ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 7 DE
MARÇ DE 2007
A Sant Lluís a les 19’15 hores de dia 7 de març de 2007 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 :
3ª Tinenta de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora:
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
María Belen Pons de Marco
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Magdalena Astobiza Sintes
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.

PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS
El secretari dóna compte de les diferents actes pendents d’aprovació:
-

Acta ordinària de dia 25.01.07.
Acta extraordinària de dia 12.02.07.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les signa.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 24.11.06.CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS, LORENZO PONS
GONZÁLEZ I MARIA ANTONIA PONS GONZÁLEZ
Intervé el batle. Manifesta que aquest assumpte està damunt la taula i anuncia que a la
següent comissió d’Urbanisme hi haurà les valoracions que es va demanar que es realitzassin i,
probablement, en el ple ordinari de març es podrà dur aquest assumpte per a la seva
resolució.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.02.07.RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
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“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/26.- Pròrroga contracte Esther Fanals Sintes, des del dia 01.01.07 fins
al dia 30.06.07 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/27.- Contractació Muriel Parra Ferrer, des del dia 11.01.07 fins a la
reincorporació de la treballadora Erbenia Bento, de baixa per ILT (Àrea Joventut).------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/28.- Pròrroga contracte Sonia Riudavets Tudurí, des del dia 01.01.07
fins al dia 31.03.07 (auxiliar administratiu Serveis Tècnics).---------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/29.- Pròrroga contracte Jacobina Cardona Ametller, des del dia
01.01.07 fins al dia 28.02.07 (auxiliar administratiu Àrea Contractació).-------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/30.- Pròrroga contracte Virginia Seguí Ferrer, des del dia 01.01.07
fins al 30.06.07 (auxiliar administrativa Àrea Cultura).----------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/31.- Pròrroga contracte Sara Ariza Peñato, des del dia 01.01.07 fins al
dia 30.06.07 (auxiliar administrativa Àrea Cadastre).------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/32.- Contractació Pedro Pablo Pons Mercadal, des del dia 09.01.07 fins
al dia 08.03.07 (brigada d’obres).----------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/33.- Contractació Maria Isabel Martil Cardona, des del dia 08.01.07
fins al dia 22.01.07 (educadora Escola Infantil). -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/34.- Contractació Ana Maria Hernando Delgado, des del dia 08.01.07
fins a la reincorporació de la treballadora Cristina Sintes, de baixa per ILT (educadora Escola Infantil).
Resolució d’Alcaldia núm. 2007/35.- Contractació Balbina Roselló Elos, des del dia 01.01.07 fins a la
reincorporació de la treballadora Tecla Carreras, de baixa per ILT (servei neteja). ------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/68.- Contractació Carolina Cladera García de Quirós, des del dia
05.02.07 fins al dia 04.03.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/69.- Contractació Diego Llopis Riudavents, des del dia 01.02.07 fins a
la reincorporació del treballador Francisco Miró Moll, de baixa per ILT (conserge poliesportiu). --------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/70.- Contractació María Isabel Martil Cardona, des del dia 05.02.07
fins al dia 11.02.07 (educadora Escola Infantil). -----------------------------------------------------------------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. 2007/26, 2007/27, 2007/28, 2007/29,
2007/30, 2007/31, 2007/32, 2007/33, 2007/34, 2007/35, 2007/68, 2007/69 i 2007/70.” ----------------------

I no havent-hi 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 (5) i UCM (1);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda;
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/26, 2007/27, 2007/28,
2007/29, 2007/30, 2007/31, 2007/32, 2007/33, 2007/34, 2007/35, 2007/68, 2007/69 i
2007/70.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.02.07.MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D'AIGUA
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 23.02.07, amb relació a la modificació del
Reglament del servei municipal de proveïment d’aigua potable, la qual figura a l’expedient. -----------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana de qui eren, fins ara, els comptadors en el moment de posar-se, de la
propietat o del subministrador. El secretari respon que de la propietat i ara es canvia la modalitat i seran
del concessionari, el qual podrà articular les despeses d’inversió de comptadors i manteniment de
comptadors, en les despeses d’explotació del servei. ----------------------------------------------------------------
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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 del representant del PP, que suposen quatre vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Aprovar inicialment una modificació del Reglament del servei de proveïment d’aigua potable,
de conformitat amb les següents característiques: -------------------------------------------------------------------a) Incorporar a l’article 4t, OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI, un apartat f), que diu: ---------“f) Installar, mantenir i reposar els comptadors dels abonats, segons el Decret 55/2006, de 23
de juny, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear. -----------------------------------------b) Modificar el paràgraf 3r de l’article 18è, CLASSES DE SUBMINISTRAMENT, el qual quedarà redactat tal
com segueix: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------“Es consideraran subministraments industrials tots els subministraments situats al Polígon
Industrial i de Serveis de Sant Lluís, exceptuant totes les altres classes de subministraments
d’activitats que es contractin i que contenen les tarifes aprovades i en vigor.” -----------------------c) Modificar el paràgraf 1r de l’article 32è, SUBMINISTRAMENT DEL COMPTADOR, el qual quedarà
redactat tal com segueix: -------------------------------------------------------------------------------------------“El comptador el subministrarà el prestador del servei i serà de la seva propietat, únicament el
podran manipular els empleats del servei i les persones o l’entitat responsable de fer-ne el
manteniment, per la qual cosa serà degudament precintat. Darrere del comptador, el prestador
del servei hi installarà una clau de sortida el cost de la qual anirà a càrrec de l’abonat, que sí que
en podrà fer ús per prevenir qualsevol eventualitat que pugui esdevenir-se en la installació
interior.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB l’anunci de les esmentades modificacions, per tal que els interessats puguin
presentar allegacions durant el període d’un mes. -------------------------------------------------------------------En el cas que no se’n presentin, les esmentades modificacions s’entendran aprovades definitivament.” ----

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment una modificació del Reglament del servei de proveïment d’aigua
potable, de conformitat amb les següents característiques:
a) Incorporar a l’article 4t, OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI, un apartat f), que
diu:
“f) Installar, mantenir i reposar els comptadors dels abonats, segons el Decret
55/2006, de 23 de juny, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear.
b) Modificar el paràgraf 3r de l’article 18è, CLASSES DE SUBMINISTRAMENT, el qual queda
redactat tal com segueix:
“Es consideraran subministraments industrials tots els subministraments situats al
Polígon Industrial i de Serveis de Sant Lluís, exceptuant totes les altres classes de
subministraments d’activitats que es contractin i que contenen les tarifes aprovades i en
vigor.”
c) Modificar el paràgraf 1r de l’article 32è, SUBMINISTRAMENT DEL COMPTADOR, el qual
quedarà redactat tal com segueix:
“El comptador el subministrarà el prestador del servei i serà de la seva propietat,
únicament el podran manipular els empleats del Servei i les persones o l’entitat
responsable de fer-ne el manteniment, per la qual cosa serà degudament precintat.
Darrere del comptador, el prestador del servei hi installarà una clau de sortida el cost
de la qual anirà a càrrec de l’abonat, que sí que en podrà fer ús per prevenir qualsevol
eventualitat que pugui esdevenir-se en la installació interior.”
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Segona.- Publicar en el BOIB l’anunci de les esmentades modificacions, per tal que els
interessats puguin presentar allegacions durant el període d’un mes.
En el cas que no se’n presentin,
definitivament.

