ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 23 DE FEBRER
DE 2006
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 23 de febrer de 2006, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
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 27.01.06.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 13.02.06.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. 2005/870.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez, des del dia 01.12.05
fins al dia 31.12.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/871.- Contractació Estel Soles Figueres, des del dia 12.12.05 fins al
dia 19.02.06. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/9.- Contractació amb caràcter interí Miguel A. Fullana Seguí, des del
dia 01.01.06 fins a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla municipal (auxiliar
administratiu Àrea Recaptació). ------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/10.- Contractació amb caràcter interí Maria del Camino Mora Espino,
des del dia 01.01.06 fins a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla municipal (auxiliar
administratiu Àrea Serveis Socials). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/11.- Contractació amb caràcter interí Eloy González Seguí, des del dia
01.01.06 fins a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla municipal (auxiliar administratiu i
conservador del Molí de Dalt). --------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/12.- Contractació amb caràcter interí Ana María González González,
des del dia 01.01.06 fins a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla municipal (auxiliar
administratiu Àrea Serveis Generals). ------------------------------------------------------------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2006/13.- Contractació amb caràcter interí Maria del Mar Vidal Gomila, des
del dia 01.01.06 fins a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla municipal (auxiliar
administratiu Àrea Informació). ------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/15.- Pròrroga contracte Sara Ariza Peñato, des del dia 01.01.06 fins al
dia 30.06.06 (auxiliar administratiu Àrea Cadastre). ------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/17.- Pròrroga contracte Jacobina Cardona Ametller, des del dia
01.01.06 fins al dia 30.06.06 (auxiliar administratiu Àrea Contractació). ------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/18.- Pròrroga contracte Fabiola Gaona Peña, des del dia 01.01.06 fins
al dia 30.06.06 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/19.- Pròrroga contracte Asunción Rabasa Latorre, des del dia 01.01.06
fins al dia 30.06.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/20.- Pròrroga contracte Raquel Colomina López, des del dia 01.01.06
fins al dia 30.06.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/21.- Pròrroga contracte Ester Fanals Sintes, des del dia 01.01.06 fins
al dia 30.06.06 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/22.- Pròrroga contracte Agueda María Pons Portella, des del dia
01.01.06 fins al dia 30.06.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/23.- Pròrroga contracte Catalina Villalonga Martínez, des del dia
01.01.06 fins a la incorporació de la treballadora Tecla Carreras, actualment de baixa per ILT (servei
neteja). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/24.- Pròrroga contracte Alvaro Rotger Morente, des del dia 01.01.06
fins al dia 30.06.06 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/25.- Pròrroga contracte Diego Llopis Riudavets, des del dia 01.01.06
fins al dia 30.06.06 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/26.- Pròrroga contracte Ramón Ruiz Mena, des del dia 01.01.06 fins al
dia 30.06.06 (brigada d’obres). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/27.- Pròrroga contracte Juan Pablo Cosentino, des del dia 01.01.06
fins al dia 30.06.06 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/28.- Contractació Eva Bordoy Martínez, des del dia 09.01.06 fins al dia
31.07.06 (educadora escola infantil). ------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/29.- Pròrroga contracte Antonia Moscoso López, des del dia 23.12.05
fins al dia 19.02.06 (educadora escola infantil). -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/30.- Pròrroga contracte Rocio Bolivar Mezquida, des del dia 23.12.05
fins al dia 31.07.06 (educadora escola infantil). -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/64.- Contractació Sonia Riudavets Tudurí, des del dia 18.01.06 fins al
dia 17.03.06 (auxiliar administratiu Àrea Serveis Tècnics). ----------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demanant quantes persones figuren actualment a la brigada d’obres municipal. -------El batle respon que són 12 o 13 persones entre brigada d’obres del nucli urbà i brigada d’obres de l’àrea
de la costa, i que açò figura a l’expedient de la plantilla de personal laboral. ------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha diferent personal que es troba en caràcter d’interí i demana quan
es duran a terme les proves per cobrir les places definitivament. --------------------------------------------------El batle informa que en el dia d’avui s’han dut a terme les proves d’Oficial de Policia Local, realitzant-se
proves físiques, escrites i valoració de mèrits i que, dels tres aspirants que van presentar instància, se
n’han presentat dos, N’Isaias Sánchez i Miguel Olivé, ja que Fernando Sanz no s’ha trobat bé. Així
mateix, informa que, a partir d’aquí, s’actuarà respecte a les altres places vacants que figuren a
l’expedient de la plantilla. -------------------------------------------------------------------------------------------------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. 2005/870, 2005/871, 2006/9,
2006/10, 2006/11, 2006/12, 2006/13, 2006/15, 2006/17, 2006/18, 2006/19, 2006/20, 2006/21,
2006/22, 2006/23, 2006/24, 2006/25, 2006/26, 2006/27, 2006/28, 2006/29, 2006/30 i 2006/64,
indicades anteriorment.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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 sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) 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. 2005/870, 2005/871,
2006/9, 2006/10, 2006/11, 2006/12, 2006/13, 2006/15, 2006/17, 2006/18, 2006/19,
2006/20, 2006/21, 2006/22, 2006/23, 2006/24, 2006/25, 2006/26, 2006/27, 2006/28,
2006/29, 2006/30 i 2006/64, indicades anteriorment.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 13.02.06.CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ D'UN QUIOSC A COL·LOCAR A LA
PLAÇA NOVA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa de les anàlisis realitzades a les comissions d’Economia, Hisenda i Governació de dia
16.12.04, 21.02.05 i 06.06.05, en relació a la instal·lació d’un quiosc i uns serveis públics a la plaça Nova.
Tot seguit, el batle informa del projecte elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, que puja a un import de
38.273 €, quedant pendent la qüestió elèctrica ja que GESA encara no ha passat el pressupost. Continua
el batle manifesta que, a partir d’aquí, hi ha dues maneres de fer el quiosc: assumir-ho l’Ajuntament o
donar-ho en concessió essent la inversió a càrrec de l’adjudicatari, i diu que en aquests moments
l’Ajuntament no està en condicions d’assumir-ho. Igualment, assenyala que, a l’objecte de redactar les
bases, la comissió hauria de determinar una sèrie de criteris sobre la qüestió. ----------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, per unanimitat, acorda que
per l’Àrea de Contractació s’elabori un plec de clàusules perquè sigui aprovat pel Ple en relació a la
concessió de la gestió d’un quiosc i serveis públics a instal·lar a la Plaça Nova, d’acord amb les següents
característiques: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inversió del quiosc a càrrec de l’adjudicatari. --------------------------------------------------------------------Concessió durant 10 anys. ------------------------------------------------------------------------------------------Cànon: Durant el primers 5 anys, zero. ---------------------------------------------------------------------------No obstant els apartats anteriors, que per Secretaria es faci un càlcul sobre l’amortització. -------------Horari mínim obligatori: ---------------------------------------------------------------------------------------------Hivern. De dia 1 de novembre a dia 31 de març: De 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores. ---------Estiu. De dia 1 d’abril a dia 31 d’octubre: De 10 a 13 hores i de 16 a 21 hores. ----------------------Horari màxim de tancament: 22 hores. ---------------------------------------------------------------------------Ocupació de via pública segons les ordenances municipals. ---------------------------------------------------El concurs es resoldrà a favor del licitador que oferti el major import del cànon concesional durant el
total període de la concessió.” ---------------------------------------------------------------------------------------

Igualment, el secretari informa que s’ha remès als portaveus dels grups polítics de la corporació
una còpia del plec de clàusules elaborat per l’Àrea de Contractació.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquest quiosc neix d’una proposta del Partit Popular
de fer uns serveis públics a la plaça Nova; posteriorment l’equip de govern va presentar una
proposta de millorar-ho, en el sentit de fer un quiosc. Assenyala que hi va haver consens a la
comissió i anuncia que el Partit Popular donarà suport a l’aprovació del plec de condicions.
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 unanimitat, acorda aprovar el plec de condicions que haurà de regir
l’adjudicació, per procediment obert i subhasta, per a la concessió de l’explotació d’un quiosc –
bar a la plaça Nova.
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QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 20.02.06.APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST I PLANTILLA 2006.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, que textualment
diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tras

la aprobación inicial del presente expediente en sesión plenaria de fecha 22 de diciembre de 2005 y tras la
preceptiva exposición publica del acuerdo adoptado, se presentó una alegación formulada por la Agrupación del PSM de
Sant Lluis, mediante escrito de fecha 9 de enero de 2006 y numero registro de entrada 112. --------------------------------Por otra parte y tras diversos análisis realizados desde esta Alcaldía se comprueba que en el presupuesto de referencia
no se ha incorporado una actuación acordada por el Pleno del Ayuntamiento relativa a la adquisición del local cochera
del Molí d’Alt, siendo necesario recoger la adecuada cobertura presupuestaria para la referida actuación. -----------------Atendiendo a las circunstancias expuestas y visto el informe emitido por el Area de Intervención con relación a la
alegación presentada, es por lo que elevo a la consideración de la Comisión de Hacienda, en orden a la adopción, en su
caso, del oportuno acuerdo plenario, las siguientes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPUESTAS DE ACUERDO-------------------------------------------------------------Primera.- Desestimar en todos sus términos la alegación presentada por la Agrupación del PSM de Sant Lluis,
mediante escrito de fecha 9 de enero de 2006 y numero registro de entrada 112, por cuanto que la propuesta de
aumento y disminución de partidas no cumple el principio de equilibrio presupuestario que habría de cumplir cualquier
propuesta de modificación del presupuesto. -------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Incorporar en el capitulo VI del presupuesto de gastos, Inversiones, la siguiente previsión presupuestaria:
- Adquisición del local cochera Molí d’Alt
anualidad 2005
30.050,61 € ------------------anualidad 2006
144.242,90 € ------------------Tercero.- Incrementar el capitulo IX del presupuesto de ingresos, prestamos, hasta la cantidad de 792.275,30 €, al
objeto de financiar la adquisición anteriormente citada. -----------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Aprobar definitivamente el presupuesto municipal para el año 2006, en conformidad con el siguiente detalle
por capítulos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASTOS
INGRESOS
2006
2.006
CAPITULO I
3.029.073,21 2.627.420,96
CAPITULO II
2.094.627,37 549.600,00
CAPITULO III
126.034,94 1.471.567,51
CAPITULO IV
626.784,21 993.803,95
CAPITULO V
0,00 276.518,25
CAPITULO VI
1.194.678,72 200.000,00
CAPITULO VII
4.327,29 447.776,25
CAPITULO
0,00
0,00
VIII
CAPITULO IX
283.436,49 792.275,30
TOTALES
7.358.962,23 7.358.962,22
Quinto.- Aprobar definitivamente la Plantilla municipal para el año 2006 en conformidad con la aprobación inicial
acordada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle informant que, tal com es posa de manifest a la proposició, s’ha incrementat el pressupost
respecte a l’aprovació inicial, a causa que no s’havia incorporat la resta del pagament de l’adquisició de la
cotxera de Transports Menorca. -----------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sembla que a la comissió d’Urbanitzacions es va dir que la
partida d’urbanitzacions s’incrementaria en 80.000 euros. Demana si açò és correcte. ------------------------La Sra. Pons Villalonga indica que no té constància que a la comissió s’hagués dit açò. -----------------------El batle manifesta que en el pressupost hi figura una partida de 90.000 euros en concepte de conservació i
manteniment d’urbanitzacions. ------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, segons té entès, el regidor d’Urbanitzacions va dir que la partida de
convenis amb les urbanitzacions per import de 159.047’71 euros, s’augmentaria en 80.000 euros, i que
únicament vol saber si açò serà així. No obstant açò, assenyala que tal vegada no ho va entendre bé. ---El batle manifesta que el regidor d’Urbanitzacions no li ha comentat res respecte a aquesta qüestió, i que
no té constància d’augmentar aquesta partida en 80.000 euros més. ---------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i el vot en contra del representant del PP, que suposa quatre vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------
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Primera.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada per l’Agrupació del PSM de Sant
Lluís, mitjançant l’escrit de dia 9 de gener de 2006 i número de registre d’entrada 112, donat que la
proposta d’augment i disminució de partides no compleix el principi d’equilibri pressupostari que hauria de
complir qualsevol proposta de modificació de pressupost. ----------------------------------------------------------Segona.- Incorporar en el capítol VI del pressupost de despeses, “Inversions”, la següent previsió
pressupostària: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adquisició del local cotxera Molí de Dalt: Anualitat 2005 ------ 30.050,61 € ------------------------------Anualitat 2006 ------- 144.242,90 € ------------------------------Tercera.- Incrementar el capítol IX del pressupost d’ingressos, “Préstecs”, fins a la quantitat de
792.275,30 €, amb la finalitat de finançar l’adquisició anteriorment esmentada. --------------------------------

