ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DESEMBRE DE 2005

DE DIA 22 DE

A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 22 de desembre de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinent de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :

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

¡Error!Marcador no definido.
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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 24.11.05.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 19.12.05.APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE BINIFADET.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió un exemplar del Pla especial de protecció
de Binifadet, per estudiar-lo i analitzar-lo. -----------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no sap si l’Ajuntament està obligat o no a fer aquest Pla, i
assenyala que li agradaria disposar d’una explicació dels motius pels quals s’elabora l’esmentat document.Pren la paraula el balte. Manifesta que quan l’Ajuntament es va adaptar a les DOT es va obligar a
redactar quatre plans especials: el de Binifadet, ses Barraques, Alcalfar i Biniancolla, si bé en el dia d’avui
només es duen a aprovació inicial el de Binifadet i el de ses Barraques. El motiu d’aquesta obligació és
perquè dins un mateix sector hi ha diferents normatives, i amb aquest instrument urbanístic el que es
pretén és regular-ho adequadament. -----------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa pel cost econòmic d’aquest Pla i sobre la seva elaboració. -------El batle respon que no n’està segur però que el cost és entre unes 800.000 o 900.000 pessetes per cada
pla, i que aquest ha estat elaborat per l’arquitecte Pere Serra Vich, amb la col·laboració dels Serveis
Tècnics Municipals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell indica que hi ha diferents superfícies, una és la cadastral i l’altre és la
gràfica, que no coincideixen, i en alguns casos no coincideixen amb molts de metres de diferència, i
demana quina superfície realment hauria de ser la bona. ------------------------------------------------------------
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El batle manifesta que la bona seria si es presentàs un aixecament topogràfic. Així mateix, indica que s’ha
de tenir en compte que es tracta d’una aprovació inicial i que si qualque persona considera que no és
correcte el que està reflectit a l’esmentat Pla, serà el moment de presentar al·legacions. ---------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que era bastant necessari elaborar un pla especial de protecció del
caseriu de Binifadet, així com també de ses Barraques, ja que d’aquesta manera s’ordenarà la situació
urbanística i se sabrà realment el que es pot fer i el que no. ------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l’aprovació inicial del Pla especial de protecció
de Binifadet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment el Pla especial de protecció de Binifadet. -----------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca l’esmentada aprovació durant el període d’un mes, per tal
que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. ----------Tercera.- Notificar-ho individualment als propietaris de les finques afectades per l’esmentat Pla.” ----------

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 unanimitat dels deu membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial de protecció de Binifadet.
Segon.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca l’esmentada aprovació durant el període d’un
mes, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments.
Tercer.- Notificar-ho individualment als propietaris de les finques afectades per l’esmentat Pla.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 19.12.05.APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE SES BARRAQUES.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió un exemplar del Pla especial de protecció
de ses Barraques, per estudiar-lo i analitzar-lo. -----------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació l’aprovació inicial de l’esmentat Pla.-------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment el Pla especial de protecció de ses Barraques. ----------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca l’esmentada aprovació durant el període d’un mes, per tal
que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. ----------Tercera.- Notificar-ho individualment als propietaris de les finques afectades per l’esmentat Pla.” ----------

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 unanimitat dels deu membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial de protecció de ses Barraques.
Segon.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca l’esmentada aprovació durant el període d’un
mes, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments.
Tercer.- Notificar-ho individualment als propietaris de les finques afectades per l’esmentat Pla.
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QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 19.12.05.APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL NUCLI RURAL DES CAMP SARG.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que en data 10.11.05, RE 6521, els propietaris del nucli rural des Camp Sarg
presenten per a la seva tramitació i aprovació el Pla especial d’ordenació del nucli rural des Camp Sarg,
subscrit per l’enginyer tècnic d’obres públiques, José Javier Pons Sintes. ----------------------------------------Així mateix, dóna compte de l’informe elaborat per l’arquitecte municipal, responsable dels Serveis Tècnics
Municipals, de dia 15.12.05, en el qual es conclou que no hi ha objeccions a oposar per a l’aprovació de
l’esmentat pla d’ordenació. -----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle manifestant que, tant les Normes subsidiàries de Sant Lluís com el Pla territorial insular
disposen de l’elaboració d’aquest Pla, i indica que amb aquest s’aconsegueix per una banda, ordenar la
zona en qüestió i, per altra banda, que hi hagi un grup de finques que es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram. Així mateix, manifesta que es va intentar amb el Consell Insular de Menorca que es pogués
ampliar aquest nucli rural, però es veu que l’esmentat organisme no està per aquestes, la qual cosa creu
que és un error. No obstant açò, assenyala que és molt important que hi hagi un grup de veïns que estan
dins el nucli rural i que s’hagin posat d’acord per fer aquest pla. --------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el document d’avaluació d’impacte ambiental que figura a
l’expedient, pàgina 11, hi figura: ----------------------------------------------------------------------------------------“... Ello llevará consigo en algunos casos la demolición del exceso construido, y a que en caso
contrario todas las construcciones de la parcela quedarán fuera de ordenación y no se podrán
conectar los servicios...” ---------------------------------------------------------------------------------------I a la pàgina 15, s’estableix: ---------------------------------------------------------------------------------------------“... Por el contrario el desarrollo prevé la demolición de las construcciones excesivas en las
parcelas que superen la edificabilidad permitida en el Plan Especial, así como prevé idéntico
tratamiento para las alturas excesivas y la adaptación a la tipología regulada para suelo rústico...”
Per tant, demana: Si hi ha qualque edificació que s’hagi de demolir per haver-se construït excessivament,
açò ho haurà de fer l’Ajuntament? --------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que en aquest cas s’hauria d’obrir un expedient de disciplina urbanística, el qual hauria
de dur la seva tramitació. Així mateix, el secretari efectua una explicació respecte a aquesta qüestió. ----I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació l’aprovació inicial de l’esmentat Pla. ------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favors dels representants del PSOE, UCM i PP,
que suposen deu vots ponderats; i l’abstenció del representant del PSM, que suposa un vot ponderat;
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ----------------------Primera.- Aprovar inicialment el Pla especial d’ordenació del nucli rural des Camp Sarg. --------------------Segona.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca l’esmentada aprovació durant el període d’un mes, per tal
que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. ----------Tercera.- Notificar-ho individualment als propietaris de les finques afectades per l’esmentat Pla.” ----------