les esmentades modificacions s’entendran aprovades

CINQUÈ.RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/112, DE DIA
28.02.07.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES AMB MOTIU DEL PROCEDIMENT DE VALORACIÓ COLLECTIVA DELS
IMMOBLES EN RÚSTIC, ANTERIORMENT DISSEMINATS
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2007/112, de dia 28.02.07, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“En sesión de Comisión de Hacienda del día 26.02.07 se analizó y dictaminó con relación a la Proposición
de Alcaldía sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
con motivo del procedimiento de valoración colectiva de los inmuebles en rústico, anteriormente
diseminados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a la urgencia en comunicar a la Gerencia Regional del Catastro la modificación de la referida
ordenanza en cuanto a la determinación del coeficiente previsto en la Disposición Transitoria Decimoctava
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal, por cuanto que imperativamente debe ser comunicada con
anterioridad al próximo 1 de marzo de 2007. -------------------------------------------------------------------------Atendiendo al dictamen elaborado y haciendo uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.k de
la Ley de Bases de Régimen Local para la adopción de acciones en materia de la competencia del Pleno,
dando cuenta del mismo en la primera sesión que se celebre para su ratificación, es por lo que vengo en
---------------------------------------------R E S O L V E R ------------------------------------------------------Primera.- Aprobar provisionalmente una modificación en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles del siguiente tenor: ----------------------------------------------------------------------------------El articulo 2, apartado 2º quedara redactado: “El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles rústicos queda fijado en el 0,65%”. ------------------------------------------------------------------Incorporar una disposición adicional del siguiente tenor literal: “ Determinar en 1, el coeficiente
previsto en la Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la redacción
dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. -------Segundo.- Publicar en el BOIB y en un periódico de máxima difusión insular el anuncio del presente
acuerdo, al objeto que durante el plazo de un mes los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. ----------------------------------------------------------------En el caso de no presentación de alegaciones o reclamaciones, se entendería definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces, provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. ----------------------------------------Tercero.- Comunicar el acuerdo adoptado a la gerencia Regional del Catastro en orden al expediente que
se sigue de notificación de los valores catastrales relativos a inmuebles rústicos. -------------------------------.
Cuarto.- Que la presente Resolución pase a ratificación del Pleno del Ayuntamiento.” -------------------------

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 (5) i UCM (1);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2007/112, de dia 28.02.07,
transcrita anteriorment.
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SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.02.07.PROCÉS D'INTEGRACIÓ DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL, CONFORME A LES
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES PRIMERA I SEGONA DE LA LLEI 6/2005, DE 3 DE
JUNY

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 23.02.07, amb relació a la culminació del
procés d’integració dels membres de la Policia Local, conforme a les disposicions transitòries primera i
segona de la Llei 6/2005, de 3 de juny, la qual figura a l’expedient. ---------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en el quadre de la proposició queda explicat amb quines condicions queda
cada membre del cos de la Policia Local, i demana si hi ha qualque intervenció. --------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la Llei 6/2005 és de dia 3 de juny de 2005 i diu que li
agradaria saber si els canvis que es pretenen fer seran amb efectes retroactius o a partir del moment que
ho aprovi el Ple de l’Ajuntament. ---------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que els membres del cos de la Policia Local saben en quines condicions estan des de
l’entrada en vigor de l’esmentada llei, i assenyala que, segons aquesta llei, tenen un temps determinat
per adaptar-se a la titulació que se’ls exigeix. -------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana si es pot esperar quatre anys a fer tot açò des de l’entrada en vigor de
l’esmentada llei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari respon que en el període de quatre anys i que, sembla, que a través de l’EBAP es fomentaran
accions i cursos dirigits als Policies Locals, per tal que puguin convalidar la titulació que se’ls exigeix
segons l’esmentada llei. Per altra banda, manifesta que tot açò no tindrà efectes econòmics, ja que si bé
s’incrementaran les retribucions bàsiques amb motiu dels nous grups, es disminuiran, en la mateixa
quantia, les retribucions complementàries, ja que així ho permet la llei. ------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte a què han fet els altres Ajuntaments sobre aquesta qüestió, i si
hi ha hagut qualque reunió de batles en què s’hagi tractat açò. ---------------------------------------------------El batle respon que no ho sap, què han fet els altres Ajuntaments, i que no hi hagut cap reunió de batles
en què s’hagi tractat aquesta qüestió. ----------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’una còpia de qualque nòmina dels policies locals,
per tal de poder-ho analitzar adequadament. -------------------------------------------------------------------------El secretari informa que a l’expedient de la plantilla de personal, aprovada definitivament en el Ple de dia
12.02.07, hi figuren totes les dades actuals i reitera que la quantitat que s’augmenti de les retribucions
bàsiques es disminuirà del complement específic, i la suma total es manté la mateixa. -----------------------La Sra. Baillo Vadell demana si açò és legal. El secretari respon que absolutament. -------------------------El batle manifesta que no és que sigui legal, sinó que el que s’ha fet és el que diu la Llei. --------------------Intervé el Sr. Lora Buzón.
Manifesta que, a part d’aplicar el que diu la Llei, té entès que hi ha hagut
negociacions amb la Policia Local, i diu que li agradaria saber com estan. ---------------------------------------El batle manifesta que els policies pretenien uns augments, però la llei no ho permet i que, si bé la llei
t’ho pot permetre, en aquests moments s’ha valorat la situació i s’ha considerat que no hi ha d’haver
augment i, per açò, s’ha agafat aquest sistema que la llei sí permet. I diu que hi ha altres maneres
d’arribar a acords. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que seria interessant que si hi ha problemes amb la Policia Local que
s’intentàs negociar i arribar a acords. ----------------------------------------------------------------------------------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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Declarar la integració plena i la integració només a efectes retributius dels distints membres del
cos de la Policia Local; determinar el grup al qual s’adscriu cada un dels membres del cos de la Policia
Local, així com determinar el nivell de complement de destinació corresponent, de conformitat amb el
següent detall:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROCÉS D’INTEGRACIÓ CONFORME AL QUE DISPOSA LA LLEI 6/2005, DE 3 DE JUNY
COS POLICIA LOCAL