Quarta.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2006, de conformitat amb el següent
detall per capítols: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTALS

DESPESES
2006
3.029.073,21
2.094.627,37
126.034,94
626.784,21
0,00
1.194.678,72
4.327,29
0,00
283.436,49
7.358.962,23

INGRESSOS
2.006
2.627.420,96
549.600,00
1.471.567,51
993.803,95
276.518,25
200.000,00
447.776,25
0,00
792.275,30
7.358.962,22

Cinquena.- Aprovar definitivament la plantilla municipal per a l’any 2006, de conformitat amb l’aprovació
inicial realitzada.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El batle demana si hi ha qualque intervenció.
La Sra. Baillo Vadell considera que la primera intervenció hauria de ser del representant del
PSM, el qual va presentar al·legacions al Pressupost de 2006.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que les al·legacions del PSM han estat desestimades
perquè la proposta d’augment i disminució de partides no compleix el principi d’equilibri
pressupostari, i diu que, si bé podria haver fet quadrar les xifres, troba que les quinze
al·legacions presentades podrien haver estat assimilables per l’equip de govern, ja que les
seves al·legacions pugen a uns 117.000 euros respecte als 7.358.962 euros a què puja el total
del pressupost. Manifesta que si s’haguessin acceptat les al·legacions s’haurien millorat les
partides d’acció social, salut pública, col·legi, habitatge, fems, etc., i insisteix que podrien
haver estat assimilables per l’equip de govern, ja que l’increment proposat no era massa
desmesurat, a excepció de la partida del Col·legi Públic. Igualment, diu que una altra partida
que s’hauria d’incrementar és la de Cultura, respecte a la qüestió de la normalització
lingüística. Continua manifestant que una despesa important és el consum elèctric i considera
que s’hauria de fer qualque actuació per mirar d’estalviar aquest concepte. Així mateix,
considera que la partida d’Agenda Local 21 s’hauria d’haver incrementat, ja que 20.000 euros
és massa poc, i també augmentar la partida de neteja de barrancs i camins. I diu que tots
aquests augments de partides l’equip de govern els podria haver assumit perfectament.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que, tal com va dir l’any passat, li agradaria que es
realitzàs una Comissió de Seguiment dels Pressuposts, una comissió amb participació de totes
les comissions de participació ciutadana i així, quan acabàs l’any, se sabria quina disponibilitat
tindríem a l’hora d’invertir dins totes les àrees de l’Ajuntament.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, com va dir a l’aprovació inicial del Pressupost,
l’equip de govern ha pujat les partides en personal i ha baixat les partides d’inversions; i des del
punt de vista del Partit Popular açò no és més que una política de regressió que fan a aquest
Ajuntament per a l’any 2006.
Respecte al poliesportiu, expressa la satisfacció del PP perquè
s’han decidit arranjar les vidrieres en lloc d’apedaçar-ho, si bé considera que els doblers
pressupostats per aquest concepte no seran suficients. Pel que fa a les despeses jurídiques,
considera que si no canvia la ratxa de contenciosos, els 70.000 euros no bastaran per res.
Segueix la Sra. Baillo. Fa referència a la partida de festes, i recorda que en el seu dia va dir
que en tres anys havien augmentat en més del 45% i diu que, per molt que la vida pugi, no hi
ha argumentació possible per defensar-ho.
Sobre les urbanitzacions es demana: Què ha
passat a les urbanitzacions? És que a la costa els ciutadans són de segona? És que no paguen
impostos iguals que els altres? El primer any el regidor de les urbanitzacions s’ho va prendre
amb molta il·lusió, se’l va veure per la costa mantenint contactes amb les associacions de
veïns, és a dir, es va borinar i es van fer actuacions, però el primer any de matrimoni va passar
i van començar les decepcions i les desavinences. Manifesta que, si bé han augmentat els
imports dels convenis, haurien de demanar als veïns si és açò el que volen i si és açò que
esperen de l’Ajuntament. Per altra banda, la famosa brigada destinada a les urbanitzacions ha
estat un frau, ja que durant l’any 2005 la brigada s’ha dedicat majoritàriament a muntar jocs i
quan era necessària en el poble ho deixaven tot per atendre altres necessitats. Açò ho entén
perfectament, però demana que no els enredin i diguin les coses pel seu nom, no és la brigada
de les urbanitzacions, és la brigada de l’Ajuntament.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any passat es va pressupostar en infraestructures
625.717 euros, és a dir, un 9% del pressuposts i aquest any s’ha baixat a un 3%. Recorda que
el batle va fer unes declaracions on deia “Per a 2006 han apostat per la restricció econòmica
perquè volem tenir els peus en terra” i es demana: Què passa? És que tant de contenciosos
son mals de mantenir?
I açò ens costa disminuir els doblers destinats a asfaltatge,
arranjament de vials, millora de zones verdes, en definitiva, millorar el municipi.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que espera de l’equip de govern qualque
argumentació sobre el que s’ha comentat, a pesar que el batle va dir que no tenia temps de
preparar-se les intervencions dels plens, i donar, per tant, les oportunes explicacions sobre els
pressuposts. Conclou dient que el Partit Popular considera que en una democràcia s’ha de
donar compte de les decisions que es prenen, és una obligació; de feina en tenim tots, però a
vostè, senyor batle, el paga el poble i és aquí on ha de dir les resolucions que pren i per què
les pren.
Intervé el batle. Respecte a les al·legacions presentades pel PSM, manifesta que les
al·legacions sempre són polítiques i les resolucions també són polítiques, i quan el PSM les va
presentar, va cridar el seu portaveu per explicar-li en quin context l’equip de govern es movia
amb aquest pressupost. Manifesta que, evidentment, es pot engreixar el pressupost a base de
préstecs, les partides quadren i camines per endavant, però no és açò el que preveu aquest
equip de govern per enguany, ja que hi ha una sèrie de restriccions i, en principi, pensam
ajustar-nos-hi. Manifesta que a tots els regidors responsables d’àrees els encantaria poder
disposar de més diners, però en aquests moments no pot ser així i si al llarg de l’exercici l’ingrés
va bé, a la millor el que planteja el PSM podria ser assumible, però si la partida d’ingrés no
respon, evidentment, serà una altra història.
Continua manifestant que un grup polític com el Partit Popular, amb quatre representants, que
siguin incapaços de fer una al·legació al Pressupost del 2006, i que dins la Comissió d’Economia
la seva portaveu tengui una intervenció de dos segons...
I diu que sobre aquest pressupost
s’ha fet moltíssima feina per arribar als nombres d’avui, que no son iguals als de l’aprovació
inicial, ja que havien oblidat d’incloure-hi la partida d’adquisició de la cotxera de Transports
Menorca.
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Segueix el batle. Respecte a les festes, manifesta que no haurien d’haver pujat un 45% sinó el
66%, que és el que ha pujat el cost des que va pujar l’euro, i que és molt bo de fer oposició
però els qui han de fer la feina del govern, que han d’anar contractant festes, després es
troben amb açò. Sobre el personal, manifesta que, tant de bo amb menys personal poguessin
funcionar, però s’ha de tenir en compte que Sant Lluís és un municipi que ha crescut moltíssim i
necessita aquest personal per seguir fent gestió i per cobrir totes les àrees existents dins aquest
Ajuntament. Pel que fa a les urbanitzacions, manifesta que si fessin un repàs des de l’any 1999
fins al dia d’avui, de ciutadans de segona ni fer-hi a prop, i només basta veure amb el Pla
d’Excel·lència la inversió que s’ha fet a la zona de Punta Prima; i dir ciutadans de segona a
Punta Prima, Biniancolla, Son Remei, Son Ganxo, que son urbanitzacions, és una
irresponsabilitat bastant gran o una intervenció de voler desmerèixer les urbanitzacions en
general, perquè les inversions es reparteixen d’acord amb les possibilitats que hi ha. Les
previsions ja es tenen en compte en el pressupost i es farà tot el que es pugui.
Finalment, i respecte a la brigada, el batle manifesta que, evidentment, és la brigada de
l’Ajuntament però destinada a feines a l’àrea de la costa i, quan es necessita la brigada de la
costa al nucli urbà, fan feina aquí i, al revés, quan a la costa es necessita brigada del nucli
urbà, se’n va allà; per açò, tots són del mateix Ajuntament.
Conclou dient que, si bé la
portaveu del Partit Popular va dir: “Al·legacions? No, gràcies”, és sorprenent que no n’hagi
presentat perquè considera que tot el que ha dit ho podia haver expressat per escrit i es podria
haver debatut, ja que avui s’aprovarà definitivament el Pressupost de 2006 sense cap proposta
concreta del Partit Popular.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. En primer lloc, manifesta que està molt satisfeta que,
almenys, el batle hagi complert amb la seva obligació, que és contestar al que l’oposició diu als
plens, perquè l’oposició es mereix aquesta cortesia per part de vostè i avui mínimament ho ha
fet, quan al desembre, a l’aprovació inicial del pressupost, no ho va fer. Continua manifestant
que l’altra sorpresa és que hi ha problemes amb l’economia, ja que de fet és la primera vegada
que el batle ha dit açò i no entén prou bé en què consisteixen aquests problemes. Es demana:
Qui ha fet aquests pressuposts?... L’equip de govern, i no vol culpar de forma individual
aquests pocs encertats pressuposts, que se suposen elaborats per tots, tots vostès són
responsables de cada quantitat destinada al pressupost de 2006, no hi ha un responsable únic,
com aquella obra que diu “Fuenteovejuna, todos a una”.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la gran pregunta que fa el Partit Popular és: Cada
regidor d’una àrea ha presentat i defensat les necessitats de la seva regidoria? Manifesta que,
per molt que qualque regidor digui sí amb el cap, al Partit Popular se senten ingenus quan
creien que cada regidor podria protegir la seva quota de poder, i açò no ha estat així, han
primat altres interessos que no té clar cap on van. Així mateix, manifesta que d’inversions,
poques, i convindria que el poble sapigués perquè.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que no han presentat al·legacions perquè vostè ha de
saber que el Partit Popular no té secretari, com vostè té, ni personal al seu servei, i les
al·legacions que van presentar l’any passat no van servir absolutament per res i es demana:
Per què havien de fer al·legacions, sabent que vostè, senyor batle, diria que no? Conclou dient
que vostès governen, vostès tenen la responsabilitat de les decisions que prenguin i, com que
aquests no són els nostres pressuposts, el Partit Popular hi votarà en contra.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que una altra cosa important que s’ha oblidat
dir és l’aportació de l’Estat cap a aquest Ajuntament, i des del PSM considera que és poca
quantitat, ja que el que aportam els santlluïsers cap a l’Estat és més del que rebem i açò
sempre es veurà així mentre tinguem aquesta casta d’Estat que tenim. Així mateix, anuncia
que el PSM s’abstindrà perquè considera que l’Ajuntament ha de tenir uns pressuposts per anar
endavant, però insisteix que li agradaria que a mesura que vagi avançant el pressupost es
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pugui arribar a fer aquesta comissió de seguiment i el PSM està disposat a fer feina i, com a
oposició, està d’acord què l’Ajuntament pugui tenir els millors nombres possibles; considera que
com més seguiment es dugui, molt millor.
Finalment, el batle manifesta que, evidentment, cada regidor va expressar el que trobava i així
cada un ho va defensar, i de tal manera ho van defensar, que en passar tres setmanes els va
haver de dir que havien de retallar partides. Ningú deia res. Al final, vam haver de reunir-nos i
retallar pressupost. Ben cert que a tots els encantaria tenir partides de molt més gruix, però en
principi les partides son les que són i si les partides d’ingressos es corresponen, llavors es podrà
veure en què es pot invertir. Així mateix, manifesta que, evidentment, la responsabilitat és de
l’equip de govern a l’hora de fer els pressuposts i a l’hora de desenvolupar-los, però no menys
responsabilitat té l’oposició de control i fiscalització; així que vostès també en tenen, de
responsabilitat, pel fet d’estar asseguts aquí, i no s’eximesquin d’aquesta, perquè aquest
pressupost també és de la seva responsabilitat.
Manifesta que el més fàcil és no presentar
al·legacions; dir allò que li sembla bé; dir les partides que vulgui engreixar; atacar el personal;
llevar mèrits a la brigada de costa; urbanitzacions de segona, etc. Açò és cosa fàcil. Però ja
és més difícil fer la proposta el Partit Popular presentant-la amb nombres, que és el que seria
coherent per després defensar-ho, però amb la portaveu del PP, de coherència, poca cosa.
Conclou dient que l’equip de govern ha assumit aquesta responsabilitat i, en aquest cas,
s’aprovarà aquest pressupost i, evidentment, és seva la responsabilitat de gestionar-ho.
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.- Desestimar en tots els seus termes l’al·legació presentada per l’Agrupació del PSM de
Sant Lluís, mitjançant l’escrit de dia 9 de gener de 2006 i número de registre d’entrada 112,
donat que la proposta d’augment i disminució de partides no compleix el principi d’equilibri
pressupostari que hauria de complir qualsevol proposta de modificació de pressupost.
Segon.- Incorporar en el capítol VI del pressupost de despeses, “Inversions”, la següent
previsió pressupostària:
- Adquisició del local cotxera Molí de Dalt: Anualitat 2005 -----30.050,61 €
Anualitat 2006 ------- 144.242,90 €
Tercer.- Incrementar el capítol IX del pressupost d’ingressos, “Préstecs”, fins a la quantitat de
792.275,30 €, amb la finalitat de finançar l’adquisició anteriorment esmentada.
Quart.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2006, de conformitat amb el
següent detall per capítols:
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTALS

DESPESES
2006
3.029.073,21
2.094.627,37
126.034,94
626.784,21
0,00
1.194.678,72
4.327,29
0,00
283.436,49
7.358.962,23

INGRESSOS
2.006
2.627.420,96
549.600,00
1.471.567,51
993.803,95
276.518,25
200.000,00
447.776,25
0,00
792.275,30
7.358.962,22
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Cinquè.- Aprovar definitivament la plantilla municipal per a l’any 2006, de conformitat amb
l’aprovació inicial realitzada.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 20.02.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA SOL·LICITUD A L'AGÈNCIA BALEAR
DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL, DE L'ELABORACIÓ I SIGNATURA D'UN
CONVENI PER A L'EXECUCIÓ I EXPLOTACIÓ DE DETERMINADES INSTAL·LACIONS
DE CANALITZACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ PER REG DE L'AIGUA DEPURADA
PROCEDENT DE L'EDAR DE BINIANCOLLA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, que textualment
diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“La sensibilidad de este Ayuntamiento ante la reutilizacion de aguas residuales, tras su adecuado tratamiento en planta
depuradora, queda acreditada tras la incorporación en el planeamiento municipal de previsión para la ejecución de las
infraestructuras necesarias para dicha actuación, así como tras la iniciativa en la constitución de una Comunidad de
Usuarios que, en el actual momento y desde hace varios años, gestiona la reutilizacion de un caudal de 200.000
m3/año para el riego de jardines públicos y privados, así como para su uso como aguas sanitarias en determinados
establecimiento hoteleros en el sector de Punta Prima. ------------------------------------------------------------------------------Tras la asunción por este Ayuntamiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el Sector
de S’Algar, se ha puesto de manifiesto por parte de los propietarios de la planta hotelera radicada en el sector, así
como de la Asociación de Propietarios del mismo, la oportunidad de ejecutar las instalaciones necesarias para la
reutilizacion, parcial, de los caudales tratados en la EDAR de Biniancolla, al objeto del riego de los parques y jardines,
tanto públicos como privados, existentes en la zona. --------------------------------------------------------------------------------Conocido por esta Alcaldía que desde la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental se impulsa la firma de
convenios para el desarrollo de actuaciones de estas características con participación de Ayuntamientos y asociaciones
empresariales, es por lo que se considera oportuno elevar a la consideración de la Comisión Municipal de Economía y
Hacienda, en orden a la adopción, en su caso, del oportuno acuerdo plenario las siguientes ---------------------------------------------------------------------------------PROPUESTAS DE ACUERDO -------------------------------------------------------------Primero.- Solicitar formalmente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, la elaboración y firma de un
convenio para la ejecución y explotación de determinadas instalaciones de canalización para la reutilizacion, con destino
a riego de parques y jardines en el sector de S’Algar, del agua depurada procedente de la EDAR de Biniancolla. ---------Segundo.- Que el convenio, en su caso, a suscribir abordara las siguientes circunstancias: -----------------------------------Participación del Ayuntamiento de Sant Lluis, de la Asociación de Propietarios de S’Algar y de industrial/les del
sector hotelero radicado en la zona.-----------------------------------------------------------------------------------------------La elaboración del necesario proyecto de obras correría a cargo del sector hotelero. ------------------------------------Financiación conjunta, por todas las partes, de la inversión a realizar.-------------------------------------------------------Determinación de plazo para la redacción y presentación del proyecto de referencia y su puesta en consideración
ante la Agencia Balear al objeto de que manifieste su conformidad con carácter previo al inicio de las obras.--------El Ayuntamiento y las asociaciones citadas asumirían la explotación, mantenimiento y conservación de las
instalaciones durante toda la vida útil de la infraestructura, asumiendo íntegramente los costes relativos a la
explotación, mantenimiento y conservación y, en su caso, los costes de tratamiento del agua residual depurada
que utilicen en los términos que al efecto establezca la legislación vigente.------------------------------------------------Compromiso por parte del Ayuntamiento de Sant Lluis y las entidades firmantes de obtener de las
Administraciones publicas competentes las autorizaciones y licencias que requiera la utilización del agua depurada
para el riego en parques y jardines.” ---------------------------------------------------------------------------------------------A les 20.10 hores s’incorpora a la sessió el regidor del PSM, Remigio Lora Buzón. ------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la proposició d’Alcaldia parla d’un conveni i diu que li agradaria
saber si se’n sap el cost del finançament. -----------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que el conveni no tracta de quantitats i que açò es veurà en el seu moment, quan es
digui quines són les actuacions que s’han de dur a terme. Així mateix, manifesta que l’objectiu d’aquest
conveni de col·laboració és que sigui finançat en tres parts, una del Govern de les Illes Balears, una de
l’Ajuntament i una altre dels privats. ------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte al cost de manteniment i conservació. ------------------------------El batle respon que en aquests moments açò tampoc se sap. ------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell.
Demana informació respecte fins on arriben actualment les aigües
depurades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que arriben a diferents establiments hotelers de Punta Prima, així com a l’Hotel Sur
Menorca de Biniancolla, arribant fins a Biniancollet. ------------------------------------------------------------------
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si s’ha pensat a posar comptadors de consum a cada casa o
com funcionarà. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que açò es veurà més endavant i insisteix que és tracta d’un conveni de col·laboració i
posteriorment es veuran les propostes de projectes que es puguin incloure dins aquest marc de conveni.Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la proposició d’Alcaldia es diu: “--- que des de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental s’impulsi la signatura de convenis per al desenvolupament
d’actuacions d’aquestes característiques ---“. Demana què vol dir açò. ------------------------------------------El batle informa que l’Agència Balear de l’Aigua ha fet arribar a aquest Ajuntament un model de conveni i,
sabent que a Mallorca s’han fet propostes d’aquestes característiques, és sobre aquesta línia que
l’Ajuntament ho està proposant a l’esmentat organisme. ------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan arribaran les aigües depurades a les altres urbanitzacions. ---El batle respon que açò no se sap i que amb aquest conveni no es vol dir que hi hagi d’haver aigua
depurada per tot, ja que primer s’han de veure quins projectes i, sobretot, la base d’aquests projectes és
per als grans consumidors d’aigua. -------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la proposició d’Alcaldia es fa menció concreta de la
reutilització d’aigua depurada per a parcs i jardins de la urbanització de s’Algar, i demana si se sap per on
passarà la canonada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El bate informa que hi ha un canonada instal·lada des de l’antiga carretera de Punta Prima fins al dipòsit
de s’Algar, i que la resta de canonada ja es determinarà dins el marc d’aquesta proposta. -------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM és partidari de la reutilització de l’aigua depurada. No
obstant açò, manifesta que la proposició d’Alcaldia fa referència a la urbanització de s’Algar, i demana per
què només aquesta urbanització. ----------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que en aquests moments hi ha una canonada que arriba quasi fins a s’Algar i en aquests
moments el més fàcil és poder arribar a l’esmentada urbanització, amb un projecte, i donar servei d’aigua
depurada a s’Algar; per açò l’elaboració d’aquest conveni. No obstant açò, després els establiments
hotelers que vulguin aigua depurada han de complir una sèrie de condicions, com ara tenir un doble
servei, una doble canalització dins l’establiment, etc. Una altra qüestió és saber si s’integren o no dins la
Comunitat d’Usuaris d’aigua depurada, la qual cosa ja es veurà en el seu moment.
Per altra banda,
manifesta que un dia també es pot proposar de dur aigua depurada fins al polígon industrial, ja que hi ha
una canonada instal·lada que arriba fins a l’avinguda de sa Pau, i que tot açò són qüestions que en el seu
moment es poden analitzar. ----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que l’equip de govern i el Partit Popular estan d’acord amb els camps de golf i,
