ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 26 DE JULIOL
DE 2007
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 26 de juliol de 2007, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2a Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miquel Cubas Pons
Sergi Cruz Dalmau
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Catalina Vidal Pons
Pedro Tudurí Mercadal
Miquel Melià Mercadal

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit per la secretària accidental
de la corporació, senyora Nuria Adrián Serra.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS
La secretària accidental dóna compte de les diferents actes pendents d’aprovació:
-

Acta de constitució del Ple de l’Ajuntament i elecció del batle de dia 16.06.07.
Acta extraordinària de dia 05.07.07.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les signa.
SEGON.- CORRECCIÓ ERROR MATERIAL OBSERVAT A LA PROPOSICIÓ D'ALCALDIA
RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
La secretària accidental dóna compte de la proposta presentada relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“Vist l’informe de Secretaria, de dia 11.07.07, en relació a l’error material observat a la Proposició
d’Alcaldia, de dia 27.06.07, relativa a la determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres
de la corporació, aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària de dia 5 de juliol de 2007;
vist el Pressupost de 2007, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de dia 12.02.07;
s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la correcció de l’error material respecte a la retribució
bruta del batle president, de conformitat amb el següent detall: --------------------------------------------------CÀRREC: batle president --------------------------------------------------------------------------------------------------NOM I LLINATGES: Sr. Llorenç Carretero Tudurí ----------------------------------------------------------------------RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 38.252,76 euros, en 14 mensualitats, amb efecte 16.06.07”---------------------
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular es vol referir a l’anterior Ple i a
l’aprovació del cartapacio, és a dir, el que hauran de cobrar els components de la corporació
durant els propers quatre anys. I diu que farà unes quantes preguntes respecte al que es va
aprovar en l’esmentada sessió plenària:
- Era el batle aquell dia a la sala d’actes?
- Va llegir el batle la proposició dels sous abans de signar-la?
- Ja escoltava a la secretària quan va donar compte de la xifra que havia de cobrar el batle?
- Ja sap el batle què signa davant una proposició presentada per ell mateix?
- Sap el batle realment el que ell ens costa al poble?
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU entén la correcció, ja que a l’informe queda
ben explicat el que ha passat i es tracta d’un error humà, cosa que comprèn. Així mateix,
anuncia que el seu vot serà d’abstenció per coherència amb el vot emès en el Ple anterior, el
qual va ser en contra per motius diferents al que ara es fa referència i, per açò, avui no votarà
en contra sinó que s’abstindrà per no entrar en contradicció amb el vot emès en el Ple passat.
Intervé el batle. Manifesta que no tot s’ho llegeix o repassa quan li passen qualque document
per signar, com va ser el cas de la proposició d’Alcaldia indicada, ja que, evidentment, té la
total confiança en els administratius de la corporació. Manifesta que en aquest cas en concret,
com bé queda explicat a l’informe, es tracta d’un error, ja que es va copiar literalment l’import
que figurava a la proposició d’Alcaldia de l’any 2003, sense tenir en compte l’increment del 2%
del cost de vida i, açò, és únicament i exclusivament l’error que hi ha hagut. Manifesta que no
s’ha volgut entrar en conflicte i, per açò, es dur a aprovació aquesta correcció i insisteix que a
l’informe emès queda ben clar l’error que s’ha produït.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular entén perfectament que
un empleat s’equivoqui, però que el batle aprovi les retribucions dels membres de la
corporació, inclosa la seva, amb un error d’aquest calibre, li sembla mentida. Manifesta que a
l’anterior mandat el batle costava al poble 38.252 euros, i el Partit Popular, quan va veure que
el batle es davallava aquest cost en 3.000 euros, va pensar que era perquè la seva dedicació es
limitava a Festes i Cultura, i perquè, com que s’havia augmentat el nombre de persones amb
dedicació exclusiva, volien equilibrar les despeses. I, com ells van argumentar que es basaven
en el que marca la FELIB, que estableix una diferència màxima d’un 20% entre el sou del batle
i el del primer tinent de batle, el Partit Popular no va dir res. Però, una vegada més, tot fals;
perquè una vegada més l’equip de govern no compleixen amb el que diu la FELIB ni ara ni en
aquests quatre anys passat. Conclou dient que ja ens van avisar quan ens van dir: “que raro
que en “Sino” es davalli el sou...” Lo que és cert és que ara l’equip de govern, en lloc de
costar-nos 113.000 € anuals, en costarà 116.000. “Què vol que li digui? Perfecte, senyor
batle!”
Intervé novament el batle. Manifesta que com que veu que la senyora Baillo segueix fent
referència a la FELIB, a la millor ella hauria de dirigir-se al president en funcions de la FELIB,
que a més és del Partit Popular, i veure el sou que s’ha posat, un bon sou, i a més està
col·locant membres del Partit Popular que han quedat sense feina en aquests moments. Si bé
és evident que açò no fa referència a Sant Lluís, voler aprofitar un error per despatxar-se de la
manera que s’està despatxant, sincerament...
Conclou dient que en el Ple passat la senyora
Baillo ja va tenir la intervenció que va tenir i ella ho critica tot: el que costa el batle al poble... i
el que costa la portaveu de l’oposició al poble per la feina que fa... Açò és el que s’ha de posar
damunt la balança.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la correcció de l’esmentat error
material.
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El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM – ELS VERDS (2); una abstenció, corresponent al membre de EM – EU (1); i cinc vots en
contra, corresponents als membres del PP (5); acorda:
-