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 unanimitat dels deu membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial d’ordenació del nucli rural des Camp Sarg.
Segon.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca l’esmentada aprovació durant el període d’un
mes, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments.
Tercer.- Notificar-ho individualment als propietaris de les finques afectades per l’esmentat
Pla.
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CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 19.12.05.SOL·LICITUD AIGÜES SANT LLUÍS SL.- TRAMITACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE TARIFES D'AIGUA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’escrit presentat per
l’empresa Aigües Sant Lluís SL, RE 7186, de dia 15.12.05, així com la nova proposta de tarifes pel servei
de proveïment d’aigua potable en el municipi de Sant Lluís presentada per l’esmentada companyia. -------Intervé el batle. Informa que es va convocar els representants de l’esmentada companyia perquè
assistissin a la sessió d’avui, amb la finalitat d’informar de les circumstàncies de la sol·licitud presentada i
que, si els membres ho consideren oportú, se’ls podria fer entrar. ----------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell considera que, abans de fer-los entrar, els membres de la comissió haurien
d’analitzar una mica el present assumpte. -----------------------------------------------------------------------------Pren la paraula el batle. Manifesta que el nou estudi econòmic de tarifes presentat acull la filosofia
municipal de abaixar els primer trams i d’apujar els darrers trams, és a dir, que el qui consumeixin
més poc paguin més poc i, al contrari, els qui més consumeixin, que paguin molt més. Així mateix,
informa que les tarifes seran igualitàries tant en el nucli urbà com a l’àrea de la costa, si bé la quota de
servei queda congelada i es deixa tal com estava en l’anterior estudi de tarifes, havent-hi una diferència
entre nucli urbà i àrea de la costa a causa que a l’àrea de la costa s’ha d’emprar molt més material que en
el nucli urbà. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta, en primer lloc, que no disposa del contracte subscrit entre
l’Ajuntament i l’esmentada companyia d’aigües, i que li agradaria disposar d’una còpia. Pel que fa a l’estudi
econòmic presentat, manifesta que al seu entendre l’Ajuntament el que hauria de fer és saber si els
nombres que presenten són realment reals, i creu que s’hauria de demanar a l’esmentada companyia que
facin un estudi comparatiu perquè, si nó, difícilment es pot saber si reflecteixen la realitat. -----------------El batle manifesta que l’estudi presentat està fet damunt una realitat clara i palpable per unes lectures
que tenen cada trimestre i no creu que una empresa com Aigües Sant Lluís pogués entrar a l’Ajuntament
un paper falsificat o que volguessin enganar aquesta administració. ----------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que vol deixar clar que en cap moment ha dit que els nombres fossin
falsificats, sinó que l’únic que ha dit és que poden ser no reals i, per açò, considera que hi hauria d’haver
un estudi comparatiu entre allò que hi havia abans i açò que ara es proposa. Així mateix i, per exemple,
respecte al capítol de personal, creu que hauria d’estar més especificat, ja que el més lògic és que figuràs,
al costat de cada càrrec, el nom de la persona i la quantitat que se li paga; per tant, considera que com a
Ajuntament s’hauria d’exigir a Aigües Sant Lluís que fos més clar. ------------------------------------------------El batle manifesta que una qüestió que s’ha de tenir en compte és que l’Ajuntament l’únic que farà és, en
tot cas, informar favorablement sobre el nou estudi de tarifes d’aigua presentat i elevar-lo a la Direcció
General de Comerç del Govern de les Illes Balears, que és l’únic òrgan competent per aprovar-ho. --------La Sra. Baillo Vadell insisteix en la necessitat i importància de disposar d’un estudi comparatiu, amb la
finalitat de poder-ne fer una anàlisi més exhaustiva i creu que com a Ajuntament s’hauria de requerir
l’esmentada companyia a presentar-ho. --------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, a les 20.20 hores el batle demana la incorporació a la sessió dels representants de la
companyia d’Aigües Sant Lluís SL. ---------------------------------------------------------------------------------------A continuació, els representants de la companyia d’Aigües Sant Lluís SL efectuen una exhaustiva i
detallada explicació del nou estudi de tarifes presentat, facilitant dades relatives a la facturació, tant per
consum d’aigua com pel total rebut de distints consums tipus (20m3, 30m3, 40m3, etc.), calculats sobre
les tarifes vigents i sobre les tarifes que es proposen. ---------------------------------------------------------------Després d’un ampli intercanvi de preguntes i informació diversa per part dels membres de la comissió i els
representants d’Aigües Sant Lluís SL, a les 20.50 hores es retiren de la sessió els dits representants. -----I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el present assumpte. ------------------------------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: ------------Informar favorablement sobre la proposta de tarifes de subministrament d’aigua potable en el nucli
urbà i a l’àrea de la costa, presentada per la companyia Aigües Sant Lluís SL, de conformitat amb la
relació que s’indica a continuació, i remetre l’expedient a la Comissió de Preus de Balears perquè
l’aprovi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUOTA DE SERVEI ------------------------------------------------------------------------------------------------------NUCLI URBÀ
ÀREA DE LA COSTA --------------------------€/MES
€/MES ----------------------------------Habitatge
2’6925
4,6458 ---------------------------------Places / Hotel
0’6731
1’1599 ---------------------------------Bar / Restaurants
8’0776
13’9374 ----------------------------------Comerços
2’6925
4’6458 ---------------------------------Industrial
4’8000
----- ---------------------------------TARIFES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUCLI URBÀ I ÀREA ------------------------------------------------------------------DE LA COSTA -----------------------------------------------------------------------€/m3 -----------------------------------------------------------------------------01 a 15 m3/mes
0’2197 ----------------------------------------------------------------------------16 a 40 m3/mes
0’3238 ----------------------------------------------------------------------------41 a 100 m3/mes
0’5224 ----------------------------------------------------------------------------101 a 150 m3/mes
0’7836 ----------------------------------------------------------------------------151 a 300 m3/mes
0’9925 ---------------------------------------------------------------------------->300 m3/mes
1’3500 ----------------------------------------------------------------------------MANTENIMENT COMPTADORS ------------------------------------------------------------------------------------NUCLI URBÀ I ÀREA ------------------------------------------------------------------DE LA COSTA-----------------------------------------------------------------------€/MES --------------------------------------------------------------------------Calibre 13mm
0’4598 ----------------------------------------------------------------------------Calibre 20mm
0’5595 ----------------------------------------------------------------------------Calibre 25mm
0’8953 ----------------------------------------------------------------------------Calibre 30mm
1’2543 ----------------------------------------------------------------------------Calibre 40mm
1’9387 ----------------------------------------------------------------------------Calibre 50mm
4’1872 ----------------------------------------------------------------------------Calibre 80mm
6’2997 ----------------------------------------------------------------------------Calibre 100mm
7’0277” ---------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle manifestant que aquest nou estudi econòmic comporta l’equiparació del preu de
l’aigua del nucli urbà i de l’àrea de la costa, si bé es manté la diferència en la quota de servei
a causa que a l’àrea de la costa s’ha d’emprar molt més material que en el nucli urbà. Així
mateix, manifesta que les tarifes presentades acullen la filosofia municipal en el sentit que qui
consumeixi més poc, pagui més poc i, al contrari, els qui més consumeixin, que paguin
molt més.
A les 20.10 hores s’incorpora a la sessió el regidor del PSM, Remigio Lora Buzón.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària on es va aprovar el Pla de
gestió de l’aigua del municipi de Sant Lluís el Partit Popular va fer diferents preguntes, les quals
van quedar sense contestar i, atès que avui es du a aprovació unes noves tarifes d’acord amb
aquest Pla, suposa que el batle deu tenir clar altres aspectes que no siguin només l’augment del
preu de l’aigua. Assenyala que a l’esmentat Pla s’indicava que l’aigua dels serveis públics ha
d’anar a càrrec dels pressupostos i demana: S’ha previst en els Pressupostos de 2006? Quina
partida pressupostària? També es deia que hi hauria un responsable municipal, i demana: Qui
serà el responsable municipal que farà el seguiment del Pla de l’aigua? Continua manifestant
que les inversions que l’Ajuntament i Aigües de Sant Lluís han de fer conjuntament, segons el
Pla de gestió de l’aigua, són de 480 mil euros, i demana: Quina quantitat pagarà cada un? S’ha
previst en el Pressupostos de 2006? Quina és la partida pressupostària? Finalment, manifesta
que si volen que les aigües depurades arribin a les urbanitzacions, açò té un cost i s’ha de
preveure i l’esmentat pla estableix fer una xarxa de distribució del terciari per reutilitzar les
aigües depurades, i demana: Quina quantitat hi pensa destinar?
A quina partida
pressupostària?
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Intervé el Sr. Lora Buzón anunciant que el PSM donarà suport a la proposta de modificació de
tarifes presentada. Creu que s’hauria d’intentar estalviar més l’aigua, no només en les rebaixes
del rebut, sinó en el sistema de funcionament i començar a posar un sistema de comptadors
que no doni el cabal que un vulgui. Manifesta que, per exemple, el ric, pel simple fet de ser
ric, no té per què pagar l’aigua que ell vulgui, sinó que l’aigua que ha de menester l’haurien
d’administrar nosaltres, ja que no li sembla correcte que una persona es pugui permetre pagar
tres mil euros en un trimestre perquè és un mal ús que s’ha fet de l’aigua, i aquestes
qüestions s’han de millorar. Conclou dient que l’aigua és un bé molt escàs que tenim a
Menorca i no hi podem jugar, i li sembla bastant correcte les noves tarifes proposades pel
simple fet que es comença a penalitzar a partir dels 50m3 trimestre.
Intervé novament el batle manifestant que la portaveu del Partit Popular ha fet tota una sèrie
de preguntes que ara són difícils de contestar, si bé algunes estan reflectides en el capítol
d’inversions del Pressupost de 2006 que en el dia d’avui es du a aprovació inicial. Respecte a
les aigües depurades, manifesta que han demostrat sempre ser un Ajuntament amb la clara
idea de d’aprofitar aquestes aigües i diu que en aquests moments hi ha uns primers contactes
amb la Conselleria de Medi Ambient, quan fa un parells de mesos el conseller va dir que no hi
hauria possibilitat d’inversió, i ara sembla que sí que hi ha possibilitats. Així mateix, assenyala
que a Mallorca hi ha qualque Ajuntament que té convenis damunt la taula per signar, en què la
Conselleria assumeix la tercera part dels costos que es derivin d’aquestes actuacions i açò són
qüestions que ara s’han començant a tractar i debatre i en el moment que hi hagi tot un
fruit d’aquestes actuacions llavors es donarà completa informació als membres de la
corporació. Acaba dient que és molt important que la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears estigui disposada a ajudar els Ajuntaments que volen invertir en
l’aprofitament de les aigües depurades.
Pren la paraula la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que les preguntes les havia fet el dia 31.03.05 a
una sessió plenària i el batle no les va contestar i avui tampoc les ha contestades. Assenyala
que ell accepta, per una banda, apujar les tarifes, però creu que no sap comentar i
desenvolupar la resta del Pla de gestió de l’aigua, i açò és una incongruència i un criteri molt
particular després de l’aprovació d’un Pla que, bàsicament, només ha tingut per objectiu
apujar el preu de l’aigua, ja que de cap manera aquest equip de govern té en compte la resta
dels condicionants.
Conclou dient que açò el Partit Popular ho va pronosticar i no s’ha
equivocat gens ni mica i, davant aquesta actuació de l’equip de govern, el seu grup polític
s’abstindrà.
Finalment, el batle manifesta que està clar que s’apuja el preu de l’aigua, tal com està reflectit
a l’estudi presentat, als qui més gasten i es davalla el preu de l’aigua a qui menys gasta, i açò
és la filosofia d’aquest equip de govern i dels qui es vulguin adherir a aquesta proposta, ja que
l’aigua és un bé escàs i s’ha de penalitzar els qui més n’empren. Així mateix, i respecte al fet
de posar limitadors, indica que en aquests moments Recursos Hídrics ho està fent als pous i, a
la millor, sí que s’haurà d’arribar a aquesta situació de limitar el consum d’aigua per persona.
Per altra banda, manifesta que el Partit Popular xerra del Pla de gestió de l’aigua i avui aquí
s’està parlant d’un estudi de tarifes, que fa cinc anys que no s’han tocat, i li sorprèn la defensa
que fa el Partit Popular de la puja del preu de l’aigua quan s’ha de dir que s’apuja a qui més
gasta i es davalla a qui menys gasta; açò és la realitat d’aquest nou estudi de tarifes presentat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per 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:
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Informar favorablement sobre la proposta de tarifes de subministrament d’aigua potable en
el nucli urbà i a l’àrea de la costa, presentada per la companyia Aigües Sant Lluís SL, de
conformitat amb la relació que s’indica a continuació, i remetre l’expedient a la Comissió de
Preus de Balears perquè l’aprovi:

QUOTA DE SERVEI

Habitatge
Places / Hotel
Bar / Restaurants
Comerços
Industrial
TARIFES

01 a 15 m3/mes
16 a 40 m3/mes
41 a 100 m3/mes
101 a 150 m3/mes
151 a 300 m3/mes
>300 m3/mes

NUCLI URBÀ
€/MES
2’6925
0’6731
8’0776
2’6925
4’8000

ÀREA DE LA COSTA
€/MES
4,6458
1’1599
13’9374
4’6458
-----

NUCLI URBÀ I ÀREA
DE LA COSTA
€/m3
0’2197
0’3238
0’5224
0’7836
0’9925
1’3500

MANTENIMENT COMPTADORS
NUCLI URBÀ I ÀREA
DE LA COSTA
€/MES
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre

13mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
80mm
100mm

0’4598
0’5595
0’8953
1’2543
1’9387
4’1872

6’2997
7’0277

SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 19.12.05.RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/841.- Contractació Jacobina Cardona Ametller, des del dia 18.11.05
fins al dia 31.12.05 (auxiliar administratiu Àrea Contractació). -------------------------------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2005/825.- Contractació Marta Robles Llamas, Martina Olives Tudurí, José
Francisco Travieso Columbie i Rafael Camps Rabasa, des del dia 21.11.05 fins al dia 20.04.06, per a la
realització del programa “Determinació gràfica, administrativa i física de la numeració d’immobles en
el terme municipal”. --------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/818.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez, des del dia 14.11.05
fins al dia 18.11.05 (servei neteja).--------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/797.- Contractació Catalina Moll Taltavull, des del dia 17.10.05 fins al
dia 31.05.06; contractació Simón West, des del dia 28.10.05 fins al dia 31.05.06 i contractació Nicolás
Espinosa Melià, des del dia 17.10.05 fins al dia 31.05.06 (professors de música de l’Escola Municipal
d’Ensenyaments).------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/764.- Pròrroga contracte Catalina Villalonga Martínez, des del dia
01.11.05 fins al dia 31.12.05 (servei neteja).---------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/763.- Pròrroga contracte Diego Llopis Riudavets, des del dia 18.11.05
fins al dia 31.12.05 (brigada d’obres).-----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/742.- Pròrroga contracte Alvaro Rotger Morente, des del dia 27.10.05
fins al dia 31.12.05 (brigada d’obres).-----------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:-------------- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/841, 2005/825, 2005/818,
2005/797, 2005/764, 2005/763, 2005/742, indicades anteriorment.”-----------------------------------------

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. 2005/841, 2005/825,
2005/818, 2005/797, 2005/764, 2005/763, 2005/742, indicades anteriorment.

SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 19.12.05.APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2006 I PLANTILLA 2006.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió l’avantprojecte de pressupost de 2006
elaborat per la Batlia, el qual puja a un estat de despeses de 7.184.668,71 € i uns ingressos igualment de
7.184.668,71, i que consta de: -----------------------------------------------------------------------------------------Memòria d’Alcaldia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Quadre comparatiu de despeses i ingressos per capítols.-------------------------------------------------------Desglossament de les despeses per subfuncions. ---------------------------------------------------------------Informe de Secretaria relatiu a despeses de personal. ---------------------------------------------------------Retribucions funcionaris.- Annex relatiu a l’adequació als límits retributius establerts pel Reial Decret
861/86. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa d’inversions. -----------------------------------------------------------------------------------------------Desglossament per concepte dels ingressos. ---------------------------------------------------------------------Criteris d’aplicació del 0’7% sobre els ingressos propis municipals. ------------------------------------------Així mateix, el secretari informa que, igualment, s’ha remès als membres de la comissió l’expedient de la
plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2006. --------------------------------------------------------Finalment, lliura als membres de la comissió l’informe de Secretaria – Intervenció, de dia 19.12.05, amb
relació a la capacitat d’endeutament municipal. -----------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que li hauria agradat haver presentat l’avantprojecte de pressupost tres
setmanes abans, però per diferents circumstàncies no s’ha pogut tancar fins la setmana passada.
Manifesta que el capítol de personal és important, però ve determinat per la necessitat que té
l’Ajuntament i, al dia d’avui, considera que no hi sobra ningú. Així mateix, manifesta que es tracta d’un
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pressupost continuista, però amb la voluntat de seguir millorant temes de joventut, cultura i esports, i
sobretot en previsió de l’any que ve amb motiu de la posada en marxa del geriàtric, la qual cosa
comportarà una despesa molt clara en aquest sentit. ---------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, atès que amb la documentació inicial no s’havia lliurat
l’informe de Secretaria, tenia una sèrie de preguntes a fer, en concret: ------------------------------------------Si els pressuposts compleixen els paràmetres de deute que marca la Llei. ---------------------------------Quins són els paràmetres perquè l’endeutament no sigui superior al 110% dels ingressos corrents. ---En quin tant per cent estarem amb aquests pressuposts i quin tant per cent respecte a l’estalvi net
positiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si aquest pressupost compleix o no la Llei d’estabilitat pressupostària. -------------------------------------El secretari informa que aquestes preguntes queden contestades a l’informe que s’ha lliurat a l’inici de la
sessió, a excepció de la darrera pregunta relativa a si compleixen la Llei d’estabilitat pressupostària, de la
qual cosa se n’informarà. -------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell demanant quins criteris s’han seguit quan s’augmenten els ingressos
respecte a l’impost de construcció i taxa per llicències d’obres. I demana si és que hi haurà més
construcció. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que quan es fa un pressupost es fa una previsió, i la previsió per a l’any 2006 per aquests
conceptes són les que hi ha establertes en el pressupost. Així mateix, manifesta que s’ha de tenir en
compte que en el polígon industrial encara hi queda bastant per edificar; després hi ha els habitatges que
es poden fer a l’àrea de la costa segons el PTI i els que puguin aparèixer en el nucli urbà. -----------------Igualment, la Sra. Baillo Vadell demana informació sobre els criteris que s’han seguit per augmentar els
ingressos respecte a les multes i la disciplina urbanística. ----------------------------------------------------------El batle respon que sobre la base del que s’ha recaptat aquest any. ---------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la subfunció 1.1.1, partida 627.00, relativa a projectes
complexos, i diu que entén que serà per a la redacció del projecte d’urbanització de Binibèquer Nou, Sa
Talaia i Cala Torret. Demana si és així. --------------------------------------------------------------------------------El batle respon que sí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. I, respecte a la subfunció 3.1.3, partida 489.00, relativa al Conveni de Creu
Roja, manifesta que l’any passat hi havia una aportació municipal de 66.000 euros i per a l’any 2006 es
passa a 30.000 euros. Demana per quins motius aquesta disminució. -------------------------------------------El secretari informa que l’aportació municipal a Creu Roja s’ha desglossat en dues partides, una de 30.000
euros relativa a qüestions socials (partida 313-48900) i una altra d’uns 71.000 euros pel tema de
salvament de platges (partida 751-48900). ----------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la subfunció 4.2.2, relativa al Col·legi Públic i, en el cas
hipotètic que s’hagin d’expropiar terrenys per a la construcció d’un nou col·legi, demana si no s’hauria
d’incloure una partida pressupostària per aquest concepte. --------------------------------------------------------La Sra. Pons Villalonga respon que de moment no s’ha posat partida pressupostària, i que en aquests
moments s’ha informat a la Conselleria d’uns possibles terrenys per saber si aquests poden ser
susceptibles per a la construcció d’aquest col·legi. ------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa per la ubicació d’aquest possible nou edifici i de quants metres quadrats
s’està xerrant. El batle respon que al final del carrer Pere Tudurí, en el camí Vell de s’Ullastrar, i que
d’uns 10.000 m2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la subfunció 4.3.2, relativa a urbanisme, i demana per
quins motius hi ha un increment de personal a l’esmentada àrea. Igualment, respecte a la subfunció
6.1.1, relativa a administració financera. -------------------------------------------------------------------------------Pel que fa a l’àrea d’Urbanisme, el batle informa que a l’expedient de la plantilla per a l’any 2006 es
preveu la creació d’una plaça de responsable de l’àrea de Contractació, així com una plaça d’auxiliar
administratiu per a l’esmentada àrea. Respecte a l’àrea d’Administració Financera, manifesta que se
n’informarà. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la subfunció 7.5.1, partida 226.00, en la qual hi figuren 33
mil euros en concepte de cànons; demana informació d’açò. -------------------------------------------------------El batle informa que són els diferents cànons que es paguen a la Demarcació de Costes, i que aquests es
compensen amb els ingressos. -------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell fa referència a l’apartat d’ingressos, i demana informació sobre la
partida 600.00, alienació solars. -----------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que és la venda de solars municipals en el polígon industrial de Sant Lluís. -------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria disposar d’un desglossament de l’increment de
despeses de personal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que es remetrà un estudi comparatiu respecte a aquesta qüestió. ------------------------
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la subfunció 4.5.1.1, relativa a Joventut. Recorda que en el
pressupost de 2005 hi havia una partida pressupostària per import de 28.080 euros en concepte de
conveni amb el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís i, atès que en el pressupost de 2006 no hi ha
aquesta partida, demana informació. -----------------------------------------------------------------------------------El batle informa que fins ara el Centre Cultural i Esportiu contractava el personal de Joventut i
l’Ajuntament feia una aportació municipal a l’esmentada entitat mitjançant un conveni, i per a l’any 2006
està previst que sigui l’Ajuntament qui contracti l’esmentat personal. --------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a la subfunció 4.5.2.2. Manifesta que l’any 2005 hi havia una
partida pressupostària de 9.000 euros per a la conservació i manteniment de la pista del Col·legi Públic, i
per a l’any 2006 hi figura una partida de 3.000 euros. Demana els motius d’aquesta rebaixa. ----------------La Sra. Pons Villalonga informa que enguany s’ha fet el tancament de la pista, s’ha col·locat una nova
porta, s’han arranjat les parets i s’han pintat, i que la previsió feta per a l’any 2006 és, en principi, pel
manteniment dels llums. Per açò és que es redueix la partida pressupostària respecte a l’any 2005. -------Segueix la Sra. Baillo Vadell. S’interessa per la subfunció 5.1.1, partida 610.00, i atès que figura el
projecte de pavimentació asfàltica del camí des Consell – Camp Sarg, demana si açò és a càrrec dels
propietaris de l’esmentada zona, de cara a l’expedient del Pla especial del nucli rural des Camp Sarg. -----El batle respon que no, ja que aquest camí és municipal, i no té res a veure amb el Pla especial del nucli
rural des Camp Sarg. Així mateix, informa que enguany s’ha pavimentat un tros d’aquest camí, des de
l’entrada de l’avinguda de sa Pau fins a sa Costeta; i per a l’any 2006 està previst fer una segona fase, des
de sa Costeta fins as camp Sarg. ---------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell fa referència al projecte de pavimentació asfàltica del camí de Son
Bonaventura i, atès que hi ha les parets dels camí en molt mal estat i, en alguns casos, a punt de caure,
demana si açò ho ha d’arranjar l’Ajuntament o els propietaris. ----------------------------------------------------El batle respon que teòricament ho haurien d’arranjar els propietaris. --------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que s’abstindrà a la present sessió perquè no ha pogut analitzar
l’avantprojecte de pressupost i que a la sessió plenària exposarà la seva valoració. ---------------------------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.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2006, el qual puja a un estat de despeses de
7.184.668,71 € i uns ingressos igualment de 7.184.668,71 €. ---------------------------------------------------Segona.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2006, de conformitat amb
l’annex que figura a l’expedient. -----------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un període de 15 dies
hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas de no-presentació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat a aquest
efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.” --------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que li hauria agradat haver presentat el Pressupost de 2006 un mes
abans, però a causa que cada regidor va exposar les seves aportacions, en un moment donat
ens vam adonar que n’havíem anat molt per amunt i es va haver de retocar el pressupost, la
qual cosa va retardar la seva presentació. Agraeix la col·laboració i comprensió de tots els
regidors. Conclou dient que es tracta d’un pressupost important, que hi ha actuacions
importants com ara la consolidació de l’àrea de Joventut, la qual està donant bons fruits, i tot
un contingut en el tema d’inversions.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Recorda que quan es va analitzar el Pressupost de 2004 el Partit
Popular va dir que eren uns pressuposts irreals i el batle se’n va riure, de l’exposició feta pel seu
grup polític; en el Pressupost de l’any 2005 li van dir que eren uns pressuposts d’estancament i
el batle va acusar el Partit Popular de no presentar propostes en positiu, si bé personalment
creu que les propostes son únicament propostes, ni són positives ni negatives, agradaran o no
agradaran. De fet, el seu grup polític va presentar al·legacions i no van servir de res, ja que
les propostes van ser ignorades; l’única que van acceptar va ser deixar de posar gespa al camp
de futbol-7 -el PP considerava que posar gespa no era una actuació prioritària-, i a pesar
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d’haver acceptat la proposta del PP, tothom sabia que el batle, igualment, posaria gespa al
camp de futbol-7. I diu que açò li recorda els cines de barri, primer te fan entrar i després te
canvien el programa.
No obstant açò, el Partit Popular espera que avui el batle escolti i
consideri els suggeriments que farà, ja que mereixen un respecte per la feina feta a pesar de la
poca consideració que el batle ha tingut en donar-nos tan pocs dies per revisar els pressupostos
del municipi, i diu que just sembla que ell no vol que tinguem temps per estudiar-los.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que els Pressupostos de l’any 2006 reflecteixen el
mateix que els anteriors i, a més, hi ha un procés de retrocés perquè incrementen la despesa
corrent i davallen les inversions. Respecte al capítol de personal, manifesta que l’any 2005 hi
va haver un augment d’un 15% i l’any 2006 s’incrementa en un 14%, és a dir, en dos anys s’ha
apujat la partida de personal pràcticament en 713.000 euros. Per altra banda, indica que les
inversions l’any 2005 respecte a l’any 2004 van davallar un 62% i ara, l’any 2006 respecte a
l’any 2005, davallen un 35%, és a dir, s’ha passat d’una inversió per a l’any 2004 de 4.000.000
d’euros a tenir per a l’any 2006 una inversió d’1.000.000 d’euros. Per tant, l’increment del
personal i la despesa corrent per una banda i, per l’altra, la davallada d’infraestructures són els
aspectes més destacables dels seus pressuposts, i açò no és res més que una política de
regressió que fa el Partit Socialista en aquest Ajuntament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, sota el punt de vista del Partit Popular, aquest
pressupost posa en evidència una ineficàcia total de l’equip de govern, i vol fer una reflexió
respecte a les inversions. Assenyala que els anys anteriors no es demanava tot amb càrrec a
un préstec, ja que l’any 2005 d’1.249.000 euros d’inversions es demanava un préstec per
import de 983.000 euros. En canvi, l’any 2006 hi ha inversions per 617.982 euros i es demana
un préstec per la mateixa quantitat, i es demana: Que no hi ha doblers per invertir, senyor
batle? Tan malament estam? Acaba dient que el Partit Popular vol respostes i arguments a
l’exposició feta, que és el mínim que pot demanar al batle de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que ha tingut poc temps per analitzar l’expedient del
Pressupost de 2006 però, no obstant açò, li agradaria incidir en el que es va dir l’any passat, i
és que només rallam dels pressupostos quan arriben aquestes dates. Recorda una proposta que
va fer, relativa a la creació d’una comissió de seguiment dels pressupostos i creu que no estaria
de més fer-ho, perquè d’aquesta manera quan arribessin aquestes dates ja tindrien una idea,
tots els regidors i els Consells de Participació Ciutadana, per on van els nombres. Creu que
s’ha d’anar a fer uns pressupostos més participatius, però no només dels que són regidors, sinó
que a mesura que s’ajunten tots els consells de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament
s’hauria de començar a elaborar, a poc a poc, la quantitat que fa falta de doblers per dur
endavant totes les actuacions, perquè, si nó, després es produeixen els greuges comparatius.
Continua el Sr. Lora Buzón. Considera que els pressupostos s’han de consensuar al màxim
possible, entre els membres de la corporació i entre la gent del poble, i hauria estat un detall
per part de l’equip de govern explicar, abans o després dels plens, els pressupostos a un consell
de Participació Ciutadana, en què es pogués opinar sobre la qüestió. Així mateix, anuncia que
durant el període d’exposició pública farà al·legacions perquè creu que hi ha subfuncions que
estan desfasades, com ara Cultura, Medi Ambient i Joventut, on creu que hi falten unes quantes
partides més, sobretot respecte a l’Agenda Local 21, ja que només es disposen de 20.000 euros
i ho considera molt poc. Conclou dient que li agradaria que s’arribàs a fer una comissió de
seguiment dels pressupostos i possiblement quan arribessin a aquestes dates ja ni tan sols es
discutirien els nombres.
El batle anuncia que sotmetrà a votació el dictamen presentat per la Comissió d’Economia,
Hisenda i Governació.
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Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que esperava que el batle contestaria a les
intervencions que s’ha fet i, a més, ella té dret a una segona intervenció. El batle manifesta
que hi ha una proposta i que la Sra. Baillo ha tingut el seu torn d’intervenció i ara posarà a
votació la proposta. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, normalment, es concedeix un segon
torn d’intervenció i insisteix a poder-ho fer. El batle assenyala que en aquest cas, com que ell
no intervé novament, no es dóna el segon torn d’intervenció. La Sra. Baillo Vadell demana al
secretari de la corporació si té dret o no a una segona intervenció.
A continuació, el secretari dóna compte de l’article 94 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el qual estableix:
“Artículo 94. 1. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde o
Presidente conforme a las siguientes reglas: ---------------------------------------------------------------a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o Presidente. ------------b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún
miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de
alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre
propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. ------------------------------c) A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o Presidente
velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual. -----------------------------d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente que
se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. -------------------------------------e) Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste, el Alcalde o
Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del
ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. -----------------------------f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente, para llamar al orden o a la
cuestión debatida.” -----------------------------------------------------------------------------------------

