ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 25 DE MAIG DE
2006
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 25 de maig de 2006, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1ª. Tinent de batle :
2ª.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

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 27.04.06.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la pàgina 16, en una intervenció del Sr. González
Gálvez, hi figura: “Acaba dient que Punta Prima no pot queixar-se de falta de diàleg.” I diu
que la frase no és completa, ja que ell, a més, va dir: “...tal vegada a altres urbanitzacions, sí,

perquè és un lloc que hi vaig cada dia, però ara, afortunadament, visc a Son Ganxo”.

Realitzada la rectificació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada
acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 08.05.06.PROPOSTA DE CESSIÓ DEL CAMÍ DE BINIRRAMET A L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
EFECTUADA PER LLORENÇ CAVALLER OLIVES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Llorenç Cavaller Olives, RE 1328, de dia 09.03.06, en el
qual comunica que es propietari de la finca inscrita en el llibre 165, tom 1847, fol 71, finca 757, sita en el
camí de Binirrament i, atès que aquest camí dóna servitud de pas a sis veïns en total i transcorre la xarxa
de BT de la companyia subministradora, així com una derivació individual i un tub d'aigua de caràcter
privat, demana que l'Ajuntament accepti la cessió del camí. -----------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’esmentat escrit es posa de manifest “...com a continuació
de les converses mantingudes amb l’Ajuntament...”; per tant, demana al batle que faci una explicació
d’aquestes converses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que aquestes son ancestrals i que vénen de legislatures anteriors i, com a Ajuntament,
no hi ha cap inconvenient en què l’esmentat camí passi a ser públic. ---------------------------------------------
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El Sr. Lora Buzón s’interessa respecte a fins on serà públic l’esmentat camí. Mitjançant un plànol el batle
informe sobre aquesta qüestió. ------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, 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: ----------------------Primer.- Acceptar la cessió efectuada per Llorenç Cavaller Olives relativa a l’anomenat camí de
Binirramet, d’una extensió longitudinal de 150 metres, que pertany a la finca inscrita en el Registre de la
Propietat llibre 165, tom 1847, foli, 71, finca 757. --------------------------------------------------------------------Segon.- Facultar el batle per signar els documents públic subsegüents a la present cessió.” -----------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si una vegada efectuada l’esmentada cessió l’Ajuntament
pensa asfaltar el camí o deixar-lo tal com està.
El batle respon que, com no hi ha previsió
no s’hi farà res.