Nivell

Titulació

Grup

Sergent

Jesus Alonso Santiago

20

Graduat Escolar

B

Integració només a efectes retributius

Oficial

Antonio Gonzalez Vicens

17

Batxiller i FP 2

C

Integració plena

Oficial

Ana M. Llabres Sintes

17

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Oficial

Isaias Sanchez Buendia

17

Tècnic Superior

C

Integració plena

Policia

Juan Mier Aliaga

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Antonio Pons Pons

12

Certificat Escolaritat

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Martin Moreno Dominguez

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Fernando Sanz Martinez

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Jose Titos Moral

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Cristobal Coll Jordi

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Cristina Marques Sanchez

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

David Carmona Mercadal

12

FP 1

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Juan Perello Alles

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Luis Real Garcia

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Fernando Serrano Gomila

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia

Miguel Olive Borras

12

Graduat Escolar

C

Integració només a efectes retributius

Policia
Interí
Policia
Interí

Mercedes Sanchez Gomez

12

FP 1

C

Integració només a efectes retributius

Demetrio Arnau Portella

12

FP 1

C

Integració només a efectes retributius

Segona.- Que els serveis administratius de la corporació efectuïn les oportunes modificacions en els
instruments retributius, mantenint la retribució bruta anual i ajustant les retribucions bàsiques als nous
grups, així com disminuint les retribucions complementàries (el complement específic), els imports
necessaris per a l’ajust citat. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB l’acord adoptat.” -----------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que abans de començar la seva intervenció respecte al
present punt li agradaria manifestar, en nom del Partit Popular, el desgrat d’haver de viure un
Ple com el d’avui d’enfrontament, en certa forma, entre la Policia Local i l’actual equip de
govern. I diu que aquí hi ha dos plantejaments a fer, un formal i l’altre personal. Sobre el
primer, assenyala que la Llei 6/2005, de 3 de juny, parla d’un procés d’integració de grups, de
nivells i hi ha diferents apartats que parlen d’aspectes econòmics, com són:
“...El reconeixement dels efectes d’aquesta integració serà a partir de la data en què el Ple de la
corporació adopti l’acord corresponent. Si el Ple es fa abans de dia 27.09.05, en cas contrari els
efectes econòmics ho seran a partir del 27 setembre del mateix any....”
“...Se’ls hauran de modificar les retribucions bàsiques per adaptar-les als nous grups de titulació.
Respecte dels triennis cal ajustar-se al que s’estableix a la normativa bàsica estatal en aquesta
matèria, el complement de destinació o el grau personal consolidat, si escau, s’han de
mantenir...”

I assenyala que d’aquí es dedueix que, si s’han de mantenir, de cap de les maneres es poden
abaixar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la proposta que el batle fa és d’apujar el sous
base i davallar el complement específic, és a dir, el varia, de manera que les retribucions
queden igual que abans, i creu que aquesta proposta s’ha de poder variar i poder millorar. Així
mateix, manifesta que la policia li va proposar al batle un augment de 195 euros mensuals
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per un període de tres anys, que ell no va acceptar ni tan sols negociar, i diu que el Partit
Popular, després de fer un sondeig entre la Policia, ha arribat a la conclusió que, com que és
any d’eleccions, per a aquest any 2007 podrien oferir un augment de 80 euros mensuals i
després de les eleccions l’equip de govern nou que aparegui podrà renegociar quin serà el
futur de les seves retribucions.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha consultat a diferents ajuntaments, ajuntaments
similars al d’aquí, i ha comprovat que els altres han apujat els sous entre 187–210 euros
mensuals, i la proposta que el batle presenta és fer diferents canvis de graus, de nivells, però
realment el sou queda exactament el mateix, i es demana: Per què? I diu que aquí vénen
els plantejaments personals. Un informe del Govern balear ralla de la capacitat negociadora
que haurien de tenir els batles, i es demana: On és la seva? Per què tots els batles de l’illa han
arribat a acords amb els membres de la policia i han modificat les retribucions menys vostè,
senyor batle?
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que des de l’entrada en vigor de la Llei la policia ha
intentat negociar amb vostè, senyor batle, i açò ha estat impossible, i es demana: Per què?
Què li passa a aquest batle amb els membres de la Policia Local? Enfrontaments? Odis? Ràbia?
Què li han fet? Què ha fet vostè? Tot açò són una sèrie de preguntes que li agradaria que se li
contestassin, perquè els policies se senten enredats, senyor batle, perquè s’hi senten, i diu que
a ella, com a professional de l’ensenyança que és, li molestaria moltíssim que el seu empresari
-Govern balear o Estat- l’enredàs. Conclou demanant al batle que contesti a les preguntes
plantejades per tal de saber realment el que està passant entre l’equip de govern i la Policia
Local.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que és palpable que hi ha problemes i considera que el
que s’ha de fer en aquests moments és asseure’s i negociar, més que res per escoltar les dues
parts. Creu que per solucionar els problemes s’ha de necessàriament parlar, perquè hi ha un
mal ambient amb els membres de la policia i no només pel fet que no s’arriba a negociacions,
sinó que hi ha hagut dies que, fins i tot, no hi ha hagut, policies en el servei, i si hi ha un mal
ambient, la gent no fa la feina com toca. Conclou dient que, a part del que marca la llei, el
més important en aquests moments és asseure’s amb els delegats que representen la policia i
discutir amb ells, i tots sabem que davant una negociació tant d’una banda com de l’altra no
s’endurà tot allò que voldrien; però l’important és negociar.
Intervé el batle. Manifesta que no creu que estiguem vivint un enfrontament, sinó que creu
que el provoca més vostè, senyora Baillo, que no el fet que puguin venir a manifestar-se els
policies en el dia d’avui, ja que ells reivindiquen unes condicions i, en certa manera, el que es
du avui a aprovació és el que ens marca la llei, precisament, aprovada pel Govern balear i no
feim res més que adaptar-nos a l’esmentada llei.
Continua el batle. Manifesta que la setmana que ve hi ha prevista una comissió de formació i
l’equip de govern té una proposta per a la policia perquè està veient que tenim un problema