Tot seguit, el batle concedeix a la Sra. Baillo Vadell un segon torn d’intervenció.
Pren la paraula la Sra. Baillo Vadell dient que encara sort que qualque vegada podem guanyar
en els plens... Respecte al pressupost en anàlisi, manifesta que li agradaria fer una sèrie de
puntualitzacions. Pel que fa al poliesportiu, indica que l’any 2004 hi havia un pressupost de
180.000 euros que no es va emprar perquè no es va fer res; l’any 2005 tornaven a tenir la
mateixa quantitat i tampoc s’ha fet res, si bé encara pot servir per pagar la redacció del
projecte de reforma i ampliació per valor de 55.662 euros; però si hi ha un projecte, entén que
l’any 2006 començaran les obres, unes obres que costaran molts de doblers perquè el que vol
fer l’equip de govern li sembla una exageració. I es demana: No seria suficient simplement
arranjar les coses que estan malament? No, l’equip de govern fan projecte grossos i si no hi ha
doblers ho deixaran a mitges o, si no ho poden assumir tot, ho faran per fases, però el fet de
posar una partida pressupostària de 150.000 euros davant una obra d’aquesta magnitud, li
sembla que no es trepitjar en terra, i es demana: Quants anys tardaran a reformar, restaurar,
ampliar el poliesportiu? Diu que per posar en condicions un poliesportiu que té 12 anys que
tots sabem, perquè estam farts de sentir-ho, que està mal fet, esperar sis o set anys més li
sembla molt de temps.
Pel que fa al capítol de festes, la Sra. Baillo Vadell assenyala que l’any 2003 hi va haver un
pressupost de 66.953 euros i, tres anys després, hi ha un pressupost de 97.303 euros, és a dir,
un augment de més del 45% i es demana: No creuen que és un poc excessiu? Respecte a les
despeses jurídiques, manifesta que de 36.060 euros pressupostats l’any 2005, es passa a
70.000 euros per a l’any 2006 i, pel que es veu, segueixen les recomanacions de l’any passat
del Partit Popular, però dubta que encara sigui suficient aquesta quantitat a causa del nombre
de contenciosos que té aquest Ajuntament. I diu que han après la lliçó, faran una modificació
de crèdit... i tot solucionat.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Fa referència al teatre i diu que li agradaria saber què passa amb
el famós 1% cultural. Assenyala que ara comanda la Sra. Álvarez, amiga del batle i del seu
partit, i no el Sr. Álvarez del meu, i demana: Ja s’ha posat en contacte amb la ministra? Ja l’ha
convidada a veure el teatre com cau? Si no ho ha fet, li suggereix que ho faci i ja ens dirà el
que li contesta. Segueix manifestant que hi ha diferents propostes que s’han anat passant a
diferents plens que es van aprovar l’any 2005, com són els vàters i el quiosc a la plaça Nova;
canviar la gespa per pedres a la rotonda de l’avinguda de la Pau; possibles obres a la cotxera
que s’ha comprat, etc., i diu que esperava veure qualque partida pressupostària per iniciar les
obres, ja que si una cosa s’aprova suposa que aquesta s’ha de realitzar i hi ha haver-hi partida
pressupostària i no entén per què no es posa al pressupostos.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra cosa important són les urbanitzacions, les
grans oblidades, i açò que el batle l’any 1999 deia a un mitjà de comunicació: “Tenemos que
girar la vista a las urbanizaciones”. Paraules que s’han endut el vent molt enfora dels fets reals
i actuacions reclamades a través de cartes de les associacions de veïns i sense resultats
satisfactoris. Així mateix, recorda la reivindicació de Binibèquer Nou, i si bé sap que volen fer
un projecte d’urbanització, no és suficient i el batle ho sap, i es demana: I les altres
urbanitzacions? També hi ha la depuradora de Binidalí, que s’obrirà d’aquí a uns mesos, i un
col·lector a punt de sortir a licitació que espera uns terrenys que l’Ajuntament ha de cedir, i si
les urbanitzacions de Binissafúller Roters, Binissafúller Platja i Cap d’en Font no disposen de
projecte d’urbanització i no es construeix la xarxa de clavegueram, es demana: Qui aprofitarà la
depuradora de Binidalí?... Només Maó, i és un absurd tenint una possibilitat d’enviar unes
aigües a Binidalí i que no sigui així.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Indica que un altre punt important pel Partit Popular són les
voravies del nucli urbà, les quals estan en molt mal estat i necessiten una millora urgent
considerable. Manifesta que si ho volen fer per fases li semblarà bé, ho entendrà, i almenys la
gent estarà satisfeta i, si bé sap que les voravies han de complir la normativa, n’hi ha que sí la
compleixen i es podria començar a arranjar aquestes; per tant, indica que és molt important
que es posi una partida pressupostària per aquest concepte.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que hi ha moltes coses a fer en el municipi i que
les més importants pel Partit Popular en aquests moments serien voravies, urbanitzacions,
neteja (la gran assignatura pendent d’aquest equip de govern) i, sobretot, aprendre a
conservar, mantenir i millorar allò que tenim.
Açò que s’ha llegit per la premsa que volen
assumir gradualment les responsabilitats en temes de conservació i manteniment, els deixa
amb la boca oberta, i el Partit Popular entén que l’equip de govern hauria de tenir-ho assumit
des del principi del mandat, millor dit, des que el PSOE va entrar a governar, i dit açò, ja
demostra la gran irresponsabilitat d’aquest equip de govern. Per acabar, manifesta que li
agradaria fer un prec a la Sra. Zaniol, i és que el PP a diferents plens ha informat de dos
contenidors romputs a Torret, demanant que es canviassin, i si bé sap que es van comprar 43
contenidors, no sap si ja se’ls ha ubicat tots o no han tingut en compte la petició del seu grup
polític, i demana a la Sra. Zaniol que demani la incorporació d’una partida pressupostària per
comprar dos contenidors.
Conclou la Sra. Baillo Vadell dient que, al·legacions, no, gràcies, perquè vostès han demostrat
que no servien per res i, per tot el que ha exposat, el Partit Popular votarà en contra del
Pressupost de 2006.
Intervé el batle manifestant que la cosa rara seria que el Partit Popular hi votàs a favor, perquè
evidentment no és el seu pressupost sinó que és el pressupost d’aquest equip de govern amb
les idees i realitzacions que es pretenen fer. Manifesta que el deixa preocupat, perquè la Sra.
Baillo llegeix i es prepara les intervencions i, per desgràcia, ell no té temps de preparar-ho i
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açò és una avantatge que té l’oposició respecte a l’equip de govern, però per a informació de la
Sra. Baillo, Binissafúller Roters sí té projecte d’urbanització fet, aprovat inicialment; i que altra
cosa és que els veïns, que han de pagar el 100% de l’execució de les obres, no ho vulguin tirar
endavant. Per altra banda, manifesta que si la depuradora de Binidalí està feta enguany, ben
vinguda sigui i, probablement, amb aquesta actuació es descarregarà la de Biniancolla, ja que
durant l’estiu aquesta va saturada.
Continua el batle. Respecte al teatre, manifesta que la Sra. Baillo Vadell deu saber que en el
moment que entra un nou equip de govern al govern central, es modifica els criteris de l’1%
cultural, i si bé el Sr. Cascos tirava pedres per tot i signava projectes i deixava compromisos per
tot, el nou equip de govern no els va poder assumir perquè estaven esgotats els pressupostos
de molts anys venidors per tot el que havia compromès el seu ministre. Així mateix, manifesta
que el criteri de l’1% cultural està canviat i si l’edifici no està declarat com a BIC, no pot optar a
aquesta subvenció, i recorda que el Ple de l’Ajuntament va dur a aprovació la declaració de BIC
del teatre però no es va acceptar i, a partir d’açò, no es pot esperar aquest 1% cultural.
Per altra banda, i respecte al comentari que les urbanitzacions són les grans oblidades, el batle
manifesta que dir açò a un equip de govern que és capaç de posar als pressuposts ordinaris
quantitats fixes per les urbanitzacions, és una expressió bé del Partit Popular; i ells no poden dir
el mateix perquè no van posar ni un euro, i aquest equip de govern ha complit el que va dir i és
mentida que les urbanitzacions siguin les grans oblidades. A més, diu que des de l’any 1999
s’ha anat, de forma progressiva, posant diners i fent moltíssimes de coses a les urbanitzacions,
i si un dia es fa un catàleg d’actuacions, no acabarà mai el rosari. Un exemple clar és
l’enllumenat públic de s’Algar, i diu que quan va entrar aquest equip de govern l’Ajuntament els
donava 500.000 ptes.,
mentre estaven pagant els enllumenats públics de les altres
urbanitzacions, i aquest equip de govern va corregir aquesta actuació i ara l’enllumenat el paga
l’Ajuntament de Sant Lluís, com als altres llocs.
Pel que fa a les voravies, el batle manifesta que fa un cert temps que cada vegada que hi ha
una obra a un punt determinat i que es pot recol·locar una nova rajola, açò es fa; i el problema
de dins el nucli antic no és la renovació de les voravies, sinó la recol·locació de les vorades
(bordillos) i probablement la pèrdua dels aparcaments. I diu que dins la despesa general es
faran reparacions, com s’han anat fent fins ara, però també hi ha la problemàtica que dins el
nucli antic hi entra el camió dels fems i en aquests moments s’està analitzant que aquest camió
no entri dins el carrer d’Allemand, la qual cosa suposarà fer una correcció en la qüestió dels
contenidors.
Finalment, el batle manifesta que el Pressupost de 2006 és un pressupost molt interessant i que
està molt clar que de geriàtrics no se’n poden fer un cada any, i que quan es xerra d’inversions
de 4 milions d’euros l’any 2004 també és important que es digui que aquella inversió era per al
geriàtric i que comportava una despesa important d’inversió, però les expressions del Partit
Popular és de retallar les expressions perquè s’escrigui el que es cregui més convenient. Però
insisteix que no es poden fer geriàtrics cada any i açò no vol dir que la inversió davalli, sinó que
se segueix invertint, però no amb aquella quantitat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
una abstenció, corresponent al membre del PSM (1); i quatre vots en contra, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de 2006, el qual puja a un estat de despeses de
7.184.668,71 € i uns ingressos igualment de 7.184.668,71 €.
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Segon.- Aprovar la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2006, de conformitat
amb l’annex que figura a l’expedient.
Tercer.- Publicar en el BOIB i al Diari Menorca les esmentades aprovacions per un període de
15 dies hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments.
En cas de no-presentació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat
a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.
VUITÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA NÚM. 2005/843.- PROCEDIMENT
OBERT I SUBHASTA
"SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS, BIBLIOTECA MUNICIPAL I LLAR DEL JUBILAT".PROGRAMA FEDER DE LA UNIÓ EUROPEA.
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia en relació amb l’assumpte indicat, que
textualment diu:
“Visto Convenio de Colaboración firmado entre la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el
Ayuntamiento de Sant Lluis, confecha 30 de Diciembre de 2004, para el desarrollo de las actividades
enmarcads dentro del Programa Operativ Objetivo 2 de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER), de la
Unión Europea para llevar a abo div ersas actuaciones de Accesibiliad y Supresión de Barreras
Arquiectónics en los edificios Municipales. -----------------------------------------------------------------------------Atendiendo a que el Proyecto ha sido aprobado en sesión plenaria de fecha 30 de Octubre de 2002
habiendo sido redactado por el Arquitecto Juan José Gomila y siendo el presupuesto de los edificios
municipales objeto de esta licitación, conjunta, de 484.678,62 Euros. -------------------------------------------Visto el informe emitido por el Secretario-Interventor de fecha 23 de Noviembre de 2005 en relación a las
circunstancias concurrentes en adjudicación de la obra de referencia, debiendo usarse el procedimiento
abierto y subasta para su adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------Visto que las obras deberán estar finalizadas y justificadas a lo largo del Año 2006.----------------------------Atendiendo a lo establecido en el Art. 67 y 71 de la LCAP y, en virtud de las atribuciones que me confiere
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local vengo en --------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R: --------------------------------------------------------PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que, como Ley Fundamental del