pressupostària per fer-hi actuacions, evidentment

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar la cessió efectuada per Llorenç Cavaller Olives relativa a l’anomenat camí de
Binirramet, d’una extensió longitudinal de 150 metres, que pertany a la finca inscrita en el
Registre de la Propietat llibre 165, tom 1847, foli, 71, finca 757.
Segon.- Facultar el batle per signar els documents públic subsegüents a la present cessió.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 08.05.06.CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I BORIS MULDER AMB RELACIÓ A
LA CESSIÓ D'UNA SUPERFICIE DE TEERRENY AMB DESTINACIÓ A POU DE SERVEI
MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE
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 còpia del conveni relatiu a l’assumpte
indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Efectua una detallada explicació, mitjançant un plànol, dels motius pels quals es planteja
la signatura del conveni indicat. Assenyala que per l’esmentada zona hi ha un pou, però dur-hi
electricitat suposa fer una gran inversió, i a l’Ajuntament li convé molt més fer un nou pou dins la
superfície de terreny del Sr. Bori Mulder, confrontant amb el campament de Biniparrat, hi agafar
l’electricitat del transformador que hi ha a l’esmentat campament. ----------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, 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: ----------------------Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Lluís i Boris Mulder amb relació a la cessió d’una
superficie de terreny amb destinació a pou del servei municipal de proveïment d’aigua potable. ------------Segon.- Facultar al batle per signar l’esmentat conveni.” -----------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Lluís i Boris Mulder amb relació a la
cessió d’una superfície de terreny amb destinació a pou del servei municipal de proveïment
d’aigua potable.
Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 23.05.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ AL PROCÉS D'INTEGRACIÓ DELS MEMBRES
DE LA POLICIA LOCAL, CONFORME A LO DISPOSAT A LES DISPOSICIONS
TRANSITÒRIES PRIMERA I SEGONA DE LA LLEI 6/2005, DE 3 DE JUNY
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’informe de Secretaria, de
dia 12.05.06, amb relació a l’assumpte indicat i, tot seguit, lliura una còpia de la proposició d’Alcaldia. ---Intervé el batle. Manifesta que aquest assumpte ve determinat per la Llei de Policia Local del Govern de
les Illes Balears i, per una banda, es planteja un increment respecte al grup professional, augmentant el
salari base i, per altra banda, es redueix el complement específic, és a dir, per no alterar la qüestió
econòmica per un costat s’augmenta i per l’altre es disminueix. ---------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si s’ha arribat a qualque acord amb la resta d’Ajuntaments de
Menorca respecte al present assumpte. --------------------------------------------------------------------------------El batle respon que no. Manifesta que la Llei 6/2005 és per a tots igual i, si bé estableix l’augment del
grup professional determinat pels estudis de cadascun, també estableix que aquest increment del salari
base es pot descomptar del complement específic, i açò és el que es proposa. Conclou dient que cada
Ajuntament farà les seves negociacions. -------------------------------------------------------------------------------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 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.- Iniciar l’expedient d’ofici declarant expressament l’acte de la integració dels membres de la
Policia Local, de conformitat amb les disposicions transitòries 1ª i 2ª de la Llei 6/2005, de 3 de juny. ----Segona.- Requerir, de forma individual, els components del Cos de la Policia Local que en el període de
15 dies justifiquin que disposen de la titulació requerida, en cada cas, d’acord al que s’estableix a
l’article 17 de la Llei 6/2005, de 3 de juny. ----------------------------------------------------------------------------Tercera.- Determinar que la data de reconeixement dels efectes econòmics derivats de la integració serà
el dia 27 de setembre de 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- Determinar que el procés en marxa no suposarà modificació de plantilla, ni de catàleg o relació
de llocs de feina.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió d’Hisenda el batle va comentar que
una de les coses bàsiques era l’augment del salari base i la disminució del complement
específic, i demana si s’ha negociat aquesta proposta amb la Policia Municipal.
El batle manifesta que la proposta presentada ve determinada per Llei.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, únicament, ha demanat si abans de fer aquesta proposta
s’ha negociat amb la policia municipal. El batle insisteix que aquesta proposta ve determinada
per llei. La Sra. Baillo assenyala que cada Ajuntament pot determinar el que vulgui en unes
bases, i així ho va dir al batle a la comissió i, per açò, demana si s’ha negociat aquesta proposta
i que, només, ha de contestar sí o no. El batle reitera que aquesta proposta és allò que marca
la llei, res més, ni sí, ni no.
La Sra. Baillo diu que no hi ha cap Ajuntament que tengui les
mateixes propostes, per tant, qualque cosa hi ha d’haver de diferència entre els uns i els
altres. Tot seguit, el batle demana al secretari de la corporació que expliqui a la portaveu del
Partit Popular la proposta que es du a aprovació.
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El secretari informa que la proposta és l’inici de l’expedient d’ofici declarant expressament l’acte
de la integració dels membres de la Policia Local, així com requerir, de forma individual, els
components del cos de la Policia Local que en el període de 15 dies justifiquin que disposen
de la titulació requerida. Per tant, assenyala que aquest procés s’inicia en aquests moments, i
tot açò de conformitat amb la Llei 6/2005, de 3 de juny.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió va entendre que cada
Ajuntament, cada balte o cada equip de govern, podia posar, ajustant-se a la llei, unes bases
diferents o obrir un expedient amb unes bases diferents, i que ella ha fet una pregunta però el
balte únicament ha contestat que es basa en la llei i res més; per tant, com que el batle no ha
contestat a la seva pregunta, no té res més a dir.
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.- Iniciar l’expedient d’ofici declarant expressament l’acte de la integració dels membres
de la Policia Local, de conformitat amb les disposicions transitòries 1ª i 2ª de la Llei 6/2005,
de 3 de juny.
Segon.- Requerir, de forma individual, els components del cos de la Policia Local que en el
període de 15 dies justifiquin que disposen de la titulació requerida, en cada cas, d’acord amb
el que s’estableix a l’article 17 de la Llei 6/2005, de 3 de juny.
Tercer.- Determinar que la data de reconeixement dels efectes econòmics derivats de la
integració serà el dia 27 de setembre de 2005.
Quart.- Determinar que el procés en marxa no suposarà modificació de plantilla, ni de catàleg
o relació de llocs de feina.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 23.05.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
NÚM. 1/2006 PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RUTA CICLOTURÍSTICA DE
BINIANCOLLA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’informe de Secretaria –