La correcció de l’error material respecte a la retribució bruta del batle president, de
conformitat amb el següent detall:
CÀRREC: batle president
NOM I LLINATGES: Sr. Llorenç Carretero Tudurí
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: 38.252,76 euros, en 14 mensualitats, amb efecte 16.06.07

TERCER.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I ENERGIA
DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LA III FASE DEL PLA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
La secretària accidental dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“Atesa a la proposta del conveni del Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de Menorca, on
s’estableixen les condicions per a l’execució de les obres corresponents a la III Fase del Pla d’eficiència
energètica; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’Intervenció, de dia 20.07.07, sobre el particular; --------------------------------------------------I atès, així mateix, el que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elev a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD ------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. ---------------Segona..- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus Sòlids Urbans i Energia de
Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per al finançament i l’execució de les obres del projecte de la III Fase
del Pla d’Eficiència Energètica. -------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Aprovar els Plans Plurianuals de liquidació de les diferents fases del Pla d’Eficiència Energètica
(I, II i III). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- Facultar el batle, Llorenç Carretero Tudurí, per a la signatura de l’esmentat conveni.” ---------------

Intervé el batle. Manifesta que aquest assumpte ve de l’anterior legislatura i faltava l’aprovació
d’aquest conveni i aquesta tercera fase, en tota la seva integritat, va orientada a l’enllumenat
públic de s’Algar. Així mateix, manifesta que a l’informe queda ben explicat els diferents
plantejaments econòmics respecte a aquesta III fase, i assenyala que les fases I i II ja estan
previstes en el pressupost i de la III se’n fa previsió, açò és en principi allò en què s’està fent
feina.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la indicada proposició d’Alcaldia.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5);
acorda:
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Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus Sòlids Urbans i
Energia de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per al finançament i l’execució de les obres del
projecte de la III Fase del Pla d’Eficiència Energètica.
Tercer.- Aprovar els Plans Plurianuals de liquidació de les diferents fases del Pla d’Eficiència
Energètica (I, II i III).
Quarta.- Facultar el batle, Llorenç Carretero Tudurí, per signar l’esmentat conveni.
QUART.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2007/192, DE DIA 25.04.07.CONCERTACIÓ PRÈSTEC
La secretària accidental dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/192, de dia 25.04.07,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo a la modificación de crédito núm. 2 al Presupuesto de 2006, relativa a la previsión de
endeudamiento con motivo a la ejecución del proyecto de barreras arquitectónicas por importe de
205.124,42 euros, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 25.05.06; atendiendo a la
modificación de crédito núm. 3 al Presupuesto de 2006, relativa a la previsión de endeudamiento de las
obras de construcción del Geriátrico y Centro de Día por importe de 1.070.697,20 euros, aprobada por el
Pleno en sesión celebrada el día 25.05.06; y atendiendo a previsiones presupuestarias de endeudamiento
previstas en el Presupuesto de 2006, por importe de 792.275,30 euros; es el motivo por le cual se
considera oportuno concertar un préstamo para la ejecución de dichas obras de inversión. ------------------Visto las ofertas presentadas por las entidades bancarias (Sa Nostra, Banca March, Banco de Crédito
Local, La Caixa); visto el informe emitido por el Área de Intervención; y en virtud de las atribuciones que
me confiere la vigente Ley de Régimen Local, es por lo que vengo en ---------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R -------------------------------------------------Primero.- Concertar un préstamo con el Banco de Crédito Local, de conformidad con las siguientes