amb la titulació dels membres de la policia, ja que si bé avui l’Ajuntament fa la passa d’adaptarse a l’esmentada llei, açò no exclou que els membres de la policia també hauran de fer les
seves passes. Per açò, parlar d’enfrontaments personals, d’actituds..., açò és intentar afegir
foc allà on ell, com a batle d’aquest municipi, no n’hi veu. Que hi ha diferències de criteris és
evident, ja que la policia, mitjançant els seus representants, reivindicava unes quantitats
econòmiques que aquest equip de govern no ha pogut acceptar perquè precisament el que es
fa és adaptar-se al que marca la llei.
Segueix el batle. Manifesta que ha de rebutjar les paraules del regidor del PSM, i diu que creu
en la serietat i el compromís dels membres de la policia, tan si n’hi ha un, quatre com sis, que
fan la feina que toca, com pertoca i quan pertoca i açò de manifestar que s’està fent feina en
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males condicions, ho ha de rebutjar, ja que no és el cas de la nostra policia. A partir d’aquest
punt, es posen propostes damunt la taula de negociació i si bé avui hi ha hagut un rosari de
preguntes, aquestes es contestaran per escrit... –i es dirigeix a la senyora Baillo i li diu que pot
riure tot el que vulgui, que a ella li fan molta gràcia les coses, per molt serioses que siguin-.
Conclou dient que nosaltres ens asseurem i amb serietat arribarem a acords amb la Policia
Local de Sant Lluís.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Espera que sigui així, que amb serietat vostè arribi a
conclusions i a l’entesa amb els membres de la policia, però des del mes de juny de l’any 2005
fins al mes de març de l’any 2007, vostè ha tingut temps suficient d’haver-se pogut reunir amb
els membres de la policia hi haver arribat a negociacions, i que ens digui ara que la setmana
que ve s’hi ha de reunir... ja ens diu de quina manera vostè està dispost a negociar, açò ja ens
ho diu tot. Per tant, si amb els altres batles s’ha arribat a acords, aquí veim que amb aquest
batle és impossible o, si no, ho demostri la setmana que ve.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, si bé es cert que la policia de Palma va posar un
contenciós per la mateixa raó que aquí i el va perdre, contenciós contra el qual s’ha recorregut
i veurem com acaba, també és cert que l’Ajuntament de Talavera de la Reina va modificar el
complement específic als membres de la policia, aquesta va posar un contenciós i el van
guanyar.
Per altra banda, manifesta que aquesta proposta està equivocada, senyor batle,
perquè allà on diu nivell 12, ha de dir nivell 14, per tant, demana al secretari que ho verifiqui i
que quedi aquesta proposta damunt la taula amb la finalitat de fer-ne la correcció.
Intervé el secretari de la corporació. Manifesta que, de les anàlisis realitzades amb relació a la
proposició d’Alcaldia, confirma que els intervals dels nivells del complement de destinació per
als nous grups determinats per la llei, s’ajusten als nivells existents.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té un document que li agradaria que el secretari
llegís.
A continuació, el secretari compara les dades d’aquest document amb les dades que figuren a
la proposició d’Alcaldia, i confirma la seva primera intervenció respecte als intervals dels nivells.
La Sra. Baillo Vadell demana: En cas que no fos conforme aquesta proposta, legalment es pot
fer? Si açò avui queda aprovat, què passa?
El secretari manifesta que de les anàlisis realitzades per aquesta Secretaria és vàlida la
proposició d’Alcaldia. No obstant açò, es tornarà a analitzar, si bé diu que no té cap dubte que
és correcta, ja que els grups de nivells assignats als distints membres del cos de la Policia Local
s’ajusten als intervals de nivells que figuren a la legislació.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que l’únic que demana és que es revisi i, si és el cas, s’haurà de
modificar. Per altra banda, manifesta que també vol fer una observació sobre alguns torns de
servei que estan patrullant en mínims i açò és una pèrdua de seguretat que el batle no hauria
de permetre. Finalment, manifesta que espera que no li digui que no vol apujar el sou per
defensar les despeses que té l’Ajuntament i que només es bassa en la llei. Vostè que té fama
de no ser una persona austera i que es guia per impulsos capritxosos, açò, senyor batle, no és
desqualificar-lo, avui aquí discuteix unes minúcies i no té en compte que vostè, com a batle, ha
costat al poble de Sant Lluís 150.000 euros -que són 25 milions de les antigues pessetes- amb
aquests quatre anys del seu mandat, és a dir, amb vostè mateix és molt generós, però quan
es tracta dels altres, a fer moltes punyetes. Conclou dient que el Partit Popular rebutja aquesta
proposta i hi votarà en contra.
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Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que quan ha dit males condicions, creu que no
ho ha entès bé, senyor batle, ja que ell volia dir que quan a tothom li toquen la butxaca li fa
mal fer feina. A més, assenyala que la llei es pot interpretar de moltes maneres, i vol recalcar
que hi ha hagut dies que només hi ha hagut un policia de servei, i si anant damunt la llei els
llevan sou del seu salari, la veritat, encara amb més poques ganes la gent fa feina, ja que
molts funcionen pels doblers. Conclou dient que si la setmana que ve el batle ha de negociar
amb la policia, deixi el present punt damunt la taula i quan tengui les negociacions fetes ho
dugui al Ple.
Intervé novament el batle. Manifesta que, evidentment, no deixarà damunt la taula el present
assumpte, ja que fa prou mesos i, fins i tot, anys i es hora de posar-ho al dia. Així mateix, vol
deixar clar que no es lleva cap duro, sinó que es manté, ja que la llei diu que allò que lleves
d’un lloc, ho afegeixes a un altre; per tant, que no es digui que rebaixam o llevam doblers.
Conclou dient que després hi havia unes reivindicacions de més diners i açò és el que no s’ha
considerat oportú en aquest moments; i sobre l’afirmació que tots funcionen per doblers, açò
és discutible.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, que el present punt
quedi damunt la taula.
El secretari anuncia que el Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als
membres del PP (4) i PSM (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i
UCM (1); acorda desestimar la proposta presentada.
Tot seguit, el Sr. Lora Buzon i la Sra. Baillo Vadell demanen què ha votat realment la Sra.
Giuditta Zaniol, a favor, abstenció o en contra, ja que no ha quedat clar.
Pren la paraula la Sra. Giuditta Zaniol anunciant que ella ha votat que el present punt quedi
damunt la taula.
A continuació, el batle sotmet novament a votació la proposta de deixar el present punt damunt
la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (4), PSM (1) i la
Sra. Zaniol PSOE (1); i cinc vots en contra, corresponents a la resta dels membres del PSOE (4)
i UCM (1); acorda deixar el present punt damunt la taula.

SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.02.07.INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS.- EXPEDIENT NÚM. 2/2006
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’han elaborat diferents fitxes d’inventari i que, de cara a la sessió plenària, es
remetran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar l’expedient núm. 2 de l’Inventari general de béns i drets corresponents a aquesta
corporació, relatius a les fitxes de la 17 a la 43 de l’epígraf 1 – IMMOBLES. -------------------------------------Segona.- Publicar el present acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies hàbils els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. ----------------Tercera.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient
indicat.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 2 de l’Inventari general de béns i drets corresponents a
aquesta corporació, relatius a les fitxes de la 17 a la 43 de l’epígraf 1 – IMMOBLES.
Segon.- Publicar el present acord en el BOIB amb la finalitat que durant el període de 15 dies
hàbils els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Tercer.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient indicat.

VUITÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ
D'EQUIPAMENTS CULTURALS 2007

D'ALCALDIA

NÚM.

2007/59.-

PLA

El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/59, de dia 25.01.07, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Cumpliendo con el Reglamento del Plan Territorial de instalaciones y Equipamientos Culturales vigente
para el Año 2007 y cuya Cláusula 5 establece como fecha máxima para la tramitación de solicitudes la del
31 de Enero de 2007. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Vista Memoria Valorada realizada por el Concejal del Área de Cultura y Juventud de este Ayuntamiento. --Atendiendo a las atribuciones que me confiere la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
vengo en -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER --------------------------------------------------------Primero.- Solicitar la inclusión en el Plan Territorial de Instalaciones y Equipamientos Culturales Año 2007
de la siguiente actuación: -------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Mobiliario, Material y Equipamiento para la Biblioteca Pública y Fomento de Movimientos Musicales y
Teatrales en el Marco Cultural y Social de San Luís, cuya memoria valorada asciende a la cantidad de:
35.707,40Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Consell Insular de Menorca y ratificar la misma por el
Pleno del Ayuntamiento de San Luís.” -----------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la Resolució d’Alcaldia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda ratificar en tots
els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2007/59, de dia 25.01.07, transcrita anteriorment.

NOVÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 54/07 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER VICTOR SERRANO TUDURÍ
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA 298/06)
El secretari dóna compte de la sentència núm. 54/07, de dia 1 de febrer de 2007, del Jutjat
contenciós administratiu de Palma de Mallorca, mitjançant la qual S’ESTIMA el recurs contenciós
administratiu interposat per Victor Serrano Tudurí contra l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local de dia 27 d’octubre de 2005, relatiu a l’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa de
llicència d’obres i d’impost sobre construcció objecte de la llicència d’obres núm. 5470.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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DESÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/61.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/61, de dia 19.01.07, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 31 de enero de 2007 hasta el día 4 de febrero
de 2007; 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 1º Tte. 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 31 de enero de 2007 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el
día 4 de febrero 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.

ONZÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'INICI DE LA TRAMITACIÓ DE
L'ESTUDI DE VIABILITAT I AVANTPROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ
D'UN CENTRE ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA I REFORMA I AMPLIACIÓ DEL
POLIESPORTIU DE SANT LLUÍS, PRESENTAT PER SERPROSPORT SL
El secretari informa que s’ha remès una còpia de la proposició d’Alcaldia, de dia 02.03.07, així
com una còpia de l’informe de Secretaria, també de dia 02.03.07, relativa a l’assumpte
indicat. Tot seguit, dóna compte de l’esmentat proposició d’Alcaldia:
“Mediante escrito registro de entrada numero 983, de fecha 24 de febrero de 2007, SERPROESPORT S.L.
presenta ante este Ayuntamiento el estudio de referencia al objeto de su toma en consideración y, en su
caso, el inicio del procedimiento necesario para el otorgamiento de un contrato de concesión de obra
publica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo al informe emitido por el Sr. Secretario. -----------------------------------------------------------------Y atendiendo a lo dispuesto por el articulo 82 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales, que determina que por razones de urgencia debidamente motivadas, se
podrán incluir en el orden del día asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión, pero que en este caso no podrá adoptarse acuerdo sobre este asunto sin que el Pleno ratifique
su inclusión en el orden del día, es por lo que elevo a la consideración del Ayuntamiento pleno las
siguientes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPUESTAS DE ACUERDO ----------------------------------------------------------------------------Primera.- El Ayuntamiento Pleno ratifica la inclusión del presente asunto en el orden del día de la
presente sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segunda.- El Ayuntamiento de Sant Lluis acuerda iniciar la tramitación de una eventual concesión de
obra publica relativa a la construcción y gestión de un centro deportivo con piscina cubierta y reforma y
ampliación del Polideportivo de Sant Lluis. -----------------------------------------------------------------------------Tercero.- Someter a exposición publica por el plazo de un mes el Estudio de viabilidad y anteproyecto
presentado por SERPROESPORT S.L. al objeto de la formulación de alegaciones, reclamaciones o
sugerencias.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que avui es du a aprovació aquest avantprojecte presentat per
Serprosport SL, empresa que coneixem a Sant Lluís perquè fa bastant de temps que fa feina
aquí; creu que és un bon projecte i assenyala que el tràmit que ara se li dóna és d’exposició
pública i, a partir d’açò, les aportacions que puguin venir, benvingudes siguin.
Per altra
banda, manifesta que aquests darrers dies li ha fet la sensació que hi ha hagut grups polítics
que s’ho han agafat amb es peu baratat i açò ha donat com a resultat dir certs disbarats. La
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veritat, un projecte de piscina que tots els grups polítics que estam aquí representats -i alguns
que no sap se’l van arribar a plantejar-, el duem a la proposta, ara resulta que al dia d’avui,
que pot ser una realitat al dia de demà, es diu que es fa electoralisme, i creu que açò és un
compliment d’una promesa electoral.
Continua manifestant que una altra cosa és que no
agradi aquest projecte i que hagi de ser un altre, açò és la discussió que vindrà dins el proper
mes amb l’exposició pública. Conclou dient que amb aquesta proposta també es planteja la
remodelació del poliesportiu, tan necessària; creu que és una proposta bastant bona i el
plantejament és correcte. Per açò, hi faran feina perquè sigui una realitat per a Sant Lluís.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle ha tingut tota la raó quan ha dit que tots
els partits polítics tenien dins el seu programa l’objectiu de fer una piscina, i el Partit Popular
diu: piscina sí, però no segons aquesta proposta.
Indica que el batle ha xerrat de disbarats, i
sota el punt de vista del Partit Popular el disbarat més gros es dur aquesta proposta avui aquí i
és un disbarat perquè té certs dubtes que aquesta proposta pugui ser aprovada, ja que a
l’informe del Secretari de la corporació, on es transcriuen els decrets de la Llei de contractes de
les administracions públiques, s’indica el següent:
“Artículo 227.
1.- Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra
pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un
estudio de viabilidad de la misma.
3.- La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el
plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará
traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado...”

Manifesta que, però, assessorada per un advocat, ja que la proposta no li semblava que
complís la normativa vigent, llegirà l’article 228 perquè el secretari informi el Ple del que
nosaltres creiem que és una proposta illegal:
“Artículo 228.
1.- En función de la complejidad de la obra y del grado de definición de sus características, la
Administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del
correspondiente anteproyecto...
3.- El anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes...”

Per tant, assenyala que hi ha dos aspectes diferents: un, respecte a l’estudi de viabilitat i
l’altre, respecte a l’avantprojecte, i diu que, si açò és així, vostè, senyor batle, de cap manera
pot presentar una proposta d’aquestes característiques.
Manifesta que la llei diu que primer
s’ha de presentar un estudi de viabilitat, aquest s’ha de tenir en exposició pública durant trenta
dies i després es podrà presentar l’avantprojecte, però l’equip de govern presenta l’estudi de
viabilitat més l’avantprojecte d’una forma conjunta, i es demana: És que l’estudi de viabilitat ja
el donen per bo? On són els trenta dies que marca la llei previs a l’avantprojecte? I diu que,
segons vostès, es podria anar a licitació sense passar per concurs públic i, en conseqüència,
donar la concessió, i açò és cosa que li fa mala olor.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que un projecte tan complicat com aquest ha
necessitat mesos per confeccionar-se i, a més, l’Ajuntament ha hagut de donar una sèrie de
dades ja que, si no, la memòria no es podria fer. Per tant, ho coneixia, i si el batle ho sabia, es
demana: Per què no ha convocat una comissió per tractar l’estudi de viabilitat d’un projecte
tan complex? Ens ho ha amagat, per què? Quin benefici en treu? Només electoral? Així
mateix, manifesta que la documentació l’ha tinguda pràcticament avui hora per hora ja que ahir
li van dir que estava a disposició, però no l’han poguda, en absolut, revisar perquè no hi havia
temps material per fer-ho; no hi ha dret que vostè ens l’hagi donada amb tan poc temps.
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Conclou la Sra. Baillo Vadell manifestant que, per totes aquestes raons legals, falta de temps
per estudiar-lo i falta de transparència, demana que es retiri aquesta proposta i, si el balte no
vol que pensem malament, organitzi i creï unes comissions d’estudi per determinar fins a quin
punt és important i interessant o no per al poble de Sant Lluís una piscina d’aquestes
característiques.
Tot seguit, el secretari manifesta que la portaveu del Partit Popular ha fet una intervenció
sobre raons de legalitat, la qual voldria matisar. Indica que ha fet una lectura parcial de
l’article 227 de la Llei de contractes de les administracions públiques, ja que, entre d’altres,
s’ha obviat l’apartat 5è de l’esmentat article, que diu:
“5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales
concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de
tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo
mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la
Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.”