Intervenció, de dia 18.05.06, així com de la proposició d’Alcaldia, també de dia 18.05.06, amb relació a
l’assumpte indicat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la proposició d’Alcaldia s’indica que s’aporten, junt amb la
proposició, el projecte per a l’execució de la ruta cicloturística i els convenis i addendes pel finançament
d’aquesta actuació per part de l’INESTUR, i demana una còpia d’aquesta documentació o, almenys, poderla veure. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que l’esmentada documentació és exhaustiva i que està a la seva disposició per
consultar-la. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que es dóna de baixa una partida d’inversions en
equipaments per import de 70.467,22 euros, per poder atendre la despesa total del projecte de ruta
cicloturística, i demana informació sobre quines actuacions tenien previstes fer respecte a l’esmentada
partida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que s’ha agafat de la partida 452.62200, relativa al Pla insular d’instal·lacions
esportives.
Així mateix, la Sra. Pons Villalonga manifesta que no hi havia res en concret, si bé
possiblement les inversions serien sobre el pavelló esportiu. --------------------------------------------------------
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Igualment, el batle informa que en aquests moments aquesta partida no es pot emprar per a equipaments
esportius perquè es trasllada per a la ruta cicloturística i, en el cas que el pressupost vagi millorant durant
l’any, es podrà agafar perquè la modificació es podrà alterar. ---------------------------------------------------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 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 l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2006 per a l’execució del
projecte de Ruta Cicloturística de Biniancolla, per import de 528.317,45 euros. -------------------------------Segona.- Publicar-ne l’anunci al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats
puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.” --------------------------------------

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:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2006 per a
l’execució del projecte de Ruta Cicloturística de Biniancolla, per import de 528.317,45 euros.
Segon.- Publicar-ne l’anunci al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els
interessats puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 23.05.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
NÚM. 2/2006 PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’informe de Secretaria –
Intervenció, de dia 15.05.06, així com de la proposició d’Alcaldia, també de dia 15.05.06, amb relació a
l’assumpte indicat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que li agradaria poder veure els projectes i convenis que
s’indiquen a la proposició d’Alcaldia. Així mateix, demana si en el Pressupost de 2006 estava previst el
préstec que s’ha de demanar per a l’execució d’aquesta actuació. -------------------------------------------------El secretari respon que no i que a l’informe de Secretaria hi figura la quantitat que es pensa demanar de
préstec. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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 l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost de 2006 per a l’execució del
projecte de barreres arquitectòniques per import de 845.947,69 euros. ------------------------------------------Segona.- Publicar-ne l’anunci al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats
puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.” --------------------------------------

