l’equip de govern per acceptar i
pagar que es faci publicitat a la via pública d’hotels, comerços, restaurants, etc.? Manifesta
que açò ve arran d’una factura que l’Ajuntament ha pagat, o almenys s’ha presentat al
cobrament, de 960 euros per dos rètols per anunciar que hi ha un comerç. Assenyala que
també ha vist en el registre d’entrada que un aparthotel demana que es col·loquin cartells
indicatius per anunciar la proximitat del seu establiment hoteler. Manifesta que en aquest
municipi hi pot haver uns 15 o 20 establiments, entre hotels i apartaments, i demana: És que
l’Ajuntament paga cartells per donar publicitat a empreses privades? El Partit Popular creu que
açò no pot ser perquè açò no passa a cap Ajuntament i mostra la seva disconformitat i protesta
si fins ara s’ha fet així, i demana que en el futur no es destinin doblers públics a empreses
privades. Conclou dient que si qualcú vol posar publicitat que ho faci, però que ho pagui ell,
ja que, en cas contrari, es pot interpretar com a “tractes de favor”, que creu que no el farien
quedar massa bé a vostè, senyor batle.
Intervé el batle. Manifesta que ha de rebutjar l’expressió de “tracte de favor” i diu que, una
vegada més, pixa fora de test, senyora Baillo. Assenyala que l’Ajuntament de Sant Lluís, de fa
bastants d’anys, està emprant una cartelleria homogènia pertot i, en cap moment, anuncia
establiments particulars, sempre marca l’expressió restaurants, hotels, aparthotels... En el cas
del Pla d’Excel·lència Turística de Punta Prima sí que es va arribar a noms concrets perquè la
comissió de seguiment del Pla així ho va determinar, però no als altres indrets del terme
municipal. Manifesta que “tracte de favor” no n’hi ha per a ningú i, si vostè creu que n’hi ha,
ho demostri, senyora Baillo, o si no ha de guardar paraules.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que li resulta desagradable el seu vocabulari, li resulta molt
desagradable i, si diu qualque cosa, deu ser perquè té qualque prova. Assenyala que hi ha
una factura de dia 7 d’agost de 2006, amb registre d’entrada núm. 4536, respecte a dos rètols
d’una empresa privada.
El batle demana que n’informi, d’aquesta empresa privada.
Bodega Binifadet.

La Sra. Baillo Vadell diu que és

El batle diu que açò és una empresa privada que té un comerç a Sant Lluís i, si aquesta factura
està pagada, s’ha de derivar cap al Consell Insular de Menorca perquè és una carretera que no
és propietat municipal, sinó que és del CIM, i ha de ser aquest organisme qui s’ha de fer càrrec
de l’esmentada factura.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que hi ha un altre escrit que demana a l’Ajuntament un cartell
“para una mejor localización para clientes y visitantes” i interpreta que si ho demana a
l’Ajuntament deu ser perquè espera que l’administració pagui qualque cosa, en cas contrari,
entendria que l’empresa privada el que ha de fer és dirigir-se a l’empresa que posa aquesta
cartelleria.
El batle insisteix que, en cas que s’hagi passat aquesta factura a l’Ajuntament, s’ha de remetre
al propietari de la carretera, en aquest cas al Consell Insular de Menorca, qui, a més, és el que
té potestat per autoritzar-ne la col·locació.
La Sra. Baillo Vadell demana: Vostès, com a Ajuntament, paguen cartells d’empreses privades,
sí o no?
El batle respon que no, i insisteix que d’aquesta factura se n’ha de fer càrrec el Consell Insular
de Menorca.
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La Sra. Baillo manifesta que està contenta que el batle hagi contestat i assenyala que si fa
preguntes és perquè ha de controlar l’equip de govern i, si veu factures que, sota el punt de
vista del Partit Popular, no són correctes, ha de demanar explicacions al batle, en el Ple.
El batle diu que ha contestat i, a més, ha rebutjat l’expressió de “tracte de favor”. Així mateix,
manifesta que vostè sempre empra un doble llenguatge i mira de castigar el batle, vostè
sempre ve aquí a donar lliçons i, a més, ha dit que el to que empra el batle és molt
desagradable, i diu que el to que empra vostè, senyora Baillo, no és gens agradable, que no és
el mateix que desagradable.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella ha dit que es pot interpretar com a “tracte de favor”, no
que ho sigui; i no ha dit “un to desagradable”, sinó que, per la seva part, “expressions
desagradables”.
El batle diu que “molt desagradable” ha dit vostè. La Sra. Baillo Vadell assenyala que ha dit
“expressions desagradables”, i no vol discutir i continuarà amb les seves preguntes.
El batle
indica que continuarà si ell li dóna permís i que esperi un moment que li contesti. Manifesta
que vostè ha emprat la paraula “molt desagradable” i vostè, senyora Baillo, empra un to no
molt desagradable, sinó no agradable, que no és el mateix. També ha rallat vostè de tracte
de favor i afavorir els privats i vostè empra aquest doble llenguatge intentant castigar el batle,
açò és la seva obsessió. Conclou dient que està molt bé que el Partit Popular, com a oposició,
vulgui fer control, però expressions, si no les té clares, no les empri. Tot seguit, diu que pot
continuar, senyora Baillo.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular vol fer un suggeriment i agrairia
que qualsevol canvi de protocol sobre les festes sigui comunicat al seu grup polític, ja que
enguany es va produir un incident que s’hauria pogut evitar si vostès haguessin comunicat que
s’havien fet canvis, i es refereix al lliurament de les canyes verdes. Creu que no hauria costat
gaire comunicar-ho i d’aquesta manera no hauria produït l’incident.