Contrato, deberán regir la adjudicación de la obra de “Supresión de Barreras Arquitectónicas del
Ayuntamiento de Sant Lluis, Biblioteca Municipal y Hogar de Jubilados”, mediante procedimiento abierto y
subasta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Declarar el procedimiento de URGENCIA, atendiendo a la envergadura de las obras, a la
necesidad de compatibilizar su ejecución con la vida administrativa y a que la ejecución deberá realizarse
antes del 1 de Diciembre de 2006. --------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Proceder a la publicación en el BOIB y en la prensa diaria, del anuncio del procedimiento
licitatorio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO- Ratificar la presente Resolución por el Ayuntamiento Pleno.” -------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la resolució d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (2) i
PSM (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/843, de dia 28.11.05,
transcrita anteriorment.
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NOVÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA NÚM. 2005/856.- SOL·LICITUD
DEMARCACIÓ DE COSTES DE BALEARS.- OCUPACIONS TEMPORALS 2006.
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia en relació amb l’assumpte indicat, que
textualment diu:
“Atendiendo a la culminación del expediente relativo a la solicitud ante la Demarcación de Costas de
Baleares, en relación a las autorizaciones para la instalaciones temporales, fondeos y amarres para el año
2006; y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la vigente Ley de Régimen Local
para el desarrollo de actuaciones administrativas con carácter de urgencia vengo en -------------------------------------------------------------------------RESOLVER: -----------------------------------------------------------------PRIMERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para el servicio de temporada ( hamacas, sombrillas, artefactos, etc.. ) de
conformidad con el siguiente resumen y la documentación que se incorpora al expediente: ------------------Playa de Binibeca: 160 hamacas, 80 sombrillas, 3 velomares, 1 puesto de socorro 1 botiquín,
1 mástil bandera, 1 pasarela acceso personas con movilidad reducida, --------------------------Playa de Punta Prima: 160 hamacas, 80 sombrillas, 4 velomares, 1 torre vigilancia, 2
pasarelas acceso personas con movilidad reducida, 3 lavapies, ------------------------------------Cala Alcaufar: 60 hamacas y 40 sombrillas. -----------------------------------------------------------Playa Binisafuller: 1 botiquin -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para fondeos particulares de conformidad con el siguiente resumen y la
documentación que se incorpora al expediente: ----------------------------------------------------------------------Playa de Binisafua: 81 -------------------------------------------------------------------------------------Urb. Binisafua:15 ------------------------------------------------------------------------------------------Binibeca Nou: 49 -------------------------------------------------------------------------------------------Cala Torret: 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------Cala Biniancolla: 61 ----------------------------------------------------------------------------------------Cala Alcaufar: 41 -------------------------------------------------------------------------------------------Salgar: 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Calò den Fust: 43 ------------------------------------------------------------------------------------------Cap den Font: 28 ------------------------------------------------------------------------------------------Las citadas autorizaciones se entenderán sin perjuicio de la capacidad municipal para concertar o
adjudicar su uso para terceros. ------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para el balizamiento de las
zonas de baño de Playa de Punta Prima, Playa de Binibeca, Playa de Binisafua, Es Rinco Fondu (s’Olla) ,
Binibeca Vell, Es Calò Blanc; de conformidad con los planos obrantes en el expediente. ----------------------CUARTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para la colocación de un
cartel indicativo de velocidad máxima permitida en la citada zona, según consta en los planos obrantes en
el expediente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Ratificar por el Ayuntamiento Pleno la presente Resolución de Alcaldía.” ---------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la resolució d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (2);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
- Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/856, de dia 14.12.05,
transcrita anteriorment.
DESÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'AMPLIACIÓ DELS MEMBRES
QUE FORMARAN PART DE LA COMISSIÓ D'AGERMANAMENT AMB EL MUNICIPI DE
SAN LUCAS (NICARAGUA)
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia en relació amb l’assumpte indicat, que
textualment diu:
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“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2005 va aprovar l’inici
dels tràmits per a l’agermanament entre els municipis de San Lucas, Nicaragua, i Sant Lluís. L’esmentat
acord suposava la creació d’una comissió d’agermanament formada pels següents membres: ---------------President: batle de Sant Lluís --------------------------------------------------------------------------------------Vicepresident: regidor de Participació Ciutadana ---------------------------------------------------------------Representant del PSOE ---------------------------------------------------------------------------------------------Representant del PP -------------------------------------------------------------------------------------------------Representant del PSM -----------------------------------------------------------------------------------------------Representant d’UCM -------------------------------------------------------------------------------------------------Secretària, l’administrativa de l’àrea de Participació Ciutadana. --------------------------------------------------Atès a l’anàlisi efectuat per la Comissió d’Agermanament amb el municipi de San Lucas (Nicaragua) de dia
12.12.05, en la qual es va acordar elevar a la consideració del Ple l’ampliació dels membres que formaran
part de l’esmentada comissió. --------------------------------------------------------------------------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’orde del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. ------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament, les següents -----------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------------Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. ---------------Segon.- Ampliar els membres que formaran part de la Comissió d’Agermanament amb el municipi de San
Lucas (Nicaragua), incorporant: ------------------------------------------------------------------------------------------ Un representant de cada entitat sociocultural del municipi.-------------------------------------------------------- Un representant del Fons Menorquí de Cooperació.” ----------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria fer una breu anàlisi del sentit de vot
que el Partit Popular donarà avui a la proposta que l’equip de govern dur a aprovació. Indica
que a la comissió del passat dia 12 es va acordar, sense necessitat d’haver de votar, quina
seria la composició més adequada que hauria de tenir una comissió que perseguís un
agermanament, i el representant del Partit Popular va estar totalment d’acord amb la proposta
a la qual finalment es va arribar, ja que, com tothom, va creure que és millor integrar
directament totes les entitats socials amb un representant propi i no integrar-lo a través de
representants de consells sectorials, perquè d’aquesta manera el canal d’informació que es
mantindrà entre els membres de les entitats socials serà molt més proper i, per tant, millor.
Continua manifestant que també va està d’acord a obrir aquestes comissions a tothom qui hi
pogués estar interessat, com ara representants dels consells sectorials o qualsevol persona que
pugui aportar opinions a fi d’aconseguir l’objectiu de l’agermanament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, així com està d’acord amb la composició que hauria
de tenir una comissió que perseguís un agermanament, ha de recordar que ara fa dues
sessions plenàries el Partit Popular va estar en contra de l’inici dels tràmits per agermanar-nos
amb San Lucas (Nicaragua) per dos motius molt clars: un, per la falta de criteri i opinió dins el
mateix equip de govern, que no era capaç de dur una postura en comú, la qual cosa els feia
sentir una certa por i indefinició; i l’altre, perquè creien que la despesa que comportaria tot el
procés seria més grossa respecte al benefici real que aquell podria rebre.
Finalment, manifesta que el Partit Popular està d’acord i, no ho nega ni ho negarà mai, que
aquells pobles són pobles que necessiten ajuda, però difereix de les postures de l’equip de
govern sobre la via que han triat per enviar-li injeccions econòmiques i de benestar. Manifesta
que, avui, el punt de vista del Partit Popular és més clar que mai, ja que sap que encara no hi
ha una partida pressupostària ni una anàlisi real del que açò pot ocasionar. Per açò, anuncia
que el Partit Popular s’abstindrà, ja que per una banda creu que s’ha d’ajudar aquells pobles
que han estat maltractats durant anys per diverses causes, però per altra banda considera molt
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millor donar els doblers que els ciutadans de Sant Lluís puguin recollir a través de qualque
entitat reconeguda, com pot ser el Fons Menorquí de Cooperació, en lloc d’agermanar-nos amb
ells com l’equip de govern proposa. Conclou dient que no li val que li diguin que els doblers de
viatges i despeses d’aquests tipus seran a càrrec dels mateixos regidors i considera que els
doblers que es gastarà, per exemple, per anar allà, serien molt més ben aprofitats si es
donassin directament a aquest poble de Nicaragua.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que al seu entendre s’hauria de diferenciar un
agermanament amb un programa d’actuacions de fons de cooperació. Indica que en el ple
passat i a la comissió d’agermanament va explicar la seva postura sobre aquesta qüestió i
considera que perquè funcioni l’agermanament, mentre més gent vinculada hi hagi, molt millor,
perquè tots els sectors ciutadans estarem més coaligats. Així mateix, manifesta que encara no
s’ha parlat de cap partida pressupostària per a aquest assumpte perquè encara no hi ha hagut
contacte directe amb la gent de Nicaragua, ni tampoc trobaria raonable que hi hagués una
partida pressupostària expressa, perquè un agermanament no és donar doblers a un altre
poble, sinó fer una convivència de cultura, d’educació, d’indústria... i allò altre és un altra
cosa. Conclou anunciant que el PSM donarà suport a la proposta presentada perquè té en
compte el que el seu grup polític va dir a la sessió plenària respecte al Fons Menorquí de
Cooperació.
Intervé el Sr. González Gálvez manifestant, únicament, que ha quedat atordit que la Sra. Baillo
xerri de despeses, viatges i no sàpiga què és un agermanament i li recomana que aquestes
vacances aprofundeixi en les causes i circumstàncies del que és un agermanament.
Finalment, el batle manifesta que s’està emprant la paraula d’agermanament però la primera
cosa per on s’ha de començar és fer feina amb una certa relació i, passant el temps, es veurà
si s’arriba al punt d’agermanar-nos. Indica que el que es va tractar a la comissió i aprovar, i
així ho va agrair als membres que hi van participar, és incorporar un representant de les
entitats socio-culturals i un representant del Fons Menorquí de Cooperació per començar aquest
procés de relació en tots els àmbits que hi puguin entrar: cultura, educació, el camp, etc.,
però insisteix que s’ha de deixar clar que s’està xerrant de l’inici d’una relació, i l’agermanament
ja es veurà si s’arriba a fer o no.
Conclou dient que, per altra banda, no es pot posar una
partida pressupostària si no hi ha una cosa molt concreta i en aquests moments l’únic que es fa
és iniciar una relació.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició 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:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Ampliar els membres que formaran part de la Comissió d’Agermanament amb el
municipi de San Lucas (Nicaragua), incorporant:
-