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:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost de 2006 per a
l’execució del projecte de barreres arquitectòniques per import de 845.947,69 euros.
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Segon.- Publicar-ne l’anunci al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els
interessats puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 23.05.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
NÚM. 3/2006 PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE GERIÀTRIC MUNICIPAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’informe de Secretaria –
Intervenció, de dia 15.05.06, així com de la proposició d’Alcaldia, també de dia 15.05.06, amb relació a
l’assumpte indicat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Respecte a l’informe sobre l’estat de la situació del projecte de geriàtric,
manifesta que li agradaria disposar d’informació sobre les partides pressupostàries sense consignació.
Per altra banda, i respecte al finançament de la CAIB per import de 92.000.000 euros, creu que aquesta
quantitat és la subvenció que l’Ajuntament va perdre i demana que açò es comprovi. Conclou dient que
la conclusió final és que s’havia pressuposat l’execució d’aquesta obra per un import aproximat de
1.800.000 € i finalment hi haurà un cost final d’uns 3.457.000 €. -------------------------------------------------El batle manifesta que, si no recorda malament, hi havia pressupostat uns 2.200.000 €, i que l’adjudicació
de l’obra es va fer per un import de 1.800.000 €. Manifesta que el motiu principal d’increment del cost
final del projecte del geriàtric és per la incorporació del projecte d’eficiència energètica i diu que
s’intentarà cercar finançament tant del Govern balear com del Ministeri d’Indústria. --------------------------La Sra. Baillo Vadell demana per què no s’havia previst inicialment aquesta qüestió. -------------------------El batle manifesta que en principi el projecte es va redactar amb un tipus d’instal·lació convencional i en
aquest moment, vist el que hi ha en el mercat, aquest equip de govern aposta per la utilització de les
energies renovables i d’estalvi energètic, la qual cosa a la llarga serà beneficiós per a l’Ajuntament, si bé la
inversió a fer és important. Insisteix que espera que arribin aportacions d’altres organismes, tenint en
compte, a més, que hi ha un Ministeri i una Conselleria que no xerren de res més que d’energia renovable.