condiciones particulares: --------------------------------------------------------------------------------------------------Importe: 2.068.096,62 euros --------------------------------------------------------------------------------------Tipo de interés nominal anual: Euribor 3 meses, más un margen del 0,12. --------------------------------Plazo de carencia: 1 año, contado a partir de la fecha de formalización del contrato. --------------------Período de amortización: 10 años contados a partir de la finalización del plazo de carencia. ------------Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento.” ----------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, atenent que la concertació del préstec ve
justificada per l’execució d’obres d’inversió i atenent que en la dita justificació només s’explica
la quantitat de 205.124,42 euros per a l’execució del projecte de barreres arquitectòniques i la
quantitat d’1.070.697,20 euros per les obres de construcció del geriàtric i centre de dia,
EM-EU vol saber a l’execució de quines obres d’inversió va destinada la quantitat de 792.275,30
euros.
El batle assenyala que vol pensar que es tracta de les obres del geriàtric i centre de dia, si bé se
n’informarà.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/263, DE DIA
14.06.07.- CANVI TITULARITAT PARCEL·LA POLÍGON INDUSTRIAL
La secretària accidental dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/263, de dia 14.06.07,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
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“Visto escrito presentado por la empresa TORRES ALLES AUTOCARES S.A. como empresa adjudicataria
del concurso llevado a cabo por este Ayuntamiento para la enajenación de parcelas propiedad municipal,
con adjudicación de la Parcela sita en la Manzana III-Parcela 23-Referencia Catastral
8429113FE018N0001YY, en virtud de adjudicación por acuerdo plenario de fecha 09.05.2005. ------------Vista la cláusula resolutoria incorporada en la escritura de compraventa de fecha 26.10.2006 con el
número de Protocolo 2416 del Notario D. Fernando Ma. Rubio Castañera, donde se expresa claramente
uno de los requisitos básicos del Pliego que sirvió de base del concurso, a saber, la imposibilidad de
transmitir el inmueble objeto del contrato antes del plazo de 5 años, contado a partir de la fecha de
concesión de la licencia de apertura de la actividad. -----------------------------------------------------------------Atendiendo a que la Sociedad TORRES ALLES AUTOCARES S.A., titular de la parcela, ha necesitado una
reestructuración empresarial previa a la concesión de la licencia de apertura de la actividad, pasando a
modificar el nombre de la sociedad pero sin alterar los objetivos sociales, ni los socios, ni el capital,
pasando a convertirse en Sociedad Limitada con el nombre de INVERSIONES Y SERVICIOS TORRES
FEDELICH S.L. y acompañándose la documentación acreditativa que justifica su reestructuración a través
de certificado del Registro Mercantil de Menorca. --------------------------------------------------------------------Analizada por el Area de Contratación, la documentación presentada y la que obra en poder del propio
departamento que ha servido de base para la adjudicación del concurso. ---------------------------------------En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente en materia de Régimen Local vengo en
-------------------------------------------------------R E S O L V E R: -------------------------------------------PRIMERO.- Autorizar el cambio de titularidad de la parcela sita en el Polígono Industrial, Manzana III,
Parcela 23, Referencia Catastral 8429113FE0182N000YY, adjudicada y escriturada a favor de la empresa
TORRES ALLÉS AUTOCARES S.A. pasando a ser titular de la misma la empresa INVERSIONES Y
SERVICIOS TORRES FEDELICH S.L. por absorción e integración de la actividad, socios y capital en la
nueva empresa, según certifica el Registro Mercantil de Menorca-Tomo 14-Folio 83-Hoja IM-673,
subrogándose esta última al compromiso de la Cláusula Resolutorio en su totalidad. --------------------------SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al oportuno órgano de Gobierno del Ayuntamiento de
Sant Lluis; a la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS TORRES FEDELICH S.L. y al Registro Mercantil de
Menorca.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria disposar d’una còpia de la constitució de
la primera societat, així com de la segona.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SISÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 26.04.07
-