Manifesta que, en el marc determinat per la Llei de contractes de l’estat amb relació al
contracte de concessió i execució d’obra pública, permet que sigui l’administració qui pugui
impulsar-ho i, per açò, se la requereix perquè redacti un estudi de viabilitat i el sotmeti a
informació pública, o permet que la iniciativa privada pugui posar a estudi de l’administració
un estudi de viabilitat, que és el que es diu a la proposta d’acord basant-se en l’apartat
cinquè: “l’Ajuntament de Sant Lluís acorda iniciar la tramitació d’una eventual concessió d’obra pública
relativa a la construcció i gestió d’un centre esportiu .... i sotmetre a exposició pública durant el període
d’un mes l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte presentat per SERPROSPORT SL...”
Continua el secretari. Manifesta que el que s’anomena avantprojecte a la documentació
lliurada i posada a disposició dels grups polítics el passat dissabte, és una valoració econòmica
per poder fer intelligible l’estudi de viabilitat, ja que si no se sap quina és la inversió difícilment
es pot fer un estudi de viabilitat econòmica. I diu que vol deixar perfectament clar que la
proposició d’Alcaldia que es presenta s’ajusta a la legalitat vigent, des de la perspectiva que la
iniciativa privada pot posar i pot sotmetre a estudi... I diu literalment de nou: “...Se admitirá la
iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. Presentado el
estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al particular la
decisión de tramitar o no tramitar...”
Finalment el secretari manifesta que l’estudi de viabilitat, acabada l’exposició pública, donarà
lloc, si aquesta administració ho considera oportú, a preparar el plec de condicions de la
concessió i execució de l’obra pública que aquesta administració consideri oportú i que, doncs,
és en el plec de condicions d’un concurs on s’hauran de desplegar.
Conclou dient que en
l’informe de Secretaria, encara que només reprodueix els articles 220, 222 i 227 de la Llei de
contractes de l’estat amb relació a aquesta matèria, hi queda perfectament clar que l’actuació
presentada per una iniciativa privada és correcta i que l’actuació desenvolupada per la
proposició d’Alcaldia s’ajusta a les determinacions de la llei de contractes.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el secretari no n’ha dit res, de l’article 228 de
l’esmentada llei, que ella ha citat, ja que ell només ha fet menció de l’article 227, i l’article 228
parla de l’avantprojecte, i ell no l’ha citat per res.
Pren novament la paraula el secretari manifestant que no estam parlant d’un avantprojecte de
construcció, sinó d’un estudi de viabilitat en què figura una proposta d’execució d’obra valorada
i serà precisament quan acabi l’exposició pública i quan el plec de condicions determini la
necessitat d’executar i de redactar un projecte per poder executar, quan es conclourà. Així
mateix, reitera i confirma que l’article 227, apartat 5è, s’adequa tant a l’actuació realitzada per
Serprosport SL com a la proposició d’Alcaldia que se sotmet a la consideració del Ple.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, efectivament, ens ha agafat amb es peu un poc
així, però també és cert que en els Pressuposts de 2007 li vaig fer una pregunta, en concret:
No hi ha partida econòmica per a la piscina? I vostè me va contestar: no està encara dins es
plans d’aquest equip de govern, la piscina. Manifesta que dia 24.02.07 Serprosport fa un
registre d’entrada i l’Ajuntament dia 26.02.07 en fa la presentació, és a dir, ha tingut més poc
temps que nosaltres per estudiar-lo, ja que nosaltres hem tingut tres o quatre dies i, la
veritat, el memoràndum de paper i d’informació és impressionant i el disquet l’hem tingut fa
24 hores, ha estat impossible poder analitzar el projecte; per tant, diu que no analitzarà el
projecte tècnicament, però sí políticament.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que així com tots els partits tenien reivindicat dins els
seus programes fer una piscina, considera que aquesta està molt sobredimensionada, per la
poca cosa que n’ha pogut veure. Així mateix, manifesta que en aquesta legislatura es van
omplir la boca durant un temps de mancomunar aquest servei entre els Ajuntaments de Maó,
es Castell i Sant Lluís, i que cada vegada que es xerrava d’aquesta piscina, es deia que no
perquè amb l’Ajuntament de Maó o amb l’Ajuntament des Castell es farà açò o allò, i es
demana: És que renunciam a mancomunar aquest servei? Si és així, s’ha de dir ben clar.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li fa l’efecte, per la poca cosa que n’ha llegit, que
sembla que en lloc de gestionar un servei el que es vol és gestionar una operació econòmica,
ja que s’està xerrant de 6’5 milions d’euros, i açò són molts de doblers per aquest Ajuntament i
creu que serà l’any 2038 i encara estarem pendents de rebre aquest pavelló esportiu. Així
mateix, considera que el més ideal hauria estat que tot açò hagués passat per comissió
d’Urbanisme i s’hagués comentat,
així com que s’hagués fet una aportació o un concurs
d’idees per veure quina piscina és la més adequada per al poble de Sant Lluís, ja que aquests
grans projectes, segons com es facin, seran deficitaris no d’aquí a 20 anys, sinó d’aquí a 30, 40
o 50 anys, i tothom sap que les concessions, a mesura que va passant el temps, es van
deteriorant i a mesura que es van deteriorant s’han de fer injeccions econòmiques.
Finalment, el Sr. Lora Buzón demana que, abans de tirar endavant açò, el present punt quedi
damunt la taula, ho estudien i, a ser possible, que l’Ajuntament promogui un concurs d’idees
per fer una piscina a mida del que tenim a Sant Lluís.
Intervé novament el batle. Sobre la qüestió de mancomunar serveis, manifesta que fa dos anys
que va morir aquesta cosa, ja que precisament qui va quedar més descollocat d’aquella història
va ser l’Ajuntament de Sant Lluís, per la qual cosa havien renunciat per escrit de fer certes
activitats en el nostre pavelló. Manifesta que en el moment que hi ha la pujada del Menorca
Bàsquet, que es fa el nou pavelló, tot allò mor,
i en aquell moment qui tenia grans
problemes de mancomunar el servei era l’Ajuntament des Castell, ja que la seva primícia era
una connexió directa amb aquella zona, i si açò no hi era, ells no entraven.
Segueix
manifestant que en aquells moments sí que hi creia, sobre mancomunar serveis, però insisteix,
en el moment que es fa el pavelló esportiu, tot allò es va morir, i se’n van fer, de viatges, per
anar a veure installacions que podien ser bastant semblants. A més, l’Ajuntament de Sant
Lluís va demostrar que ens incorporàvem a aquella iniciativa perquè va manifestar per escrit la
renúncia a fer certes activitats en el nostre pavelló, però no se’ns n’ha tornat a dir res. Ara hi
ha hagut una empresa que ha agafat la iniciativa, i és el que es du avui a aprovació.
Continua el batle. Manifesta que el concurs d’idees podrà venir ara, però ara tenim una idea
damunt la taula, i no comencem a rallar de concurs d’idees perquè açò són pardals qui volen i
els pardals que volen se’n solen anar. Aquí hi ha una proposta seriosa, en la qual hi ha diners
privats per fer la inversió inicial i llavors també hi participen els diners públics amb una
adjudicació de gestió, sigui Serprosport o sigui un altre, perquè el fet que Serprosport hagi
presentat aquesta iniciativa no li dóna el dret de gestionar-ho, ells han agafat aquesta iniciativa
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i benvinguda sigui. Segueix manifestant que un concurs d’idees no arriba a bon port i més
quan xerram d’una obra d’aquesta envergadura, i aquesta envergadura és a causa del terreny
que tenim; ara hi ha una proposta, i a més, amb 1’5 milions d’euros per remodelar l’actual
pavelló.
Finalment, el batle es demana: Si no hi ha mancomunació de serveis, que és que hem de
quedar amb els braços plegats i esperar un concursos d’idees a veure si passa el pardal que
toca i l’enganxem? Ara tenim un pardal que passa i que s’ha aturat aquí i, a partir d’açò,
aportacions. Per altra banda, manifesta que han tingut temps, des de dissabte fins a dia d’avui
per analitzar el projecte, ja que aquest ha estat al seu abast i si avui se li ha lliurat el disquet ha
estat perquè no en tenien més en aquell moment, però la documentació ha estat a disposició
des del dia que es va convocar el Ple. I que no han tingut prou temps perquè tenen altres
feines, açò ho entén, però que hi ha hagut dies per mirar-lo tot, també és cert, açò no creu
que sigui excusa. Conclou manifestant que en política no es pot renunciar a res, en aquells
moments hi va haver la idea de la mancomunació de serveis, però en el moment que es va
solucionar el pavelló esportiu, tot allò se’n va anar, i n’hi havia molta de feina feta i amb idees
bastant clares i amb 150 mil metres a disposició; a més, aferrat al nostre terme municipal.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber exactament: vostè,
senyor batle, quanta estona ha tingut per analitzar aquest estudi de viabilitat? Perquè que ens
digui que hem tingut prou temps des de dissabte dematí fins avui... No sap si ell té una feina
que té moltes hores lliures (si bé sap que ell dedica 24 hores a la batlia) però nosaltres tenim
les nostres ocupacions i que ens digui que hem tingut prou temps...
Manifesta que,
efectivament, la llei diu que hem de tenir la documentació en 48 hores d’antelació, però
s’entén que un document, però no un expedient d’aquestes característiques. Per tant, considera
que no ha tingut temps d’estudiar-lo.
Així mateix, considera que hi ha hagut falta de
transparència, el batle no ha estat gens clar i ens ho ha estat amagant. Per què? No ho entén.
Per tant, el Partit Popular demana que el present punt quedi damunt la taula i es faci una
comissió d’estudi, perquè realment presentar un projecte d’aquestes característiques i
d’aquestes magnituds ho troba... (diu que no té paraules).
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que els projectes no es fan en quatre dies i
aquest no ha estat fet en quatre dies; quatre dies ha tingut l’oposició per estudiar-ho i està
segur que aquest projecte ha necessitat més de dos o tres mesos per fer-se. A més, aquest
projecte ha estat venut a altres ajuntaments, que no l’han volgut; per tant, no és d’ara aquest
projecte, ja ha rodat, segons té entès. Continua manifestant que el fet de demanar que passi
per comissió és perquè és normal que hi passi i perquè creu que, com més gent ho pugui
veure, molt millor i pots arribar a uns acords, i més quan es tracten xifres de 6’5 milions
d’euros. Així mateix, manifesta que no s’ha de renunciar a mancomunar, també hi creu i tal
vegada ara es l’hora d’agafar la bandera i tornar ha xerrar amb els pobles que tenim al voltant,
abans de començar aquest projecte. Conclou proposant que el present punt quedi damunt la
taula i vol deixar clar que el PSM no renuncia a tenir una piscina, però la vol tenir d’una altra
forma, i que encara que les idees volin, senyor batle, sí, les idees són pardals i a Mallorca li
diuen una altra cosa...
El batle diu que assoleiats.
Finalment, el batle manifesta que si aquest projecte es va oferir a altres ajuntaments, vostè ja
fa dies que ho sabia, no li ve de nou aquest projecte, i a la millor podria contestar vostè, a la
senyora Baillo, quin temps fa que ho sap vostè, d’aquesta història.
Manifesta que al seu
entendre no és un tema per deixar damunt la taula, sinó que precisament és un tema que ha
d’anar a votació i la gent tindrà prou temps per observar-lo i fer-hi aportacions de millores,
idees o altres qüestions. El que es fa avui és donar tràmit a allò que ens marca la llei.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, deixar damunt la
taula el present punt.
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El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); i
sis vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1); acorda desestimar la
sollicitud presentada.
Tot seguit, sotmet a votació la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i cinc vots en contra, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la
present sessió.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Lluís acorda iniciar la tramitació d’una eventual concessió
d’obra pública relativa a la construcció i gestió d’un centre esportiu amb piscina coberta i
reforma i ampliació del Poliesportiu de Sant Lluís.
Tercer.- Sotmetre a exposició pública pel període d’un mes l’Estudi de viabilitat i avantprojecte
presentat per
SERPROESPORT SL, per poder formular allegacions, reclamacions o
suggeriments.

DOTZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern de dia 11.01.07
-

Punt 2n, apartat 4è.- Còpia de l’escrit presentat per Fernando Sanz Martínez, RE 7307, de
dia 27.12.06.

-

Punt 9è.- Còpia de la certificació d’obra “Tancament perimetral zona verda àrea de jocs de
Binibèquer Vell”.

-

Punt 10è.- Còpia de la certificació d’obra “Pavimentació asfàltica camí de Santa Rita (1ª
fase)”.

Junta de Govern de dia 18.01.07
-

Punt 2n, apartat 1r.- Còpia visites efectuades a la pàgina WEB municipal durant els darrers
anys.

-

Punt 11è.- Amb relació a la liquidació de la taxa del servei de clavegueram als immobles
sense connexió al servei de proveïment d’aigua potable, manifesta que voldria una
explicació dels motius pels quals s’acorda aplicar l’import d’1,40 euros per plaça i, en canvi,
a l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança del clavegueram (RS 12548)
estableix una quota fixa de 8,76 euros plaça/any.

Junta de Govern de dia 25.01.07
-

Punt 13è.- Còpia dels informes emesos per la Policia Local, de dia 20.01.07 i pel
Coordinador de Seguretat de DICONSAL, de dia 23.01.07, respecte a l’obra de supressió de
barreres arquitectòniques del poliesportiu municipal.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té una sèrie de coses pendents: Respecte e
l’escrit amb registre de sortida núm. 1566, apartat c), una qüestió sobre barreres
arquitectòniques; apartat d), una qüestió sobre equipaments culturals; i apartat j), una qüestió
sobre activitats complementàries als plans d’excellència i dinamització de producte turístic
corresponent a la iniciativa de modernització de destinacions turístiques madures.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària de dia 25.01.07 va formular
una sèrie de preguntes sobre les proves de selecció per cobrir definitivament places
d’educadores de l’Escola Infantil. Diu que no està gens d’acord amb la contestació del batle i,
tot seguit, en fa la lectura:

“....considero que amb l’Acta celebrada pel Tribunal el dia 12.02.07, a la que va assistir
vostè en representació del Partit Popular, es van analitzar la totalitat de les
circumstàncies així com les distintes preguntes formulades per vostè a l’esmentada
sessió plenària.”
I diu que açò no és cert, ja que a la sessió plenària va fer cinc preguntes i, com a molt, només
n’hi ha una de contestada. Per tant, demana que siguin contestades.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Llegeix l’escrit que el batle li ha remès en el dia d’avui, i que diu:

“En contestació al seu escrit del passat dia 5 de setembre de 2006, registre d’entrada
en aquest Ajuntament núm. 5054, en sollicitud d’informació sobre despeses del concert
i sarsuela celebrades en el mes d’agost de l’any 2006, mitjançant la present li comunic
que encara s’està a l’espera de la liquidació definitiva a presentar pel Centre Cultura i
Esportiu de Sant Lluís i que, quan es disposi d’aquesta informació, se n’informarà.”
I diu que ella va demanar (RE 5054, de dia 05.09.06):

“1ª ¿Cuál ha sido el coste del Concierto, incluido el pago de los artistas, orquesta,
dietas, viajes, hotel y cuantos otros haya podido generar?
2ª ¿Cuál ha sido el coste de la Zarzuela, con la totalidad de gastos que se hayan
originado?
3ª ¿Cuál ha sido el ingreso en concepto de “entradas”?
4ª ¿Cuál ha sido el resultado económico de cada uno de los citados eventos?
5ª ¿Cuáles fueron los resultados económicos (gastos e ingresos) que se generaron en
los Conciertos celebrados en 2004 i en 2005?”
Diu que s’ha posat en contacte amb el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluí i ells li han dit que
només van fer una revisió i control de les entrades, ho van recollir tot i es va lliurar al batle de
l’Ajuntament de Sant Lluís. Per tant, no entén l’escrit que el batle li ha remès, en el qual s’indica
que s’està a l’espera de la liquidació definitiva a presentar per l’esmentada entitat. Així mateix,
assenyala que si a aquestes alçades, que ja s’està planejant la realització d’un altre concert,
encara no s’ha liquidat el de l’any passat... qualcú no diu la veritat o vostè, senyor batle, o el
Centre Cultural.
Intervé el batle. Manifesta que vostè sap que aquest Ajuntament va adreçar un escrit al Centre
Cultural i Esportiu de Sant Lluís i, a dia d’avui, aquest escrit no ha estat contestat per
l’esmentada entitat.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que el CCE no pot contestar, ja que no té res a dir. El batle diu:
Idò? La Sra. Baillo assenyala què és el que li han dit. El batle li demana si és el president de
l’esmentada entitat qui li ha dit açò. La Sra. Baillo diu que ella no ha xerrat amb el president.
El batle manifesta que, doncs, que li digui el senyor president del CCE si ells tenen o no tenen
què dir. La Sra. Baillo manifesta que l’únic que sap és que allò que diu l’escrit del batle no
és cert, i no entén que, després de tants de mesos, encara s’estigui a l’espera de la liquidació, i
es demana: Que és que no li ha lliurat els doblers? No ho entén i vol una explicació. El batle
li recomana que demani al Centre Cultural com ho han fet. La Sra. Baillo diu: el responsable,
no és l’Ajuntament? El batle respon que l’Ajuntament, conjuntament amb el CCE, i es va enviar
un escrit amb registre de sortida i aquest escrit no ha estat contestar. La Sra. Baillo Vadell
assenyala que açò, a ella, no li basta i ella ha fet una sèrie de preguntes des del mes de
setembre i el batle no les hi contesta i ja seria hora que es contestassin, ja que açò és
indignant. El batle indica que no es preocupi que es reiterarà l’escrit al Centre Cultural perquè
vostè així ho ha demanat.

TRETZÈ.- ASSUMPTES DIVERSOS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li han comentat que en el pàrquing del cap de
futbol de Punta Prima és un “despilfarro” de llum que hi ha, que durant aquest hivern ha estat
encès tot el vespre i que no hi ha cap motiu perquè sigui així. Igualment, sobre el Circuit
Natural, i diu que li agradaria saber si hi ha qualque tipus de solució sobre aquesta qüestió.
El batle manifesta que li agrairia que la persona que li ha dit açò digués a veure quina hora
seria l’adequada per apagar el llum. Així mateix, indica que aquests llums funcionen amb uns
rellotges i s’aturen a les hores marcades, si bé en aquests moments no sap a quina hora
s’apaguen, però ho verificarà; però vol deixar clar que n’està segur que en el Circuit Natural no
hi estan tot el vespre, encesos.
La Sra. Baillo Vadell agraeix que es verifiquin aquests horaris i creu raonable que unes hores
estiguin encesos, però no sempre i menys durant l’hivern, que no hi ha ningú.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Pel que fa al llançament de petards durant les festes de
Carnaval, manifesta que vol saber si la Policia tenia ordres del batle perquè actuassin.
El batle respon que la Policia ha d’actuar segons marca la llei i, en aquest cas, no tenien cap
ordre especial per actuar contra els petards.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, fins ara, el transport amb autobús dels jubilats era
de franc i li han comentat que ara pagaran 0’65 cèntims i li agradaria una explicació en quina
situació està aquesta qüestió.
El batle respon que ho demanarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el carrer Duc de Crillon cap de cantó amb
l’avinguda de sa Pau, ha vist que hi ha una màquina que fa una sèquia, i demana què és que
fan i si és una obra pública o privada.
El batle respon que privada, que l’Ajuntament ho va autoritzar, i que en aquests moments hi
queda per fer una regada a la zona de confluència de l’entrada a ses Barraques, que s’està
tractant amb el departament de carreteres del CIM per veure per on ha de passat exactament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell.
Recorda que en el Ple passat, a l’apartat de “Precs i
Suggeriments”, va dir que trobava exagerat el programa i calendari de Sant Antoni. El senyor
Cubas li va contestar que lamentava el seu mal gust, i diu que no entén què hi té a veure que

18

ella xerri d’una exageració i que ell l’acusi a ella de tenir mal gust, i diu que vol fer-li la següent
pregunta. Diu que troba el senyor Cubas un home ben plantat i es demana: També tenc mal
gust per dir açò?
El batle manifesta que no xerram del mateix. La Sra. Baillo diu que ja ho creu, que xerram del
mateix i suposa que ell m’entendrà. El batle diu: que és que el considera un calendari? Per
favor. La Sra. Baillo diu que no ha dit açò.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que dia 28.11.06 per resolució d’Alcaldia es va acordar
la restitució i reposició del terreny on es va fer la piscina de Binibeca Club, li van donar un
període de 30 dies per presentar un projecte de restitució / demolició i vol saber si ja s’ha
presentat. Si no és així, vol saber si ell pensa elaborar aquest projecte i, si no ho han fet, quan
pensen fer-ho.
El batle manifesta que, en aquests moments, no sap si ha entrat en aquest Ajuntament
l’esmentat projecte i que, si no, evidentment l’haurem de fer, tal com deia l’ordre, si bé espera
que durant els propers dies l’entrin, aquest projecte, perquè hi queden pocs dies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.30 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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