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li agradaria saber informació respecte a la forma en que es
planteja l’amortització, així com el total deute públic de l’Ajuntament. ------------------------------------------El secretari informa que s’ha elaborat un informe sobre la capacitat d’endeutament de la corporació, en el
qual es conclou que l’operació prevista, tot i que restringeix la capacitat d’endeutament de la corporació,
compleix amb els paràmetres legals establerts. Igualment, a l’esmentat informe figura la qüestió de les
amortitzacions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón recorda que quan es va aprovar el pressupost va demanar que es creàs una comissió de
seguiment i, tal vegada, d’aquesta manera, no te trobaries açò de cop i volta. --------------------------------El batle manifesta que, en el cas concret de les instal·lacions d’eficiència energètica, fa dos mesos que va
aparèixer aquesta qüestió, i aquest equip de govern hi ha apostat fort, respecte a açò. -------------------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 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 l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2006 per a l’execució de
les obres del geriàtric municipal, per import de 1.261.589,83 euros. ----------------------------------------------Segona.- Publicar-ne l’anunci al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats
puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.” --------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria fer referència a l’escrit aparegut a la
premsa que l’equip de govern va dedicar al Partit Popular el passat dia 20 d’aquest mes. Entre
altres coses deien que el Partit Popular criticava les obres del geriàtric, i li demana: És que
vostè li cap cap dubte que ho ha criticat la majoria de gent d’aquest poble? Vostè sembla que
no entén el que se li diu i tampoc s’ha llegit que tots els partits polítics duien la construcció del
geriàtric al programa electoral, per tant, ha de començar dient, un vegada més, molt bé per
haver-ho iniciat. Però a qualcú se li va ocórrer fer una segona planta i aquí la van pifiar i,
sobre aquest fet, haurien d’aclarir-se entre vostès i mostrar menys discrepàncies.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que avui es presenta al Ple una modificació de crèdit
per fer aquesta segona planta i per a l’execució del projecte d’eficiència energètica, la qual cosa
suposa duplicar la inversió prevista, és a dir, d’1.800.000 € es passa a uns 3.500.000 €. A
l’informe que es presenta es diu que l’evolució de les obres li ha recomanat ampliar amb una
planta més aquesta instal·lació i que la necessitat de modificar el projecte per assumir el
sobrecost de la nova planta, així com per reformar les instal·lacions de l’edifici, justifiquen la
falta de crèdit pressupostari. I demana: Qui va decidir fer aquesta segona planta? Qui la va
recomanar? ...el CIM?, ...el PSOE?, ...UCM?, perquè no pot creure que ho fes vostè a la
lleugera.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, si bé és cert que no tenien les valoracions
tècniques per poder posar una quantitat exacta en els pressupostos, el batle, amb la seva
experiència urbanística, ho haguera pogut preveure, ja que en el mes de desembre, quan es
preparaven els pressuposts, la segona planta ja estava construïda, i demana: Per què no ho
van incloure?
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que quan es va aprovar el pressupost el PSM va demanar
que es creàs una comissió de seguiment, i li hauria agradat que s’hagués aprovat, ja que
d’aquesta manera no te trobaries açò de cop i volta, i si hi hagués hagut una mica de diàleg i
comprensió entre tots, tal vegada no hi hauria aquest diàleg tan crispat i es podrien haver vist
les coses d’una altra manera.
Manifesta que el PSM està d’acord que tot sigui energia
renovable, ara bé, tal vegada no és el moment adequat de fer aquesta inversió tan gran, ja que
com va dir el batle s’intentarà cercar finançament del govern i del ministeri, però pot ser que
no se n’obtengui i haurà de fer front a tota la despesa l’Ajuntament i açò són molt de doblers.
Conclou dient que tal vegada es podria esperar a veure com acaba la legislatura, perquè no
estarà acabat el geriàtric i anuncia que el PSM s’abstindrà davant aquesta operació de
Tresoreria.
Intervé el batle. Manifesta que la partida principal d’aquest expedient de modificació de crèdit
és amb motiu del projecte d’eficiència energètica, i diu que, o bé es fa aquesta inversió
important o es torna al sistema convencional que hi havia en el projecte inicial. Assenyala que
en el dia d’avui ha tingut reunió del Consorci de Residus i ha pogut constatar que hi ha qualque
Ajuntament a qui sap greu no haver arribat a la possibilitat que té l’Ajuntament de Sant Lluís,
perquè tenen l’obra molt avançada i se’n van al sistema convencional. Així mateix, manifesta
que era pràcticament impossible tenir previst en el pressupost aquesta qüestió, ja que
aquestes energies renovables fa quatre dies que estan en el mercat i tant el ministeri com el
govern balear estan apostant sobre aquesta qüestió i espera que siguin sensibles aquestes dues
administracions i que ens ajudin a poder atendre aquesta despesa.
Continua manifestant que sí que és ver que és un projecte car, però com a equip de govern
creu que s’ha de tirar endavant aquest projecte, i diu que, si només hi ha doblers municipals,
amb l’eficiència energètica que es produirà, d’aquí a 10 – 15 anys s’haurà amortitzat tota la
instal·lació, i açò és la qüestió, i si bé reconeix que la quantitat és gruixuda, creu que val la
pena fer-hi front. Pel que fa a la segona planta del geriàtric, manifesta que la decisió de fer-ho
va ser de l’equip de govern, i quan hi havia els pilars oberts, o bé es podia tancar i fer-ho com
deia el projecte, o bé fer una segona planta, i aquest equip de govern va apostar per fer
aquesta segona planta, la qual no té perquè ser geriàtric i sí serveis socials, i atesa l’evolució
en l’aspecte de serveis socials van creure oportú fer aquest pas. I, si no es va preveure en el
pressupost, va ser perquè hi havia un punt de discussió entre el contractista i el redactor del
projecte respecte als preus.
Finalment, el batle reitera que espera la col·laboració del ministeri així com de la Conselleria
d’Energia del Govern de les Illes Balears perquè no tan sols s’han d’omplir la boca, sinó que han
de col·laborar i creu que ho aconseguiran i, per açò, pensa que aquesta quantitat no l’haurà
suportat al 100% l’Ajuntament.