Un representant de cada entitat sociocultural del municipi.

-

Un representant del Fons Menorquí de Cooperació.

ONZÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2005/844.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES VIATGE BATLE.
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia en relació amb l’assumpte indicat, que
textualment diu:
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“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía el día 30 de noviembre de 2005; 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 30 de noviembre de 2005 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista
para el mismo día 30 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.
DOTZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el dia 23.11.05, RE 7783, sobre la base de l’article
97.7 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals va fer una
sèrie de preguntes, les quals no se li han contestat i diu que agrairia al batle que, abans que
se’n vagi de vacances, li contesti.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda novament que hi ha diferents escrits pendents de
contestar, com ara:
- RE 151
- RE 1153
- RE 2800
- RE 2997
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell demana la següent documentació:
Junta de Govern de dia 10.11.05.
-

Punt 3r.- Còpia de les següents factures del mes de setembre:
- Autocares Norte SL.- Factura núm. 1276, per import de 856’61 euros.
- Directe.- Factura núm. 674, per import de 8.716,82 euros.
- Doublet Iberica SA.- Factura núm. 32566, per import de 1.700,20 euros.
- Editorial Menorca, SA.- Factura 558, per import de 1.313,87 euros.
- Esvi SL.- Factura núm. 205511, per import de 15.059,35 euros.
- Josep Quintana.- Factura núm. 89, per import de 3.393,60 euros.
- Josep Quintana.- Factura núm. 88, per import de 1.939,20 euros.
- Sebastian Pons Mercadal.- Factura núm. 504, per import de 941,92 euros.

-

Punt 4t.- Còpia de les següents factures del mes d’octubre:
- Bricomadera – Legaz Corrales SL.- Factura núm. 3210, per import de 4.502,45 euros.
- Hermex Iberica SA.- Factura núm. 90335, per import de 2.577,20 euros.
- Josep Quintana.- Factura núm. 96, per import de 2.383,60 euros.