com que per aquesta zona hi pot anar un camp d’aquestes característiques, voldria saber si aquesta
proposta de conveni no té res a veure, amb açò. Igualment, respecte a Rafaletó. No obstant açò,
insisteix que el PSM és partidari d’aprofitar fins a la darrera gota d’aigua depurada, sigui per a un hotel,
per regar jardins o, fins i tots, per a horts biològics. -----------------------------------------------------------------El batle manifesta que el projecte de camp de golf que va presentar Alcalfar Vell està ben aferrat a Punta
Prima i l’aigua depurada la tenen a peu de parcel·la. I, respecte a Rafaletó, manifesta que no hi arriba
l’aigua depurada amb aquesta proposta de conveni. -----------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------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 suposa quatre vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Sol·licitar formalment de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, l’elaboració i signatura
d’un conveni per a l’execució i explotació de determinades instal·lacions de canalització per a la
reutilització, amb destinació a reg de parcs i jardins en el sector de s’Algar, de l’aigua depurada procedent
de l’EDAR de Biniancolla. -------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Que el conveni, si és el cas, a subscriure abordarà les següents circumstàncies: -----------------Participació de l’Ajuntament de Sant Lluís, de l’Associació de Propietaris de s’Algar i de industrial/ls
del sector hoteler radicat a la zona. -------------------------------------------------------------------------------L’elaboració del necessari projecte d’obres correria a càrrec del sector hoteler. ---------------------------Finançament conjunt, per totes les parts, de la inversió a realitzar. ------------------------------------------Determinació del termini per a la redacció i presentació del projecte en qüestió i la seva posada en
consideració davant l’Agència Balear, per tal que manifesti la seva conformitat amb caràcter previ a
l’inici de les obres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament i les Associacions esmentades assumiran l’explotació, el manteniment i la conservació de
les instal·lacions durant tota la vida útil de la infraestructura, assumint íntegrament les despeses
relatives a explotació, manteniment i conservació i, si és el cas, les despeses de tractament de l’aigua
residual depurada que utilitzin en els terminis que a l’efecte estableixi la legislació vigent. ---------------
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Compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís i entitats firmants d’obtenir de les administracions
públiques competents les autoritzacions i llicències que requereixi la utilització de l’aigua depurada per
a reg de parcs i jardins.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la seva intervenció la dividirà en dues parts. En
primer lloc, fa referència al segon paràgraf de la proposició d’Alcaldia, on el batle diu el
següent:
“... se ha puesto de manifiesto por parte de los propietarios de la planta hotelera radicada en el
sector, así como de la Asociación de Propietarios del mismo, la oportunidad de ejecutar las
instalaciones necesarias para la reutilizacion, parcial, de los caudales tratados en la EDAR de
Biniancolla, al objeto del riego de los parques y jardines, tanto públicos como privados, existentes
en la zona.”

I diu que el Partit Popular entén que el batle ve a dir que l’Associació de Propietaris ha
manifestat el seu interès que es facin aquestes instal·lacions, i es demana: Qui li ha dit açò a
vostè? Perquè el seu grup polític ha contactat amb propietaris de s’Algar i sap que açò no és
així; per tant, aquesta proposició es basa en una falsedat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la segona part de la seva intervenció és la
següent. Assenyala que a s’Algar, qualsevol decisió s’ha de prendre a través d’una assemblea,
i aquest punt no ha passat per cap assemblea; per tant, aquesta afirmació no té cap valor,
senyor batle.
A més, entén que qualsevol conveni ha de ser positiu, i el batle no pot
presentar aquesta oferta de forma unilateral, i demana: Què passa amb la resta
d’urbanitzacions? Les ha reunit vostè per oferir-los la possibilitat de reutilitzar les aigües
depurades? No. Açò vol dir que vostè no tracta totes les urbanitzacions per igual, presenta
una proposició d’Alcaldia només per a una urbanització, s’Algar; aquesta decisió no és
precisament molt democràtica i vostè, com a batle, hauria de pensar oferir serveis a tothom per
igual i açò no és precisament el que ha succeït.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el PSM votarà a favor d’aquesta proposició, ja que el
seu grup polític és partidari d’aprofitar fins la darrera gota d’aigua depurada que no es pugui
tirar a la mar, sempre i quan es pugui aprofitar per regar parcs o jardins. Manifesta que a la
comissió va demanar per què a una banda sí i a una altra banda no, i se li va contestar que
allà hi havia una canonada que arribava fins a s’Algar, la qual cosa li va semblar bé. Així
mateix, recorda que a la comissió també es va dir que el dia de demà es podia dur aigua
depurada cap al poble o, des de la depuradora de Biniali, cap al sector d’aquella zona, i que no
es duria cap a Rafaletó ni a altra banda. Per tot açò, insisteix que el PSM hi votarà a favor.
Intervé el batle. Manifesta que és sorprenent la intervenció de la portaveu del Partit Popular i,
sobretot, vol pensar que és per desconeixement del que s’està xerrant, ja que, si en un cert
moment el conseller de Medi Ambient va tenir una determinada sortida, va ser gràcies a
l’aportació de la portaveu del Partit Popular, la Sra. Baillo Vadell, per un tema sobre les aigües
depurades.
Tot seguit, demana al secretari de la corporació que faci la lectura, una altre vegada, de les
propostes que figuren a la proposició d’Alcaldia, i que ho faci a poc a poc perquè la Sra. Baillo
escolti bé el que pretén dir aquesta proposta, la qual en aquests moments encara no implica
per res l’Associació de Propietaris de s’Algar.
Seguidament, el secretari dóna compte de les propostes de l’esmentada proposició d’Alcaldia,
que diuen:
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“Primera.- Sol·licitar formalment de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, l’elaboració i
signatura d’un conveni per a l’execució i explotació de determinades instal·lacions de canalització
per a la reutilització, amb destinació a reg de parcs i jardins en el sector de s’Algar, de l’aigua
depurada procedent de l’EDAR de Biniancolla. ------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Que el conveni, si és el cas, a subscriure abordarà les següents circumstàncies: “

Continua el batle manifestant que el “conveni, si és el cas, a subscriure abordarà...”, però no
diu aborda ni que s’hagi de fer, però com que la portaveu del Partit Popular llegeix les coses a
mitges... Així mateix, manifesta que, evidentment, l’Associació de Propietaris no té constància
d’aquesta qüestió, ara bé, el sector hoteler de la zona sí que en té, de constància. Per altra
banda, manifesta que a la portaveu del Partit Popular li agrada ser molt artista i, més avui que
hi ha representants d’urbanitzacions, i es demana: Vostè sap de què s’està xerrant quan diu de
canalitzar aigua depurada a la resta d’urbanitzacions, quan hi ha urbanitzacions que ni tan sols
tenen clavegueram i quan encara hi manca una estació depuradora? Sap vostè què està dient
quan diu de crear xarxa a totes les urbanitzacions? Que sap de quin pressupost estam
xerrant? Que sap de quin servei estam xerrant?... Diu que vol pensar que no, perquè allò
que vostè està pensant és allò que a ell li encantaria, però en aquests moments no podem viure
d’històries rares, sinó del que és existent i de la realitat, i de la possibilitat que dóna en
aquests moments la Conselleria de Medi Ambient de poder signar aquest conveni i de poder
participar en un percentatge d’inversió per part de la Conselleria, cosa que en algun moment el
conseller va negar.
Finalment, el batle manifesta que en aquests moments hi ha aquesta possibilitat i, per açò, va
dur aquesta proposta d’acord a la comissió i, avui, al Ple i, evidentment, aquesta proposta
d’acord no implica per res, ni cap falsedat a l’Associació de Propietaris de s’Algar, i diu que el
qui està falsejant es vostè, Sra. Baillo.
Conclou dient que agafar una plànol del terme
municipal i començar a pintar xarxes és molt bo de fer, però després hi ha d’haver les
possibilitats, tant físiques com econòmiques, i tan de bo els excedents que es pretenen tirar a la
mar els puguem reutilitzar, i com que ja hi ha una canonada que arriba fins al dipòsit regulador
de s’Algar, és per açò que es fa aquesta proposta.
Respecte a dur xarxa a la resta
d’urbanitzacions, manifesta que en aquests moments n’hi ha fins a Punta Prima i d’aquí arriba
fins a Biniancollet i el dia que es faci la depuradora de Binidalí agrairia que la Conselleria ens fes
un tub de retorn, perquè grans jardins que s’estan regant amb aigua de xarxa es poguessin
regar amb aigua depurada, i açò es la intenció d’aquest equip de govern.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell.
hi ha un punt que diu:

Manifesta que abans d’arribar a les propostes d’acord

“Se ha puesto de manifiesto por parte de los propietarios de la planta hotelera radicada en el
sector, así como de la Asociación de Propietarios del mismo, la oportunidad de ejecutar las
instalaciones necesarias para la reutilizacion, parcial, de los caudales tratados en la EDAR de
Biniancolla, al objeto del riego de los parques y jardines, tanto públicos como privados, existentes
en la zona.”
Per tant, entén que hi ha un interès per part del sector hoteler i l’Associació de Propietaris, i per
açò ho ha dit. Manifesta que quan hi ha una proposta d’Alcaldia no només s’han de llegir les
propostes d’acord, sinó també el que diu abans, el preàmbul, i aquest ens ve a dir que sembla
que els propietaris tenen un mínim d’interès, però el batle ara diu que açò no és així i que els
propietaris no han manifestat res.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle canvia les paraules d’ella, ja que ella
ha dit que ofereixi serveis a totes les urbanitzacions, no que les doni, i és que ja sap que
costarà molt i no és una qüestió de desconeixement, i si vostè, com a batle, vol tractar a
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tothom per igual, el que ha de fer és reunir les Associacions de Propietaris i dir-los que hi ha
aquesta possibilitat de fer un conveni amb el Govern de les Illes Balears, ja que vostè té
l’obligació de cridar a tothom i posar-los damunt la taula aquesta possibilitat, llavors ells ho
podran rebutjar, però almenys vostè haurà actuat democràticament, cosa que creu que no ha
fet.
Pren novament la paraula el batle. Manifesta que no sap a quin punt entén la portaveu del
Partit Popular sobre la democràcia amb un dia tan assenyalat com avui. Així mateix, manifesta
que allò que s’aprova és la proposta d’acord, i l’Associació de Propietaris en tot el seu context
no sap si el coneix, el projecte, però sí el sector hoteler i, en certa manera, el president de
l’Associació de Propietaris també coneix aquesta qüestió i aquesta voluntat.
Conclou dient
que es du aquest primer conveni perquè ara hi ha la possibilitat, que en cert moment se’ns va
rebutjar, de poder signar aquest conveni, i espera el vot favorable del Partit Popular perquè
des de Palma vegin la voluntat que hi ha de tot el consistori de Sant Lluís.
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:
Primer.- Sol·licitar formalment de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, l’elaboració i
signatura d’un conveni per a l’execució i explotació de determinades instal·lacions de
canalització per a la reutilització, amb destinació a reg de parcs i jardins en el sector de s’Algar,
de l’aigua depurada procedent de l’EDAR de Biniancolla.
Segon.- Que el conveni, si és el cas, a subscriure abordarà les següents circumstàncies:
-

-

-

Participació de l’Ajuntament de Sant Lluís, de l’Associació de Propietaris de s’Algar i dels
industrial/ls del sector hoteler radicat a la zona.
L’elaboració del necessari projecte d’obres correria a càrrec del sector hoteler.
Finançament conjunt, per totes les parts, de la inversió a realitzar.
Determinació del termini per a la redacció i presentació del projecte en qüestió i la seva
posada en consideració davant l’Agència Balear, per tal que manifesti la seva conformitat
amb caràcter previ a l’inici de les obres.
L’Ajuntament i les Associacions esmentades assumiran l’explotació, el manteniment i la
conservació de les instal·lacions durant tota la vida útil de la infraestructura, assumint
íntegrament les despeses relatives a explotació, manteniment i conservació i, si és el cas,
les despeses de tractament de l’aigua residual depurada que utilitzin en els terminis que a
l’efecte estableixi la legislació vigent.
Compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís i entitats firmants d’obtenir
de les
administracions públiques competents les autoritzacions i llicències que requereixi la
utilització de l’aigua depurada per a reg de parcs i jardins.

Tot seguit, a les 20.45 hores la Sra. Pons Villalonga demana permís al batle per absentar-se de
la sessió per motiu de possibles causes d’incompatibilitat respecte al següent punt de l’ordre del
dia. El batle l’autoritza.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 20.02.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ AL CONCURS DE VENDA DE PARCEL·LES
MUNICIPALS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT LLUÍS.- ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA.
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El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“Tot seguit, la regidora d’UCM, Carmen Pons Villalonga, demana autorització al batle per abandonar la
sessió. El batle l’autoritza. ----------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, el secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, que
textualment diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Vista la Sentència núm. 197/05 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca de
declaració de nul·litat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de dia 20.02.04 d’adjudicació de parcel·les propietat
municipal en el Polígon Industrial de Sant Lluís, motivat per l’anul·lació de les actuacions de les Meses de Contractació
del procediment, retraient-se l’expedient a les actuacions de les Meses de Contractació. --------------------------------------Vista la convocatòria i celebració de la Mesa de Contractació de dia 30.01.06 per a l’obertura del sobre B; la Mesa de
Contractació de dia 31.01.06 per a l’obertura del sobre A i la Mesa de Contractació de dia 01.02.06, a la qual s’acorda
l’adjudicació provisional de les parcel·les en concurs. --------------------------------------------------------------------------------Atenent a l’adjudicació provisional realitzada a favor de Gabriel Pons e Hijos SL a la fase anterior; atenent a que a la
sessió plenària de dia 20.02.04 es va acordar deixar en suspens l’adjudicació definitiva a Gabriel Pons e Hijos S.L. de la
finca propietat municipal, referència cadastral 8429147FEO183D, de 717 m2 de superfície per import de 26.932 euros.
(Lot 8), i sol·licitar l’emissió d’un informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, amb relació a
l’existència o no de causes que privin contractar amb aquest Ajuntament l’esmentada empresa, en el marc del present
expedient; atenent a que, a la vista de l’informe emès per la Junta Consultiva, el Ple de l’Ajuntament de dia 22.12.04
va procedir a l’alienació a Gabriel Pons e Hijos SL de l’esmentada finca; i atenent a que el referit acord no ha estat
anul·lat, és el motiu pel qual no es fa proposició d’adjudicació definitiva, donat que la mateixa és plenament vigent,
segons l’acord del Ple de dia 22.12.04. -------------------------------------------------------------------------------------------------Atenent a lo determinat a l’article 11è del Plec relatiu a l’adjudicació definitiva, i atenent a què en el present
procediment l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament, és el motiu pel qual elevo a la consideració de la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, les següents propostes
d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Procedir a l’alienació a María Fernández Sánchez, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429157FEO183D, de 400 m2 de superfície per
import de 24.500 euros (Lot 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Procedir a l’alienació a Santiago Figuerola, de conformitat amb la documentació i antecedents que figuren a
l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429156FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de
25.500 euros (Lot 2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Procedir a l’alienació a Obres Noves i Remendos SL, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429155FEO183D, de 400 m2 de superfície per
import de 21.335,57 euros (Lot 3). ------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- Procedir a l’alienació a Sebastián Pons Riudavets, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429154FEO183D, de 400 m2 de superfície per
import de 21.000 euros (Lot 4). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquena.- Procedir a l’alienació a Carlos Lluch Tudurí, de conformitat amb la documentació i antecedents que figuren
a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429149FEO183D, de 534 m2 de superfície per import
de 25.000 euros (Lot 6). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sisena.- Procedir a l’alienació a Aigües Sant Lluís SL, de conformitat amb la documentació i antecedents que figuren a
l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429146FEO183D, de 810 m2 de superfície per import de
44.544,01 euros (Lot 9). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setena.- Procedir a l’alienació a José Manuel Rodríguez Mejias, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429142FEO183D, de 400 m2 de superfície per
import de 21.501 euros (Lot 12). --------------------------------------------------------------------------------------------------------Vuitena.- Procedir a l’alienació a Construcciones y Reformas Seguí Mir SL, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429139FEO183D, de 400 m2
de superfície per import de 21.124,49 euros (Lot 13). -------------------------------------------------------------------------------Novena.- Procedir a l’alienació a Construcciones s’Uestra, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429136FEO183D, de 400 m2 de superfície per
import de 18.045 euros (Lot 16). --------------------------------------------------------------------------------------------------------Desena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la Mesa de Contractació, a favor de Javier Anglada
Vinent, de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429150FEO183D, de 510 m2 de superfície per import de
26.000 euros (Lot 5), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al Polígon Industrial de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------Onzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la Mesa de Contractació, a favor de Jaime
Cardona Piris, de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429148FEO183D, de 498 m2 de superfície per
import de 22.747,35 euros (Lot 7), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció
immobiliària, no es considera adequada per exercir al Polígon Industrial de Sant Lluís. ---------------------------------------Dotzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la Mesa de Contractació, a favor de Carlos Jaén
Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429144FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de
21.100 euros (Lot 10), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al Polígon Industrial de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------Tretzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la Mesa de Contractació, a favor de José J.
García García Roldan de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429143FEO183D, de 400 m2 de superfície
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per import de 21.100 euros (Lot 11), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció
immobiliària, no es considera adequada per exercir al Polígon Industrial de Sant Lluís. ---------------------------------------Catorzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la Mesa de Contractació, a favor de José Luis
Jaén Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429138FEO183D, de 400 m2 de superfície per
import de 21.100 euros (Lot 14), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció
immobiliària, no es considera adequada per exercir al Polígon Industrial de Sant Lluís. ---------------------------------------Quinzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la Mesa de Contractació, a favor de Pablo Jaén
Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429137FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de
21.100 euros (Lot 15), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al Polígon Industrial de Sant Lluís.” ---------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si el jutge va declarar nul l’acord del Ple de l’Ajuntament de dia
20.02.04, entén que és nul·la tota l’actuació que s’ha fet ara. Per tant, anuncia que el Partit Popular hi
votarà en contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM s’abstindrà, tal com ha fet en les diferents ocasions en què
s’ha tractat aquest assumpte. No obstant açò, manifesta que no comparteix l’opinió de la portaveu del
Partit Popular, ja que el jutge el que va impugnar, segons la sentència, va ser el procediment i les taules
de contractació, però no les bases del concurs, i creu que ara s’ha fet correctament el procediment. ------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb el vot a favor del representant del PSOE, que suposen
cinc vots ponderats; l’abstenció del representant del PSM, que suposa un vot ponderat; i el vot en contra
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.- Procedir a l’alienació a María Fernández Sánchez, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429157FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 24.500 euros (Lot 1). -------------------------------Segona.- Procedir a l’alienació a Santiago Figuerola, de conformitat amb la documentació i antecedents
que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429156FEO183D, de 400
m2 de superfície per import de 25.500 euros (Lot 2). ----------------------------------------------------------------Tercera.- Procedir a l’alienació a Obres Noves i Remendos SL, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429155FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.335,57 euros (Lot 3). ---------------------------Quarta.- Procedir a l’alienació a Sebastián Pons Riudavets, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429154FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.000 euros (Lot 4). -------------------------------Cinquena.- Procedir a l’alienació a Carlos Lluch Tudurí, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429149FEO183D, de 534 m2 de superfície per import de 25.000 euros (Lot 6). -------------------------------Sisena.- Procedir a l’alienació a Aigües Sant Lluís SL, de conformitat amb la documentació i antecedents
que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429146FEO183D, de 810
m2 de superfície per import de 44.544,01 euros (Lot 9). ------------------------------------------------------------Setena.- Procedir a l’alienació a José Manuel Rodríguez Mejias, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429142FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.501 euros (Lot 12). -----------------------------Vuitena.- Procedir a l’alienació a Construcciones y Reformas Seguí Mir SL, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429139FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.124,49 euros (Lot 13). -------------------------Novena.- Procedir a l’alienació a Construcciones s’Uestra, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429136FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 18.045 euros (Lot 16). -----------------------------Desena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a favor de
Javier Anglada Vinent, de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429150FEO183D, de 510 m2
de superfície per import de 26.000 euros (Lot 5), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del
licitador, promoció immobiliària, no es considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís. -Onzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a favor de
Jaime Cardona Piris, de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429148FEO183D, de 498 m2 de
superfície per import de 22.747,35 euros (Lot 7), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del
licitador, promoció immobiliària, no es considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís. Dotzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a favor de
Carlos Jaén Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429144FEO183D, de 400 m2 de
superfície per import de 21.100 euros (Lot 10), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració del
licitador, promoció immobiliària, no es considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís. --