7

Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular ha fet una anàlisi de la
situació i opina que el batle representa un equip de govern que improvisa i que pren decisions
sense meditar les possibles conseqüències. Assenyala que aquest projecte que vostè presenta
per tres milions i mig d’euros es quedarà curt, i d’aquí que s’acabin les obres s’hauran de fer
més modificacions i el cost del geriàtric serà enorme; per tant, creu que no és el moment
adequat per fer una inversió tan grossa i diu que li dóna suport perquè cerqui subvencions
perquè, si no, aquesta obra no es podrà acabar.
Continua manifestant que no creu en la
forma de gestionar del batle, ja que crea endeutament i a la llarga afectarà la butxaca dels
ciutadans i li demana que l’any que ve sigui més prudent en el moment de confeccionar els
pressupostos i no doni aquests retgirons demanant préstecs per aquestes quantitats, ja que no
pot oblidar que açò ho pagam entre tots i dins un Ajuntament no es pot improvisar d’aquesta
manera. Conclou anunciant que el Partit Popular s’abstindrà.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li agradaria que, a partir d’ara, en totes les
obres grosses que es facin s’intenti arribar a un consens entre les forces polítiques, perquè si
no governa un, governarà un altre i s’haurà d’heretar, i arribar a un consens en actuacions
grans és important i necessari.
Pren la paraula el batle. Manifesta que a vegades és difícil que tothom estigui d’acord perquè
un pensa d’una manera i l’altre d’una altra, i avui es posa damunt la taula una qüestió: o bé
no plantejar energies renovables, no plantejar millora energètica i quedar-nos amb el projecte
actual d’uns 30 milions de pessetes, o bé fer la despesa d’1.200.000 euros i sí fer energia
renovable i sí fer eficiència energètica. Continua manifestant que s’ha dit que es provoca la
butxaca del ciutadà, però és per al ciutadà, i creu que el ciutadà si sap que els recursos que
aporta l’Ajuntament estan ben gestionats, no hi tindrà cap problema. Manifesta que el Partit
Popular no creu en la gestió de l’equip de govern, tampoc la gent va creure que vostès
haguessin de ser els gestors d’aquest Ajuntament i, per açò, no els va donar el suport que
tocava i en aquests moments sí que van dipositar i renovar la confiança en aquest equip de
govern i els van donar l’ordre de seguir gestionant aquest Ajuntament, i ho heretarà o no, o a
la millor tornarà a plantejar continuïtat i açò és el món de la política.
Tot seguit, el Sr. Lora Buzón demana la paraula per fer un incís. El batle assenyala que no ho
permetrà perquè ja s’han fet dos torns d’intervencions.
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);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2006 per a
l’execució de les obres del geriàtric municipal, per import de 1.261.589,83 euros.
Segon.- Publicar-ne l’anunci al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els
interessats puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.
VUITÈ.- CENTRE TERRITORIAL DE TVE A LES ILLES BALEARS, RE 2303, DE DIA
27.04.06, AMB RELACIÓ AL PLA DE SANEJAMENT DE LA SEPI I RTVE
El secretari informa que el present punt va quedar damunt la taula a la sessió plenària del dia
27.04.06 i, tot seguit, dóna compte de la proposició presentada pels treballadors del Centre
Territorial de TVE a les Illes Balears, RE 2303 de dia 27.04.06, amb relació al Pla de sanejament
de la SEPI i RTVE, que diu:
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“El Centre Territorial de TVE a les Illes Balears ha complert 25 anys. El seu naixement va ser un impuls
decisiu per a la normalització de la llengua catalana tant en els informatius com en els programes que
s’han emès al llarg dels anys. --------------------------------------------------------------------------------------------Durant aquest quart de segle llarg, ha estat l’única emissora de TV que ha emès diàriament un informatiu
d’àmbit autonòmic, fet que ha possibilitat el coneixement de la realitat mútua de les illes. -------------------Els Centres Territorials de TVE, a part de constituir un important patrimoni públic, ha contribuït a
l’articulació de l’Estat plurinacional i plurilingüe en tant que aquest centes han actuat com a elements
cohesionadors, acostant la realitat social de cada autonomia a la resta de territoris de l’Estat. ---------------La pervivència dels Centres Territorials amb les televisions autonòmiques és totalment compatible. --------El Pla de Sanejament de la SEPI i RTVE preveu reduir un 70 per cent la programació a les illes i retallar la
plantilla, en un percentatge que podria superar el 40 per cent. És per tot això que consideram aquest no
s’ha de du endavant perquè implicarà el desmantellament dels centres territorials, ni pot fer-se a costa
dels treballadors. No podem oblidar la feina decisiva d’aquest centre i dels seus professionals, al llarg
d’aquests 25 anys, de creació de consciència de país a través d’una informació rigorosa de la realitat de
les illes. No és casual, que avui per avui, el programa emblemàtic de TVE a les Illes continua essent líder
d’audiència a les Balears. -------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES DE RESOLUCIÓ: --------------------------------------------------------------------------------------------1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís dóna suport a les reivindicacions dels treballadors del Centre
Territorial de TVE a les Illes Balears pel que fa al manteniment i impuls del Centre. ---------------------------2.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís reconeix la tasca del Centre Territorial de TVE a favor de la
normalització lingüística i també com a element cohesionador de la realitat insular de la Comunitat
Autònoma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern espanyol a que el Pla de Sanejament de RTVE no
es faci a costa dels Centres Territorials ni dels seus treballadors. --------------------------------------------------4.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern espanyol a donar un impuls decisiu al Centre
Territorial de TVE a les Illes i ampliar els horaris de la programació autonòmica perquè incloguin també
l’edició dels caps de setmana de l’Informatiu Balear.” ----------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el present assumpte.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1.- Donar suport a les reivindicacions dels treballadors del Centre Territorial de TVE a les Illes
Balears pel que fa al manteniment i impuls del Centre.
2.- Reconèixer la tasca del Centre Territorial de TVE a favor de la normalització lingüística i
també com a element cohesionador de la realitat insular de la comunitat autònoma.
3.- Instar el Govern espanyol que el Pla de sanejament de RTVE no es faci a costa dels centres
territorials ni dels seus treballadors.
4.- Instar el Govern espanyol a donar un impuls decisiu al Centre Territorial de TVE a les Illes i
ampliar els horaris de la programació autonòmica perquè incloguin també l’edició dels caps de
setmana de l’Informatiu Balear.
NOVÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local 20.04.06
-