Punt 9è.- Còpia de la certificació núm. 2 de l’obra “Modificat núm. 1 d’obra civil del geriàtric
de Sant Lluís”, per import de 116.974,10 euros.

-

Punt 11è.- Còpia del contracte signat l’any 2006 amb Luis Miguel Pons Hernández amb
relació a l’explotació d’artefactes a les platges de Binibèquer i Punta Prima.

-

Punt 12è.- Còpia de la revisió de preus proposada per l’empresa DICONSAL per a l’any
2007.

-

Punt 13è.- Còpia del contracte núm. 2 de manteniment preventiu i correctiu OM, per import
de 2.779,20 euros anuals, subscrit amb OTIS respecte a l’ascensor del poliesportiu
municipal.

-

Punt 19è.- Còpia del contracte signat entre l’Ajuntament i la Banda de Música des Migjorn
Gran.
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-

Punt 26è.- Còpia del pressupost presentat per Construccions Olives SL per a les obres de
millora del Centre d’Informació Turística de Punta Prima, que puja a 10.639,54 euros.

Junta de Govern Local de dia 10.05.07
-

Punt 21è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 15 “Construcció Geriàtric a Sant Lluís”, per
import de 106.936,50 euros.

-

Punt 22è.- Còpia de la revisió de preus resultant de les anàlisis realitzades amb FCCSA.

Junta de Govern Local de dia 18.05.07
-

Punt 10è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 16 “Construcció Geriàtric a Sant Lluís”, per
import de 70.952,50 €, així com de la certificació d’obra núm. 16 “Construcció Centre de
Dia a Sant Lluís”, per import de 14.527,64 €.

-

Punt 11è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 3 “Modificat núm. 1 d’obra civil del Geriàtric
de Sant Lluís”, per import de 74.483,48 €.

SETÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA RELATIVA A LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I RÈGIM
DE SESSIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
La secretària accidental dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“Atès el previst a l’article 78 de la Llei Municipal y de Règim Local de les Illes Balears 20/2006, de 15
desembre que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Article 78 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Junta de portaveus ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o la presidenta de la corporació, poden
constituir la junta de portaveus, que té les funcions següents: ------------------------------------------a) Accedir a les informacions que li proporcioni per difondre-les entre els membres del seu
grup. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Encaminar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seva
participació en els debats corporatius. -----------------------------------------------------------------c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades. -----------------------------------------2. La junta de portaveus té sempre caràcter deliberant i en les seves sessions -----------------------no s’han d’adoptar acords ni resolucions amb força d’obligar davant terceres persones”. ----------Atès que per a un millor funcionament de les peticions dels grups als plens ordinaris es considera adient
la creació d’aquest òrgan; -----------------------------------------------------------------------------------------------Atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’orde del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD----------------------------------------1.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió ------------------------.
2.- La creació de la Junta de Portaveus, integrada pels següents membres: ------------------------------------President: El de la corporació, Sr. Llorenç Carretero Tudurí, -------------------------------Vocals : Els portaveus dels grups polítics Sres: -------------------------------------------------M. Carolina Marqués Portella (PSOE) -----------------------------Remigio Lora Buzón (PSM-Els verds) -----------------------------Mª Nieves Baillo Vadell (PP) ----------------------------------------Miquel Melià Mercadal (EM-EU) -------------------------------------
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3.- Establir que les seves sessions ordinàries es celebraran el dijous de la setmana anterior a la que es
celebri el ple ordinari a les 20:00 hores.” -------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular no entén molt bé aquesta
proposició d’Alcaldia, ja que precisament a l’anterior sessió plenària el PP va demana què
passava amb la Junta de Portaveus. I el batle no va contestar. Manifesta que la Junta de
Portaveus, normalment, apareix amb la proposta que fa el batle amb relació a les retribucions i
indemnitzacions dels membres de la corporació, és a dir, en el moment de presentar el
cartapacio, però el batle de l’Ajuntament de Sant Lluís no ho va incloure. Per tant, vol saber, ja
que la proposta sembla que no ho inclou, quina és l’assignació prevista per l’assistència dels
portaveus a les reunions. Així mateix, manifesta que a l’única sessió a què va assistir l’ordre
del dia del Ple ja estava fet, per tant, vol saber quin és l’objectiu de la Junta de Portaveus, quan
les decisions que es prenen ni són vinculants, ni hi ha un acta que reflecteixi el que s’hi dit.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que també li agradaria que quedàs clar quin és el
caràcter de la Junta de Portaveus, si té un caràcter formal... Creu que sí, a partir del moment
que el Ple l’aprova, però no queda clar. Igualment, també vol saber si hi ha retribucions per
assistència a aquestes reunions.
Intervé el batle. Manifesta que queda clar que des del moment que es du una proposta al Ple
de l’Ajuntament es fa una formalitat, cosa que no es podia dir respecte a la reunió que es va
fer, a la qual es van convocar els portaveus dels grups polítics. I diu que avui es crea aquesta
figura, i es determinen les seves sessions ordinàries.
Pel que fa a les retribucions i
indemnitzacions, manifesta que no es preveuen en aquesta proposició, però si l’oposició troba
que n’hi ha d’haver, demana que facin una proposta.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, realment, el Partit Popular no governa,
governa el PSOE i el PSM-ELS VERDS, i són els qui governen qui han de presentar la proposta,
i entén que no és el PP qui ha de dir si volen cobrar açò o volen cobrar allò, sinó que ha de ser
l’equip de govern qui ho ha de proposar.
Així mateix, manifesta que, sincerament,
l’experiència que té va ser molt decebedora, el batle es va limitar a llegir la convocatòria de Ple
i l’únic que ella va fer va ser demanar una còpia del document de la FELIB, açò va ser la reunió
que van tenir, que no es pot dir de Junta de Portaveus perquè no estava creada. Per tant, com
a portaveu del Partit Popular es reservarà la decisió d’anar-hi o no, i anuncia que s’abstindrà.
Intervé el batle. Manifesta que la proposta està ben clara i, en aquest cas, no es proposa
retribució i insisteix que si l’oposició troba que hi ha d’haver-hi retribucions per assistència a la
Junta de Portaveus, que ells facin una proposta. Llavors, omplir-se la boca de no participarhi, quan es planteja una Junta de Portaveus, a la qual es pugui rallar i es pugui introduir punts
a l’ordre del dia del ple ordinari que s’hagi de tenir... Evidentment, la Sra. Baillo és mol senyora
de reservar-se tots els drets que vulgui, per açò té la seva part de representació de l’electorat
de Sant Lluís, i llavors serà l’electorat qui li dirà si ha d’assistir-hi o no, o ella, segons la seva
facultat de poder triar, ja ho resoldrà. Conclou dient que la proposta queda ben clara i, en
aquest cas, no es plantegen retribucions per assistència a la Junta de Portaveus.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació
referència.