15

Tretzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a favor de
José J. García García Roldan de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429143FEO183D, de
400 m2 de superfície per import de 21.100 euros (Lot 11), atès que l’activitat a desenvolupar, segons
declaració del licitador, promoció immobiliària, no es considera adequada per exercir al polígon industrial
de Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catorzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a favor
de José Luis Jaén Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429138FEO183D, de 400
m2 de superfície per import de 21.100 euros (Lot 14), atès que l’activitat a desenvolupar, segons
declaració del licitador, promoció immobiliària, no es considera adequada per exercir al polígon industrial
de Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinzena.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a favor
de Pablo Jaén Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429137FEO183D, de 400 m2
de superfície per import de 21.100 euros (Lot 15), atès que l’activitat a desenvolupar, segons declaració
del licitador, promoció immobiliària, no es considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant
Lluís.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular entén que l’Ajuntament havia
d’executar la sentència, en la qual es declarava nul l’acord adoptat pel Ple de dia 20.02.04
respecte a l’adjudicació de parcel·les del Polígon Industrial. Per tant, corresponia convocar un
nou concurs. L’equip de govern interpreta la llei de la seva manera, cosa que no és la lectura
que en fa el Partit Popular, ja que convoquen la mesa de contractació amb els mateixos
defectes de les bases, d’aquí que el representant del Partit Popular no signàs l’acta del sobre A.
Continua manifestant que el Partit Popular creu que aquesta adjudicació no és legal i no pot
donar-hi suport, i no creu que tengui possibilitats d’arribar a una bona fi. Assenyala que totes
aquests actuacions no beneficien l’Ajuntament ni tampoc els adjudicataris, ja que si el jutjat
declara nul l’acord no hi pot haver adjudicació i actuant d’aquesta forma vostès entren en unes
responsabilitats que el Partit Popular no pot recolzar.
Conclou dient que creu que vostè,
senyor batle, no sap per on partir amb aquest assumpte, des d’un principi ho han embullat i
açò podria ser el segon “culebron”, com la piscina de Binibeca Club. El Partit Popular hi votarà
en contra.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM s’abstindrà, tal com ha fet sempre respecte a
aquest assumpte. No obstant açò, considera que el jutge el que va impugnar va ser el
procediment i les meses de contractació, no va impugnar en cap moment les bases del concurs.
Per tant, aquesta vegada s’han fet tots els procediments correctes i, per açò, el PSM, amb la
lectura que ha fet la portaveu del Partit Popular, no hi està d’acord.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern, igualment, fa la mateixa lectura del PSM i,
per açò, el procediment s’ha seguit tal com es va dictar a la sentència. Així mateix, recorda
que va dir que el tema de les parcel·les era un tema polític i açò ve reforçat per aquesta
intervenció, i l’equip de govern l’únic que ha fet ha estat complir el que estableix la sentència.
La Sra. Baillo Vadell assenyala que el temps donarà la raó, a vostès o a nosaltres.
El batle no creu que siguin qüestions de raó, sinó que va ser una qüestió política i es manté
com a política, i manifesta que el mateix dia que havien d’obrir els sobres B, l’advocat que va
posar el plet, en representació d’uns empresaris de Sant Lluís, va assistir-hi, va llegir un escrit
que havia presentat, llavors en qüestió d’una hora va baratar l’escrit tres o quatre vegades, és
a dir, un bullit bastant fort. Conclou dient que els que van impugnar l’acte en aquell moment
estan en tot el seu dret, i els qui no hi estan d’acord, la justícia està per açò, per resoldre.
I no havent-hi més 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 cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5); una
abstenció, corresponent al membre del PSM (1); i quatre vots en contra, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
Primer.- Procedir a l’alienació a María Fernández Sánchez, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429157FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 24.500 euros (Lot 1).
Segon.- Procedir a l’alienació a Santiago Figuerola, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429156FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 25.500 euros (Lot 2).
Tercer.- Procedir a l’alienació a Obres Noves i Remendos SL, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429155FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.335,57 euros (Lot 3).
Quart.- Procedir a l’alienació a Sebastián Pons Riudavets, de conformitat amb la documentació
i antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429154FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.000 euros (Lot 4).
Cinquè.- Procedir a l’alienació a Carlos Lluch Tudurí, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429149FEO183D, de 534 m2 de superfície per import de 25.000 euros (Lot 6).
Sisè.- Procedir a l’alienació a Aigües Sant Lluís SL, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429146FEO183D, de 810 m2 de superfície per import de 44.544,01 euros (Lot 9).
Setè.- Procedir a l’alienació a José Manuel Rodríguez Mejias, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429142FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.501 euros (Lot 12).
Vuitè.- Procedir a l’alienació a Construcciones y Reformas Seguí Mir SL, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429139FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.124,49 euros (Lot 13).
Novè.- Procedir a l’alienació a Construcciones s’Uestra, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429136FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 18.045 euros (Lot 16).
Desè.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a
favor de Javier Anglada Vinent, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429150FEO183D, de 510 m2 de superfície per import de 26.000 euros (Lot 5), atès que
l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís.
Onzè.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a
favor de Jaime Cardona Piris, de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429148FEO183D, de 498 m2 de superfície per import de 22.747,35 euros (Lot 7), atès que
l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís.
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Dotzè.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a
favor de Carlos Jaén Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429144FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.100 euros (Lot 10), atès que
l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís.
Tretzè.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a
favor de José J. García García Roldan de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429143FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.100 euros (Lot 11), atès que
l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís.
Catorzè.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a
favor de José Luis Jaén Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429138FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.100 euros (Lot 14), atès que
l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís.
Quinzè.- Deixar sense efecte l’adjudicació provisional realitzada per la mesa de contractació, a
favor de
Pablo Jaén Mercadal de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429137FEO183D, de 400 m2 de superfície per import de 21.100 euros (Lot 15), atès que
l’activitat a desenvolupar, segons declaració del licitador, promoció immobiliària, no es
considera adequada per exercir al polígon industrial de Sant Lluís.
A les 21 hores, s’incorpora a la sessió la primera tinenta de batle, Carmen Pons Villalonga.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 20.02.06.APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I JUAN
GUIBERNAU ZABALA.- CESSIÓ ZONA VERDA SECTOR PLATJA BINISSAFÚLLER.
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 del conveni a signar, si és el
cas, entre l’Ajuntament de Sant Lluís i Juan Guibernau Zabala, relatiu a l’assumpte indicat. ------------------Tot seguit, mitjançant un plànol de situació de la urbanització de Binissafúller Platja, el batle efectua una
exhaustiva i detallada explicació de l’objecte del conveni indicat, posant de manifest que el Sr. Guibernau
és propietari de tres parcel·les a l’esmentada urbanització i proposa la cessió gratuïta d’una parcel·la ja
qualificada com a zona verda pública, sempre que es procedeixi a qualificar com a zona verda privada les
altres dues parcel·les de la seva propietat, avui qualificades com a zona verda pública. Així mateix,
manifesta que en aquestes dues parcel·les de zona verda privada no hi podria fer cap edificació ni fer el
seu habitatge més gros, i que l’únic que hi pot arribar a fer és una piscina, sempre respectant la
delimitació de Costes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell anuncia que s’abstindrà. -------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que, d’entrada, no li sembla malament, però anuncia que també s’abstindrà i
a la sessió plenària es definirà. ------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM, que
suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Lluís i Juan Guibernau Zabala, relatiu a la cessió
d’una zona verda al sector de platja Binissafúller, de conformitat amb el document que figura a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.” -----------------------------------------------------------
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Lluís i Juan Guibernau Zabala, relatiu a
la cessió d’una zona verda al sector de platja Binissafúller, de conformitat amb el document que
figura a l’expedient.
Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
VUITÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIES NÚM. 81, 82, 83, 84 I 85 DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS RELATIVES A RECURSOS
D'APEL·LACIÓ INTERPOSATS PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA SENTÈNCIES DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.
El secretari dóna compte de les següents sentències:
1) Sentència núm. 81, de dia 31.01.06, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 180, de dia 10.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 292/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 16.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Al Garbi Project SL per construir un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a
la parcel·la 87-S de la urbanització de Sa Talaia.
2) Sentència núm. 82, de dia 31.01.06, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 175, de dia 07.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 293/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 30.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Ian Rusell Hodgetss i Christine Susan Hodgetss per construir un habitatge
unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la 362 de la urbanització de Binibèquer Vell.
3) Sentència núm. 83, de dia 31.01.06, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 204, de dia 22.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 298/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 03.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Xer d’Immobles SL per construir un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a
la parcel·la 68 de la urbanització de Binissafúller.
4) Sentència núm. 84, de dia 31.01.06, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 214, de dia 29.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 296/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 03.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Peter Hurwood per construir un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la
parcel·la 8-S de la urbanització de Sa Talaia.
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5) Sentència núm. 85, de dia 31.01.06, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 213, de dia 28.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 295/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 23.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Delphi Suministros y Servicios per construir un habitatge unifamiliar aïllat
i piscina a les parcel·les 32, 33 i 34 de la urbanització de Binibèquer Vell.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
NOVÈ.- DONAR COMPTE ACTE 14/06 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 1 EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT ORDINARI 238/2001.- REQUERIMENT AL
BATLE PRESIDENT ALS EFECTES DE L’OBLIGATORIETAT DE COMPLIR LA DECISIÓ
DE LA SENTÈNCIEA 11/03 DE L'ESMENTAT JUTJAT.
El secretari dóna compte íntegre de l’acte núm. 14/06, de dia 16 de gener de 2006, del jutjat
contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, registre d’entrada en aquest Ajuntament
núm. 560, de dia 03.02.06, relatiu a l’execució de la sentencia núm. 11/03 de dia 21.01.03
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en el procediment instat pel Consell Insular
de Menorca sol·licitant l’anul·lació d’una llicència d’obres concedida per aquest Ajuntament a
Binibeca Club Hotel SA per a l’excavació d’una piscina a Binissafúller (PO 238/2001).
Tot seguit, i de conformitat amb el que s’estableix a l’esmentat acte, el secretari requereix el
batle als efectes següents:

“a) de la obligatoriedad de cumplir el fallo de la sentencia y los requerimientos que
ahora se le efectúa para la adecuación de la realidad a la legalidad infringida inclusive la
reposición al estado anterior a la modificación con la construcción de la piscina, bajo
apercibimiento que de no hacerlo le parará el perjuicio correspondiente cual es la
imposición de multa pecuniaria consistentes para cada plazo mensual concedido, a
razón de seiscientos euros mensuales los tres primeros meses de incumplimiento del
respectivo plazo, y a razón de seiscientos euros semanales, hasta el total cumplimento
de lo acordado en cada plazo.
b) la expedición de testimonio de particulares por presunto delito de desobediencia a la
autoridad del artículo 410 del Código Penal.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària de dia 30.09.04 es va donar
compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en la qual
s’anul·lava la llicència de Binibeca Club Hotel i s’ordenava la demolició del que s’havia fet. El
Partit Popular va demanar quan es faria i vostè, Senyor Batle, no va contestar. Per cert,
recorda que el PSM li va demanar la dimissió. Continua manifestant que el Partit Popular li ha
fet al batle diferents preguntes, en concret, a les sessions plenàries de dia 02.02.05, 31.03.05
i 30.06.05 i, o bé el batle no va contestar o bé va dir que no pensava fer res. Per tant,
demana: És que les sentències no són per complir-se?
Per què va deixar passar tant de
temps? És que és normal que l’Ajuntament se’n renti les mans?
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular creu que el batle ha pecat, per
una banda d’abús de poder i, per l’altra, d’irresponsabilitat. Així mateix, assenyala que a la
sessió plenària de dia 27.10.05 li va tornar a demanar al batle si pensava o no complir la
sentència; i, per fi, el batle va contestar que en aquell mateix dia s’incoava l’expedient de
legalització i demolició de les obres per excavació d’una piscina, és a dir, un any després de la
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sentència. Per altra banda, manifesta que el batle també li va dir que primer es va donar una
llicència per a l’excavació i després una altra per a la construcció de la piscina. I es dirigeix al
batle dient-li que siguem seriosos, ja que quan es fa una piscina primer s’ha de fer una
excavació.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle li va dir que ella anava de jurista i que
volia donar lliçons, però el seu grup polític no ho creu així; i avui, en aquest Ple, tenim el
resultat de tanta caparrutada, i espera que finalment aquesta sentència es compleixi.
Intervé el Sr. Lora Buzon manifestant que tothom sap què en pensa el PSM, de la qüestió de la
piscina, i creu que el que s’ha de fer és complir la sentència i res més.
Pren la paraula el batle.
Manifesta que a la Sra. Baillo li ha faltat dir algunes coses. El dia
27.10.05 s’incoa l’expedient de legalització – demolició núm. 28-du/2005; dia 08.11.05 es
notifica la incoació d’aquest expedient a Binibeca Club Hotel SA i a Antoni Lluch Mesquida, i dia
13.01.06 es presenta un escrit de Tomàs Ques Cañellas, en representació de l’esmentada
entitat, mitjançant el qual presenta una sèrie de manifestacions amb relació a l’expedient de
disciplina urbanística iniciat.
Per tant, manifesta que, evidentment, el compliment de la
sentència comença en el moment que s’obre l’expedient de legalització – demolició. I diu que,
de seriosos, ho som i, a més, aquest requeriment obliga i no hem estat aturats, si bé l’únic que
ens ha faltat és que aquestes notificacions indicades anteriorment s’haguessin notificat a la Sra.
Jutgessa. Conclou dient que en aquests moments l’expedient de disciplina urbanística té una
al·legació bastant considerable, i veurem com es resol, i per açò s’ha notificat a la jutgessa
com està el procediment, ja que probablement aquesta jutgessa haurà de resoldre sobre
aquesta segona llicència.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que li agradaria saber
aquests recursos.

el cost de tots

El batle diu que no ho sap. A més, diu que quan es pren un acord es pren amb totes les
consideracions i, la veritat, troba bastant vergonyós i penós que la portaveu del Partit Popular
demani açò. Manifesta que l’Ajuntament va prendre una determinació, el PSM va fer bandera
amb aquesta piscina... i sa bandera segueix, i és curiós perquè, finalment, no va ser el PSM que
va anar en contra de la piscina, sinó que va ser el Consell Insular de Menorca. Açò són les
curiositats que té la política.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DESÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2006/67.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES VIATGE BATLE.
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2006/67, de dia 31.01.06, que diu:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 1 de febrero de 2006 hasta el día 4 de febrero
del mismo mes; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término
municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ----------------------------------------------------------RESOLVER -------------------------------------------------------------PRIMERO - Delegar en la 1ª 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 1 de febrero de 2006 por la tarde hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el
día 4 de febrero de 2006 por la tarde. ----------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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ONZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 05.01.06
-

Punt 11è.- Còpia de l’informe de la regidoria de Medi Ambient amb relació al pas del camió
de fems pel carrer d’Allemand, així com saber qui canviarà cada vespre els contenidors.

-

Punt 13è.- Còpia de la proposició d’Alcaldia amb relació a actuacions a desenvolupar per
treballadors d’aquest Ajuntament en cas d’absència sense justificar.

Junta de Govern Local de dia 20.01.06
-

Punt 4t.- Còpia del conveni de col·laboració entre el CIM i l’Ajuntament de Sant Lluís pel
desenvolupament del projecte INTERREG IIIB SUDOE AQUACONTROL (SO2/4.1/E14) als
municipis de Menorca.

Per altra banda, i respecte a les voravies de la carretera de s’Ullastrar, la Sra. Baillo Vadell
recorda que a la darrera comissió d’Urbanisme es va acordar que es demanaria un informe al
director de l’obra per saber quina era la distància mínima que ha de tenir una voravia segons la
normativa actual, i quina solució es pot donar a les voravies de s’Ullastrar, fetes de fa poc i que
estan malament. Conclou dient que simplement li recorda açò perquè, si no ha fet aquest
escrit, l’hi demani al Sr. Correa.
A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana la inclusió d’un punt d’urgència.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’l.
DOTZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sembla que es planeja fer un carril de bicicletes
entre el cementeri i l’entrada de la depuradora (on comença la ruta cicloturística), i si bé sap
que el CIM n’és el promotor, li agradaria que el batle informàs sobre aquest punt.
El batle manifesta que el projecte està en exposició pública i pot ser consultat als Serves
Tècnics Municipals.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Recorda que en el Ple anterior va demanar que es revisassin les
normes de seguretat respecte a la construcció de l’edifici que es fa a Sa Tanca; demana si s’han
revisat.
El batle respon que s’han donat les ordres.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària del mes de gener la Sra. Zaniol
va dir que s’estaven fent feina sobre els contenidors, i demana si s’han canviat els contenidors
que estaven en mal estat.
La Sra. Zaniol respon que sí.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el dia 23.08.05 el Partit Popular va presentar
una proposta per instal·lar una càmera WEB a la sala d’actes amb l’objectiu de fer arribar als
ciutadans i fer públic un acte on es prenen decisions importants per al municipi. Indica que, sis
mesos després, l’equip de govern va sortir a un dels diaris locals per informar que havien
instal·lat aquesta càmera sense esmentar la proposta del Partit Popular, i suggereix que quan
facin una proposta almenys tenguin la cotersia d’anomenar-los i, si no ho fan així, hauran de
cercar altres mitjans perquè la gent sàpiga la veritat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, ja que l’Ajuntament està en obres, seria
important que es deixàs preparat un tub per poder connectar la sala d’actes amb el pla de sa
Creu, en cas que hi hagi un ple especial o un acte que així ho requeresqui, com podria ser el
darrer toc de flabiol, i d’aquesta manera la gent ho podria veure a través d’una pantalla.
El batle manifesta que el projecte d’obres que s’està executant és d’eliminació de barreres
arquitectòniques, i són unes obres determinades, i si es fan unes obres que no estan lligades
amb açò, el govern balear o qualque organisme ens podria cridar l’atenció.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que únicament ha fet un suggeriment.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 26.01.06, a l’apartat de “Precs i
suggeriments”, i sobre la intervenció del Sr. Morro respecte al servei de Correus a l’àrea de la
costa, el batle va dir les següents paraules:

“El batle informa que el canvi de noms dels carrers no tan sols s’ha comunicat a
Correus, sinó també a GESA.”
Posteriorment, dins el mes de febrer i des de l’àrea d’urbanitzacions, va sortir un escrit dirigit
als presidents de les associacions de veïns que deia:

“Com tots vostès saben hi ha urbanitzacions que no tenen designats els noms dels
carrers o almenys no en la seva totalitat....
Lis remetem un plànol de la urbanització perquè assignin nom als carrers i ens remetin
la decisió abans de dia 15 de febrer.”
És a dir, en el Ple del mes de gener el batle ens diu que els canvis de noms ja s’han comunicat
a Correus i, posteriorment, a les urbanitzacions els diu que assignin noms als carrers abans de
dia 15 de febrer. Per tant, diu que es sent indignada perquè el batle enreda la gent, als
representants del poble, que són tots els regidors, i dir-li que açò es pot dir “faltar a la
verdad”, però vostè no es mereix aquesta delicadesa, ja que sota el punt de vista del Partit
Popular el batle va mentir al Ple i demana: Per què? A més, assenyala que els plànols lliurats a
Correus són un bullit, a Cap d’en Font i a Binissafúller Roters hi falten noms de carrers; a
Torret de Baix no n’hi ha cap; a s’Algar, Punta Prima i Biniancolla, que tenia una numeració
mitjanament racional, la numeració no coincideix amb l’anterior i resulta que ara comença per
la mar quan sempre s’havia començat per l’Ajuntament; a la zona rural hi ha cases sense
nombres, com per exemple la casa del Sr. Remi Lora; al Polígon Industrial no hi ha cap placa
amb els noms del carrers, i açò que es donen llicències d’activitats... és a dir, un total
descontrol, i així funciona l’urbanisme a Sant Lluís, i demana al batle: No creu que es hora que
s’arrangi d’una vegada?
Intervé el batle manifestant que creu que no va mentir, ja que sempre s’ha anat notificant a les
companyies subministradores els noms dels carrers que ja han estat determinats i,
evidentment, a Binissafúller Roters fa prou anys que hi ha els noms dels carrers que hi ha i el
servei de Correus ha funcionat; a Torret de Baix no n’hi ha hagut mai, de noms, i ara n’hi
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podrà haver i a altres urbanitzacions hem generat nosaltres els noms de carrers, des de fa sis
anys cap aquí, i si açò és el descontrol urbanístic a què vostè vol fer referència, evidentment,
es torna a tirar a la piscina, com sempre, sense aigua i no és la de Binibeca Club. Per açò,
probablement la qui falta a la veritat és vostè.
Continua el batle. Insisteix que cada vegada que s’han posat noms a carrers i una vegada
posades les plaques, sempre s’ha notificat a les companyies de serveis, i posa com a exemple el
cas concret de Cap d’en Font, i diu que açò és el que va voler dir al Ple, però la portaveu del
Partit Popular sempre ho agafa com més bé li convé a ella. Manifesta que mentiria si digués
que a Torret de Baix hi havia noms, quan de noms no n’hi ha hagut mai, en canvi a Binissafúller
Roters n’hi ha hagut sempre, de noms, però llavors apareixen carrers nous i, per açò, es va
demanar a les diferents associacions que diguessin quins noms hi volien posar als carrers
nous. Així mateix, manifesta que en el cas de s’Algar de sempre han estat avingudes i a
Punta Prima, quan vertaderament s’ha començat a fer feina sobre aquest tema, és amb aquest
equip de govern, de fa sis anys cap aquí s’ha començat a posar plaques als carrers.
Finalment, el batle manifesta que Correus en aquests moments ha fet una missiva dient que a
partir de dia 20 no repartiran cap carta més, la qual cosa està provocant un cert nerviosisme
en la gent, i que si bé pot ser que sigui culpa nostra perquè no està ordenat, la realitat és que
durant molts d’anys el servei s’ha duit a terme, i es demana: Que és ara que no està bé la
cosa? Que es ara que els funcionaris de Correus no funcionen?
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle va mentir. El batle diu que no va mentir i que ella
s’ho menja com més gust li fa i que no véngui ara aquí a enredar la voga. La Sra. Baillo
insisteix que va mentir. El batle diu que, de mentida, res.
Pren la paraula el Sr. Coll Alcina. Respecte a la qüestió de passar un cable de la
fins al Pla de sa Creu, considera que hi ha hagut un malentès. Manifesta que el
diu que quan s’alça qualque cosa aprofiten per deixar passar un cable i, per
Popular havia pensat que, encara que el cable no el posi el constructor, es podria
i posteriorment l’Ajuntament posa el cable, i no creu que açò sigui una mala cosa.

sala de plens
batle sempre
açò, el Partit
deixar un tub

Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a vegades el batle xerra, i si ho diu el batle ho
creim, i ell ha dit que des de l’any 2002 la inflació ha pujat un 66%. El batle diu que, des que
va entrar l’euro, de 100 pessetes passam a 166 pessetes, i açò és la consideració que ha fet.
El Sr. Coll Alcina diu que açò no és inflació, açò és un ajust de l’euro a la pesseta. El batle diu
que digui el que vulgui, però açò ho digui a qualsevol ciutadà espanyol i li dirà el mateix i no
véngui ara amb inflacions. El Sr. Coll Alcina indica que no ens mereixem un regidor d’Hisenda
com vostè. El batle diu que sentir aquesta expressió que li ha dit i que vostè digui que no és
correcte que des que hi ha l’euro la valoració de 20 duros passa a 166 pessetes, açò està en
boca de tothom. El Sr. Coll Alcina li diu que es miri les estadístiques de l’Institut Nacional
d’Estadística, i ho sabrà. El batle diu que els nombres no van així i que es miri les butxaques
de cadascú i es deixi fer d’estadístiques.
Finalment, intervé el Sr. González Gálvez dient:

“Tus libretas i las mías son libretas diferentes, empleas vocablos sonoros, divorcio,
brigada i fraude i te equivocas nuevamente. Hoy que es jueves lardeo me recuerdas tu
precampaña electoral i no se si esas palabras son tuyas o copiadas de una amistad.
Desde que llegue del Caribe el pasado mes de enero, he mantenido reuniones con
diversas asociaciones, han pasado pocos días pero te las voy a nombrar para que
retires esas palabras, pues te vas a equivocar. Punta Prima, Alcalfar, Son Remei, Son
Ganxo, Torret de Baix, Binibèquer Nou, Binissafúller Roters i hasta Cap den Font, así
que Sra. Maruja vuelve al Jeni a estudiar pues por lo visto necesitas mejorar”.
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TRETZÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR.- INVENTARI
MUNICIPAL.
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Maria Nieves Baillo Vadell, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant
Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el 8/6/04, Reg. de Entrada 3290, solicitó listado del Patrimonio Municipal, no habiendo tenido hasta
hoy contestación de tal inventario. --------------------------------------------------------------------------------------Que, siendo de cumplido derecho la presentación de un inventario de todos los bines municipales al
formase la renovación de cada nueva Corporación. ------------------------------------------------------------------Que estando regulado por la Legislación Básica de Régimen Local en su capítulo “Conservación y Tutela de
Bienes”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que ante la aprobación de los Presupuestos de 2006, se hace necesaria la actualización del Inventario con
sus altas y bajas tanto de muebles como de inmuebles, tal como queda reflejado en el Art. 33 del
Reglamento de Bienes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Que el Pleno de la Corporación es el órgano competente para la comprobación, rectificación y aprobación
del Inventario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que habiéndose adquirido recientemente el local “Cochera des Molí de Dalt”, procede consignar un
aumento de Patrimonio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, la que suscribe, al Pleno del Ayuntamiento, presenta la siguiente -------------------------------MOCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Que se presente al Pleno, para su comprobación y aprobación, el Inventario actualizado. --------------2º.- Que se designe una persona, con capacidad probada, para realizar dicha actualización. -----------------3º.- Que si entre el personal del Ayuntamiento no existe nadie con aptitud suficiente para desarrollar esta
tarea, que se inste al Consell Insular para que ponga los medios adecuados para que se haga o se
actualice dicho inventario.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular desconeix realment quins son els
béns d’aquest Ajuntament, tant de domini públic com patrimonials, i creu que com a regidors
tenim dret a conèixer-los, a part que cada Ajuntament està obligat a tenir un inventari de bens
degudament certificat pel secretari. Pensam que és urgent aquesta moció i es fa necessari que
el Ple l’aprovi per evitar possibles conflictes o dubtes. Així mateix, manifesta que estam a falta
només quasi un any de les properes eleccions municipals i creu que en el moment de la
renovació dels càrrecs públics s’ha de presentar l’inventari, cosa que no ens va passar a
nosaltres. Per açò demana que no es demori la posada en marxa d’aquesta feina i espera el
suport de tots els grups polítics. Conclou dient que aquesta petició es basa en els articles 17,
33, 34 i 35 del Reglament de béns de la legislació bàsica de règim local.
Intervé el batle. Manifesta que al seu entendre no veu la urgència que expressa el Partit
Popular i, a més, no sap si al dia d’avui es podrien votar els punts que es plantegen perquè
aquest inventari està començat i bastant documentat i, abans d’aprovar qualsevol punt que
sigui, s’ha d’estudiar. Recorda que en el seu dia es van concretar unes feines amb una
empresa, i aquestes estan bastant endavant, i per part de l’arxivera també s’hi ha actuat. Per
tant, demana que el present punt quedi damunt la taula i que vagi a una comissió d’Economia
per fer-ne l’estudi. A més, considera que si el Partit Popular veia tanta urgència ho hauria
d’haver plantejat abans, ja que s’han fet diferents comissions i es podria haver tractat en una
d’aquestes i, per açò, no veu tanta urgència en el dia d’avui i, a més, no podria manifestar-se
respecte a les propostes d’acord presentades perquè l’inventari municipal està bastant
endavant.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que té entès que qualsevol inventari ha de ser aprovat pel Ple i a
l’Ajuntament de Sant Lluís, des de l’any 1979, no n’ha aprovat cap, d’inventari, ni ha
actualitzat altes i baixes; per tant, creu que el que s’hauria de fer és votar com més prest millor
aquesta moció, simplement per actualitzar-ho. A més, diu que el Reglament de béns estableix
aquesta qüestió i demana al secretari que llegeixi els articles d’aquest reglament per demostrar
que açò ha d’anar a Ple i que s’han de fer les rectificacions necessàries.
El batle manifesta que no és menester que el secretari llegeixi els articles perquè els sap i
insisteix que la feina està bastant endavant i, evidentment, no s’ha dut a Ple perquè no està
conclosa.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que fa tres anys que no s’ha fet res. El batle diu que està
equivocada. La Sra. Baillo Vadell diu que açò li ho va dir el secretari de la corporació. El batle
insisteix que està equivocada, senyora Baillo, i sap que el secretari ha tingut reunions amb
l’arxivera municipal.
I no havent-hi més intervencions, el batle anuncia que sotmetrà a votació que el present punt
quedi damunt la taula.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular vol que la moció s’aprovi avui, però com
que l’equip de govern té majoria no poden massa cosa més, i si el batle ho vol deixar damunt
la taula, a pesar que el Partit Popular no ho vulgui, quin valor té que diguem sí o no.
El Ple de l’Ajuntament, per assentiment, acorda deixar el present punt damunt la taula.
¡Error!Marcador no definido.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.45 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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