Punt 2n, apartat 1r.- Còpia de la informació respecte a les pàgines més freqüentment
sol·licitades a la pàgina WEB municipal.

-

Punt 2n, apartat 2n.- Còpia de l’escrit presentat per Munti Center, RE 2041.
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-

Punt 3r.- Còpia de la següent factura del mes de febrer 2006:
-

-

Comercial Jaype SA.- Factura núm. 784, per import de 832,85 €

Punt 4t.- Còpia de les següents factures del mes de març 2006:
-

Juan Mora SA.- Factura núm. 42, per import de 12.442,84 €
Juan Mora SA.- Factura núm. 191, per import de 1.998,76 €
Juan Mora SA.- Factura núm. 43, per import de 7.811,93 €
Menorca Socias y Roselló SA.- Factura núm. 20271, per import de 7.430,17 €
Sevip SA.- Factura núm. 1528, per import de 154,58 €
Sime Musicasa, CB.- Factura núm. 50779, per import 741,60 €
Sime Musicasa, CB.- Factura núm. 51282, per import de 634,00 €
Sime Musicasa, CB.- Factura núm. 60260, per import de 661,66 €

-

Punt 8è.- Còpia de les certificacions núms. 11 i 12 de l’obra “Construcció Geriàtric a Sant
Lluís” i “Construcció Centre de Dia a Sant Lluís”.

-

Punt 9è.- Còpia de la certificació núm. 9 de l’obra “Construcció Geriàtric i Centre de Dia a
Sant Lluís.- Seguretat i Salut”.

-

Punt 10è.- Còpia de la factura de GAAT SL per import de 5.307 euros, corresponent al 25%
dels treballs d’adaptació del planejament municipal al PTI.

-

Punt 13è.- Còpia de la memòria i pressupost presentat per l’abalisament a les platges i
zones de bany de l’àrea de la costa del terme municipal per a l’any 2006.

-

Punt 15è.- Còpia de la certificació núm. 2 de l’obra “Ampliació escoleta infantil de Sant
Lluís”.