Intervé el batle. Manifesta que probablement aquest malentès o canvi de protocol el va produir
vostè, i açò s’ho hauria de fer mirar, perquè ha de tenir en compte que la Junta de Caixers és
un element jurídic, i els protocols que, a més els va fer el seu partit amb molt bon criteri, quan
hi ha qualque modificació, el darrer que ratifica és el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís i, en cap
cas, s’ha dut a aquesta sessió plenària la modificació dels estatuts. Manifesta que si vostè,
lleugerament, vol anar allà dalt i vol fer la seva interpretació, llavors és vostè que està
modificant els protocols d’una forma unilateral, açò és el que va succeir, ja que les
modificacions dels estatuts i protocols es produeixen en aquest Ple, previ pas per l’Assemblea
de Caixers.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que entén açò que el batle diu i que, tal vegada, no ha utilitzat
bé la paraula protocol, i no sap realment quina paraula utilitzar, però vol dir que si normalment
els altres anys pujava gent a donar les canyes verdes, familiars dels caixers, i aquest any vostès
o la Junta de Caixers ho van canviar i van decidir que no es fes així, considera que s’hauria
d’haver informat perquè el Partit Popular no ho sabia, i és clar, si a ella una persona li demana:
Puc pujar a donar una canya a un fill meu? Jo no hi tenia cap inconvenient, però hauria d’haver
sabut que havien canviat el protocol.
El batle manifesta que l’any passat o l’altre ja no es va deixar perquè açò havia arribat a un
punt que aquesta actuació rompia els protocols o els estatuts, i només donen canya els
convidats i polítics, i així es va decidir des de la Junta de Caixers, però insisteix que no hi ha
hagut cap modificació i que l’únic que s’ha fet és seguir el que diuen els estatuts.
La Sra. Baillo Vadell assenyala que quan en aquell moment va dir que sí, no ho va fer per
afavorir-se ella ni per afavorir ningú, sinó que pensava que era correcte.
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Intervé la Sra. Pons Villalonga. Recorda que fa dos anys ja hi va haver un petit incident
semblant al d’enguany i, si no recorda malament, a la reunió de caixers, se’ls va fer record
d’açò a tots els caixers nous perquè no es produís aquesta situació. És més, si bé en aquell
moment no hi eren, els municipals tenien ordre de no deixar passar ningú que no estigués
convidat.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que segons sembla no ha estat un canvi de protocol, sembla
que l’any passat va ser igual, però el Partit Popular no en tenia coneixement i creu que
qualsevol canvi, sigui d’un tipus o de l’altre, des de l’equip de govern no costa gens
informar-ne.
El batle insisteix que qualsevol canvi o modificació ha de passar per Ple. La Sra. Baillo Vadell
diu que sembla que el batle no vol entendre el que està dient. El batle diu que sembla que és
ella que no ho vol entendre, ja que si els protocols diuen una cosa..., que és que se n’ha de fer
una altra? Insisteix que hi ha un document escrit, que precisament el va formalitzar el Partit
Popular quan governava, amb molt bon criteri, que clarifica tota una sèrie d’aspectes. Així
mateix, recorda que en certs moments es convidaven dos cavallers de cada poble de l’illa de
Menorca, però resulta que Ciutadella ens enviaven dones perquè a Sant Joan tenen prohibit la
participació de les dones i convidaven caixers d’altres municipis, quan ells no convidaven els
caixers de Sant Lluís, i l’any 1998 l’Assemblea de Caixers va decidir que es fes convidada per
convidada, és a dir, si un ajuntament convidava dos caixers de Sant Lluís, nosaltres
convidàvem a dos caixers d’aquell ajuntament. Continua dient que una altra situació que es va
produir uns anys va ser quan els caixers, una vegada acabat el jaleo, es ficaven enmig a ballar
la samba i es va determinar que açò no es podia fer, ja que la festa de la samba no és dels
caixers amb la vestimenta amb què van, i que, si es fan uns protocols, aquests s’han de
complir.
Conclou dient que qualsevol modificació dels Estatuts ha de ser el Ple de
l’Ajuntament qui ho aprovi, previ anàlisi de la Junta de Caixers.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’informació sobre les
obres del geriàtric, ja que a penes avancen, i demana un informe sobre l’estat actual de les
obres i si realment l’any 2007 estaran acabades, ja que així estava previst, si bé creu que
amb un parell d’homes que hi fan feina, les obres de cap manera estaran finalitzades.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que s’estan fent unes canalitzacions a Binissafúller i
demana una explicació del que realment s’està fent.
El batle informa que sobre aquesta darrera qüestió es demanarà a l’IBASAN, que són els
executors de l’obra, per tal que ho expliquin.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que se li ha comunicat que el Sr. Toni Petrus ha dimitit
com a director del projecte educatiu i, en cas que fos cert, manifesta que li agradaria saber els
motius, com queda aquest projecte i quina persona hi posaran davant.
Intervé la Sra. Pons Villallonga. Manifesta que no li han presentat formalment la dimissió i que
la notícia la va treure el senyor Toni Seguí, aquí present, i a la millor ell podria informar d’on li
ha arribat la notícia. Així mateix, assenyala que la propera setmana està previst convocar el
Consell Escolar Municipal i el Sr. Petrus, com sempre, hi estarà convocat i, si vertaderament ha
de dimitir, allà serà quan ho hauria de fer efectiu, i insisteix que de notícia a aquest Ajuntament
no n’hi ha cap. Conclou dient que va mantenir una conversa amb ell i pensava que, en cas
que dimitís, es faria en el Consell Escolar i açò era una mica el compromís que hi va haver,
però sembla que qualcú no ho ha complert.
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¡Error!Marcador no definido.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.45 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.
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