la proposició d’Alcaldia de

El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1);
acorda:
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1.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
2.- La creació de la Junta de Portaveus, integrada pels següents membres:
President: El de la corporació, Sr. Llorenç Carretero Tudurí,
Vocals : Els portaveus dels grups polítics:
Sra. M. Carolina Marqués Portella (PSOE)
Sr. Remigio Lora Buzón (PSM-Els verds)
Sra. Mª Nieves Baillo Vadell (PP)
Sr. Miquel Melià Mercadal (EM-EU)
3.- Establir que les seves sessions ordinàries seran el dijous de la setmana anterior a la que hi
haurà el ple ordinari, a les 20:00 hores.
VUITÈ.- DONAR COMPTE PREGONER FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS 2007
Intervé el batle. Manifesta que el pregoner de les festes patronals de Sant Lluís 2007 és una
persona que en els seus temps, quan va ser a l’illa de Menorca, va estar molt vinculada a Sant
Lluís, ha estat un jugador de futbol i en aquests moments es dedica a entrenador, vinculat al
Mallorca, i és en Vicente Engonga.
Així mateix, manifesta que es tracta d’una persona molt
coneguda a Sant Lluís, ha tingut molta relació amb alguna família de Sant Lluís i es va
considerar que podria ser un bon embaixador per fer el pregó, de les festes de Sant Lluís de
2007. Conclou dient que els periodistes anaven darrere la notícia, però primer se’n volia donar
compte al Ple abans de fer-ho a la premsa.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, primer de tot, vol fer menció sobre la darrera
intervenció del batle en el punt anterior. Ell ha parlat de participació, i diu que a vegades el
batle d’aquest poble s’umpl de paraules altisonants perquè els darrers quatre anys no es va
dur a terme ni una Junta de Portaveus, o màxim una vegada; per tant, que ara li xerri si volem
participar o no, la paraula de participació li fa somriure.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a l’assumpte en qüestió, manifesta que avui el batle
dóna compte del pregoner de les festes de Sant Lluís 2007, i diu que ella pensava que en
aquest mandat hi havia d’haver diàleg, diàleg i diàleg, i el més lògic hauria estat que el batle
hagués consultat o hagués demanat abans del Ple, quines persones hom pensava que eren
més idònies per ser el pregoner de festes.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell considera que a Sant Lluís hi ha prou persones que tenen prou
força per ser pregoner de les festes i no és necessari, sempre, anar a cercar persones de fora.
Intervé novament el batle. Manifesta que creu que la paraula altisonant, en aquests moments
l’ha donada la senyora Baillo, ja que s’ha remès a un punt anterior, pel qual es du a aprovació
la creació de la Junta de Portaveus, i el Partit Popular s’abstén, i açò explica molt a les clares les
incongruències que tenen ells.
Llavors, recorda que quan el Partit Popular governava ni tan
sols deia qui havien de ser els pregoners de les festes, i creu que no es tracta de qüestionar si
ha de ser una persona que viu aquí o no, l’any passat va ser na Deborah Hellyer, com altres
anys ho han estat altres, i entrar en aquest tipus de consideració, sincerament, no creu que
sigui una forma de debat.
Manifesta que l’equip de govern va considerar que podria ser
aquesta persona, per la qual cosa avui se’n dóna compte al Ple i primer de tot se’n dóna
compte al Ple abans que ho sàpiga la gent del carrer. Conclou dient que es traslladarà el
missatge a Vicente Engonga respecte que el Ple de Sant Lluís està assabentat que ell serà el
pregoner.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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NOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que té una sèrie de preguntes a fer dirigides al
regidor de Medi Ambient, Sr. Cruz Dalmau. Assenyala que en el municipi de Sant Lluís hi ha
camins que estan sense eixermar i demana que l’Ajuntament s’adreci al Consell Insular de
Menorca per tal que l’esmentat organisme ho faci net al més aviat possible.
Així mateix, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que ASTRAME es queixa per la malesa que
envaeix la calçada de les vies de Sant Lluís a Punta Prima i Binissafúller, la qual cosa provoca
que els camions i autobusos han d’envair el carril contrari, amb el conseqüent perill que açò
suposa.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que també ha vist que, dels contenidors de
fems, n’hi ha que estan molt bruts, per la qual cosa considera que no es fan net amb la
freqüència necessària, tant al poble com a les urbanitzacions, i demana un informe respecte a
l’estat actual dels contenidors, per tal de poder demanar un millor servei a FCCSA. I també
demana una còpia del conveni en vigor amb FCCSA.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que diferents veïns han comentat que els vespres
veuen paneres pels carrers de Sant Lluís i demana si l’Ajuntament fa campanyes de
desinsectació i desratització.
Intervé el Sr. Morro Ferrà. Manifesta que li agradaria saber com van les obres del geriàtric, la
seva situació actual, així com si estarà acabat el mes de desembre. Demana l’emissió d’un
informe sobre aquesta qüestió.
Per altra banda, el Sr. Morro Ferrà demana també l’emissió d’un informe sobre les pistes de
tennis, respecte a quina fase estan i quan estaran completament acabades.
Finalment, el Sr. Morro Ferrà demana un informe respecte a la situació del projecte del
poliesportiu, si està fet, si està aprovat, si està adjudicat i quan es començaran les obres.
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que ha de fer referència a una intervenció del Sr. Lora
Buzón a la sessió plenària de dia 16.06.07:

“Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que d’entrada també vol allargar la mà a tots
els grups per oferir-los facilitats en la seva feina de control...”
Diu que el Partit Popular espera que, amb la influència del Sr. Lora dins l’equip de govern, les
coses canviïn i que s’actuï amb un tarannà diferent i es marquin pautes i, llavors, el PP podrà
dir que sí pot participar perquè tenen totes les coses al dia. Diu açò perquè el Partit Popular
té documents pendents de l’any 2007, així com d’altres anys, i creu que no s’ha volgut donar
tota aquesta documentació. Tot seguit, fa referència a tot el que hi ha pendent:
-

RE
RE
RE
RE
RE
RE

29, de dia 02.01.07.
360, de dia 19.01.07.
467, de dia 29.01.07.
1905, de dia 12.04.07.
1949, de dia 16.04.07.
2462, de dia 11.05.07.

-

De l’acta de la Comissió d’Esports i Educació de dia 18.01.07, hi falten documents i hi ha
preguntes sense contestar.
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-

Vol saber quina és la situació de l’inventari municipal.

-

Dia 31 de gener de 2005 es va fer una comissió especial de Comptes per aprovar el compte
General de l'any 2003, i demana: Quan pensen aprovar el Compte General de l’any 2004 i
2005?

-

Quan es farà la liquidació del Pressupost de 2006?

-

De la comissió d’Urbanisme de dia 23.03.07 hi ha totes les preguntes sense contestar.

-

De la comissió d’Economia i Hisenda de dia 23.04.07, la tercera pregunta està sense
contestar.