-

Punt 16è.- Còpia de la certificació núm. 1 de l’obra “Eliminació barreres arquitectòniques a
l’Ajuntament de Sant Lluís, Biblioteca i Club Jubilats”.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que ha rebut la contestació de les qüestions
demanades a la sessió plenària de dia 27.04.06, apartat de “Control del Ple a la Junta de
Govern Local”, fa una queixa per l’informe que encara s’està elaborat respecte a l’arquitecte
Pere Serra Vich, ja que des dia 10.01.05 aquest informe s’està elaborat, i preparar un informe
durant un any i mig ho considera molt exagerat. Respecte a la redacció del projecte de
Binibèquer, manifesta que fa mesos va demanar un informe jurídic i ara diuen que tenen
previst convocar una nova mesa de contractació i demana: Quan tardarà aquest informe
jurídic? Espera que sigui abans que es formi aquesta nova mesa.
Finalment, recorda que també van demanar a diverses comissions un informe sobre el
manteniment del pavelló esportiu, així com una còpia del projecte, i diu que li agrairia que es
facilitàs aquest informe com més prest millor.
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Pons Villalonga lliurant a la portaveu del Partit Popular l’informe sobre el
manteniment del pavelló esportiu.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Sobre sa Garrigueta, indica que ha rebut queixes respecte a
al·lots que hi entren amb motos i fan carreres, fan reunions de grups que beuen vés a saber
què, està brut, hi ha bosses i plàstics per en terra, i diu que li agradaria saber què en pensa el
batle, d’açò.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha una factura relativa a la col·locació de dues
taules de picnic, tres papereres i alguns bancs a Sa Garrigueta i, atès que aquesta puja a 4.447
€, la qual cosa considera excessiva, demana si s’han sol·licitat pressuposts a altres llocs.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Indica que en el centre sanitari durant alguns dies hi ha hagut
mala olor i demana si aquesta qüestió s’ha solucionat.
El batle respon que creu que sí.
Per altra banda, i respecte també al centre sanitari, manifesta que hi ha queixes sobre l’atenció
que es dóna al públic, i per una simple recepta, a vegades hi ha hagut gent que va haver
d’esperar, no de deu minuts, sinó més d’una hora i creu que s’ha de posar qualque solució a
açò, ja que l’administrativa depèn de l’Ajuntament i s’ha d’intentar donar el millor servei
possible. Assenyala que si no és suficient una persona s’hauria de mirar tal vegada d’agafar
alguna recepcionista que faci les coses més elementals, ja que el servei s’ha de donar bé.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a l’oficina turística de Punta Prima, manifesta que es va
fer una obra i una despesa, però l’oficina està tancada, i vol saber si la pensen obrir i
quan. Així mateix, assenyala que un dia va veure que hi havia diferents tríptics i li va xocar que
no n’hi hagués ni un de Sant Lluís i entén que si és una oficina de turisme i s’ha de donar
informació i no n’hi ha de Sant Lluís, li sembla realment absurd.
Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte als motius pels quals es vol fer una sola
direcció al caseriu de Pou Nou; per què no s’ha arribat a un consens amb els veïns; i si s’ha
estudiat realment l’avantatge o desavantatge que suposa aquesta mesura.
Pel que fa al cementeri municipal, la Sra. Baillo Vadell recorda que en una comissió de Sanitat i
Serveis Socials es va acordar que s’obriria cada dia i vol saber quan s’obrirà cada dia de cara al
públic.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que en el fullet de Bodegues Binifadet un
dels patrocinadors és l’Ajuntament i demana:
- Per què aquesta col·laboració?
- Quin ha estat el cost?
- És costum de l’Ajuntament fer col·laboracions en aquest sentit?
- Quantes col·laboracions ha donat l’Ajuntament en aquests tres anys?
- Quins han estat els beneficiaris?
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta, respecte a la sentència del Polígon Industrial, que
avui no s’ha dut a Ple, que té molt interès a saber què pensa fer l’equip de govern i, molt en
concret, què pensa fer el batle.
Per al·lusions, intervé la Sra. Giuditta Zaniol informant que l’oficina de turisme de Punta Prima
s’obrirà del dia 15 de juny fins al dia 15 de setembre.
Intervé el Sr. González Gálvez reiterant la seva satisfacció perquè segueix, afortunadament,
vivint a Son Ganxo.
Finalment, el batle diu que tot el que s’ha demanat es contestarà per escrit.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.45 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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