Junta de Govern de dia 24.11.05.
-

Punt 3r, apartat 3r.- Còpia de l’escrit de SILME SA, RE 6747, relatiu a la previsió de les
despeses per a l’any 2006.
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-

Punt 4t.- Còpia de les certificacions núm. 10 de l’obra “Construcció Geriàtric a Sant Lluís” i
“Construcció Centre de Dia a Sant Lluís”.

-

Punt 5è.- Còpia de la certificació núm. 8 de l’obra “Construcció Geriàtric i Centre de Dia a
Sant Lluís.- Seguretat i Salut”.

-

Punt 8è.- Còpia de la certificació núm. 3 de l’obra “Ampliació zona tenis Sant Lluís (II
fase)”.

-

Punt 19è.- Còpia del certificat de final d’obra i acta de recepció de l’obra “Condicionament
pati de l’Escola Infantil de Primer Nivell de Sant Lluís”,

-

Punt 20è.- Còpia del certificat de final d’obra i acta de recepció de l’obra “Instal·lació
tendals i tanques protectores a l’Escola Infantil de Sant Lluís”.

TRETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Astobiza Sintes. Manifesta que el cementeri de Sant Lluís només està obert tres
dies a la setmana, quan per tots els municipis de l’illa està obert cada dia i té constància que a
la gent li agradaria que estigués obert més dies. Així mateix, manifesta que darrerament no
està gaire net i els qui solen garnar és la gent que hi du les flors.
Per altra banda la Sra. Astobiza Sintes assenyala que enguany as Pou Nou no s’han llevat les
herbes del camí i a diferents zones envaeixen molt la calçada, cosa que produeix problemes
quan hi ha vianants i vehicles.
Finalment, la Sra. Astobiza Sintes manifesta que a l’avinguda de sa Pau hi ha un punt una mica
problemàtic com és el desviament que hi ha per anar cap as Consell, el qual a vegades fa, fins i
tot, de rotonda sense ser-ho, i demana que s’analitzi i es cerqui una solució.
El batle manifesta que a l’avinguda de sa Pau es van tancar el màxim de girs cap a l’esquerra,
però se’n van deixar alguns d’oberts per a una adequada circulació i que es va intentar fer-ho
de la millor manera. No obstant açò, assenyala que s’analitzarà la situació. Pel que fa a la
neteja del cementeri, manifesta que s’ha de tenir en compte que en aquests moments està en
obres i, respecte a l’obertura durant més dies, assenyala que s’estudiarà, ja que hi ha d’haver
una persona que obri i tanqui.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle a un consell municipal de Participació
Ciutadana va dir que dalt el geriàtric es podria fer una piscina i un solàrium, i el Partit Popular
vol saber quines són realment les idees sobre aquesta qüestió. Així mateix, indica que també
li agradaria saber si ja ha arribat la modificació del projecte del geriàtric, i quins són els
problemes que hi ha entre el constructor del geriàtric i el director de les obres, ja que sembla
que hi ha diferents criteris.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria que la regidora d’Educació
explicàs les idees de l’equip de govern sobre l’escola nova perquè no es gaire lògic que ho fes
al Centre Cultural sota la pressió del Partit Popular.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell desitja a tota la corporació i presents molt bones festes i feliç
any nou.
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Pren la paraula el batle. Respecte al geriàtric, manifesta que el projecte modificat encara no
s’ha presentat; que els problemes que hi ha entre el contractista i el director de les obres era
sobre uns preus contradictoris i, en no posar-se d’acord, fa que l’obra s’estigui demorant; i
sobre la piscina i solàrium, diu que va ser un comentari que es va fer i si qualcú ho va
extrapolar... però sembla ser que no es pugui fer ni un simple comentari! Està clar que piscina,
no; i de solàrium se’n podria fer perquè hi queda una bona terrassa.
Intervé la Sra. Pons Villalonga. Respecte a la construcció d’una nova escola, manifesta que a
un consell escolar del mes de novembre es va proposar convocar una reunió a quatre bandes:
Equip directiu de l’Escola; Ajuntament; APIMA i Conselleria d’Educació. Es va acceptar aquesta
reunió i en un primer contacte la Conselleria va dir que fos l’Ajuntament i l’escola que diguessin
el què trobaven que volien fer, i que es fes una petició. Així mateix, informa que en un altra
reunió entre Ajuntament – Escola – APIMA, es va considerar que havien de posar-nos en
contacte amb el redactor del projecte educatiu de poble, n’Antoni Petrus, hi demanar-li el seu
parer, i assenyala que va fer un informe en el qual es conclou que el més oportú és fer un nou
edifici. Per acabar, manifesta que l’Ajuntament el que ha fet en aquests moments és proposar
uns terrenys a la Conselleria perquè diguin si poden ser susceptibles o no de fer-hi aquesta
nova escola i ara s’està a l’espera que la Conselleria contesti.
La Sra. Baillo Vadell demana si aquesta nova escola serà d’una, dues o tres línies.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que açò és una cosa que haurà de definir la Conselleria a
través de la planificació de centre. No obstant açò, indica que actualment tenim una escola de
tres línies i fer una escola d’una línia, vist el creixement que tenim, no és massa adequat i
podria ser que fos una escola de dues línies, per la qual cosa necessitarien uns 8.000 metres
quadrats i l’Ajuntament ha ofert un terreny de 10.000 m2.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que sembla que quan hi ha un bé d’interès cultural d’un
edifici, l’estructura i la façana principal son intactes, i si el nou teatre es declaràs BIC no es
podria modificar la façana, i el projecte que hi ha la modifica.
El batle manifesta que s’ha rebutjat la declaració de bé d’interès cultural de l’edifici del nou
teatre.
Continua el Sr. Coll Alcina. Pel que fa a les voravies que s’estan fent a la carretera de
s’Ullastrar, manifesta que per l’envergadura de l’obra el Partit Popular creu que s’hauria d’haver
fet una adjudicació, i diu que li agradaria saber el que costarà aquesta obra. Així mateix,
manifesta que hi ha moltes entrades de vehicles on no s’ha rebaixat la voravia i dificulta
l’entrada, i troba xocant que per una banda s’estigui xerrant de la supressió de barreres
arquitectòniques i quan es fa una cosa nova no es prevegi aquesta qüestió, ja que a molts de
trams de la carretera la voravia nova no té els 90 cm d’amplària mínima legal. Si bé la calçada
no és massa ampla, considera que a un banda sí que es podria fer més ampla. També troba
xocant que les obres d’enllumenat arribin fins a un punt i la voravia queda tallada fins a un
altre. Conclou dient que li agradaria una contestació a totes aquests dubtes importants.
El batle manifesta que es passa de no tenir voravia a tenir-ne, i es fa el que es pot fer i s’ha de
tenir en compte que en el moment que es fa una voravia l’aigua de pluja s’ha de canalitzar i els
embornals estan a peu de calçada i allà on poden anar i, per molt que rodis, difícilment es
poden complir les barreres arquitectòniques; i menys complien abans, que no hi havia res.
El Sr. Coll Alcina manifesta que ara sí que és un impediment, perquè obliga un cotxet o una
cadira de rodes a anar enmig de la calçada, quan abans es podia atracar a la voravia i ara no.
I, si el batle vol fer les coses malament, allà ell, però el Partit Popular ha avisat que hi ha una
normativa que s’ha de complir i es poden fer coses per fer-la complir, com ara que almenys una
voravia es podria fer segons les mesures que toca.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquesta setmana hi ha hagut dos accidents davant
Menorquina de Materiales i creu que l’Ajuntament hauria de fer un estudi respecte si es
convenient o no entrar per l’entrada actual, i considera que l’entrada / sortida hauria de ser
pel polígon industrial.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón considera que als accessos als nuclis des Pou Nou i Consell
s’hi hauria de posar qualque obstacle per aturar una mica la velocitat dels vehicles, sobretot de
les motos, ja que agafen una velocitat important.
El batle manifesta que a la zona de Menorquina de Materiales hi ha senyalització diversa, que
molta gent infringeix; és evident, però, que els girs a l’esquerra són perillosos i, per tant,
s’analitzarà aquesta qüestió.
Intervé la Sra. Giuditta Zaniol manifestant que fa dues setmanes, juntament amb FCCSA, es va
fer una volta pel terme municipal per veure els contenidors que hi ha romputs, i que n’hi ha
14, i per a la propera setmana està previst que es canviïn.
Finalment, el Sr. Cubas Cremades manifesta que, en cas que l’edifici del teatre s’hagués
declarat BIC, el projecte que s’ha fet no es podria dur endavant perquè la façana no es podria
canviar. I, respecte al comentari de la Sra. Baillo Vadell sobre les festes, manifesta que ha
comparat el pressupost de l’any 2003 amb el 2006, i sembla que per ella el cost de vida no
s’ha apujat i a la millor, quan el PP estigui al poder, que ho dubta, ens sorprèn i fan miracles
sobre les festes. Però realment la Sra. Baillo no està al dia del que costen avui en dia unes
festes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.30 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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