Considera, la Sra. Baillo, que perquè hi hagi una participació i diàleg, diàleg i diàleg, primer de
tot, el Partit Popular ha de disposar dels documents que demana en el seu moment, no després
de mesos, mesos i mesos. Per tant, a veure si el Sr. Lora, amb el seu tarannà, aconsegueix
que açò canviï.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Govern balear el dia 27.06.07 va fer una
anàlisi de la mar a cala Alcalfar, que van donar uns nivells de contaminació superiors als valors
de referència, i el Partit Popular demana: Què pensa fer l’Ajuntament?
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la presidenta de Binissafúller Roters ha
presentat un escrit sobre unes obres d’un nou vial que es fan al carrer de Llevant de
l’esmentada urbanització, i sembla que s’utilitza maquinària pesant. Vol saber que pensa fer
el batle, si pensa acceptar la sol·licitud que fa la Sra. Matilde Gomila de sancionar l’empresa.
Així mateix, i si aquesta empresa té un permís especial, vol saber en quina data es va donar
aquest permís especial perquè s’actuàs amb maquinària pesant, tenint en compte que va en
contra de l’ordenança municipal de renous.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que fa unes setmanes es va pintar la senyalització
horitzontal a l’avinguda de sa Pau, en plena temporada turística, i des del Partit Popular es
demana una major planificació d’aquestes obres de manteniment. Creu que durant tot l’any hi
ha prou temps per escometre aquestes millores i no esperar en el darrer moment i provocar un
col·lapse circulatori i incomoditats, tant per als residents com per als visitants i, sobretot, per
la imatge que donam.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que fa uns mesos a l’aparcament de Binissafúller Platja, a
la voravia que hi ha a la banda nord, es van fer uns bancs a la paret, sembla que la brigada
d’obres, a fi de tapar unes canonades d’aigua. Demana que abans de fer qualsevol actuació de
millora d’aquestes característiques es fixin en el Reial Decret 20/2003, de supressió de barreres
arquitectòniques, perquè, si se n’adonen, amb la nova execució d’aquests bancs el que fan és
impedir el pas de la gent. Assenyala que sap que no hi ha cap projecte d’urbanització executat
a Binissafúller i sap que, si es fa un projecte d’urbanització,
segurament es canviarà la
fisonomia, però no veu coherent fer uns bancs i posar més impediments on ja n’hi ha bastants.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que avui, quan hi queda un dia perquè comenci les
Vetlades d’Estiu, encara no tenim el resultat de les Vetlades d’Estiu de l’any passat. Assenyala
que si el batle no té res a amagar, és boni hora que ens doni la documentació que tantes i
tantes vegades li hem demanat, tant per escrit (RE 5054 de l’any 2006) com verbalment, i no
troba coherent aquesta manera d’actuar; creu que és bastant greu haver d’esperar un any per
rebre aquesta documentació. Mentrestant el batle diu que any rere any anirem superant la
qualitat i millorant el concert, i considera que no es pot millorar el concert si no sabem el que
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ens costa, ja que Sant Lluís és un poble petit i hem de ser conscients de quina magnitud de
cost ens du aquest concert. Així mateix, manifesta que va quedar sorprès quan va escoltar el
batle en una entrevista per la ràdio, en què hi participava també en Nito Xuqui, director del
muntatge, i aquest va dir “hay muy pocos sitios que se puedan permitir montar una cosa como
Tal vegada amb el que ens gastam en
esto...”, i es demana: S’ho pot permetre Sant Lluís?
el macroconcert podria venir la Banda des Migjorn cada dues setmanes tot l’any a Sant Lluís o
arranjar les vidrieres del poliesportiu; açò són coses que convé valorar. Conclou demanant el
compromís del batle que a la propera comissió de Cultura, on ell serà el president, faciliti
l’informe de totes les despeses de l’any 2006 i, si és possible, avançar les de l’any 2007.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que fa quasi un mes es va dur a terme una obra
d’asfaltat de la part baixa de Cala Binissafúller, i el Partit Popular estava assabentat de l’obra i al
corrent de les accions que havia fet Giuditta Zaniol, que havia mantingut diferents reunions
amb Costes per intentar millorar qualque zona de Binissafúller; i diu que quan va veure que
asfaltaven la zona era perquè pensava que havien tingut bon resultat i havien fructificat les
gestions realitzades. Però la sorpresa va ser majúscula quan avui matí, en el registre d’entrada
d’aquest Ajuntament, ha pogut llegir una comunicació de Costes on ens avisa de l’inici d’un
expedient sancionador contra aquest Ajuntament per haver fet l’asfaltat sense cap permís. Diu
que açò es pot valorar com la primera espifiada de l’equip de govern, un capritx, però açò ens
costarà 6.000 euros de sanció, i considera que si el senyor Carretero és coherent i si és ell qui
vagi donar les ordres, hauria de ser ell qui hauria d’assumir la sanció que hauran de pagar tots
els santlluïsers. Conclou dient que no podem consentir que estiguem exposats a multes
sobrevingudes per decisions unilaterals del batle i, per açò, sol·licita que es contesti aquest
escrit de Costes; es faci un informe de tot el que ha succeït; es depurin les responsabilitats de
les persones que hi han intervingut; i que se’ns tenguin al corrent de totes les accions que
puguin fer.
Intervé el batle. Manifesta que és curiosa la intervenció del Sr. Coll Alcina, ja que recorda que
l’Ajuntament també va prendre la iniciativa i va recuperar la paret seca de la platja d’Alcalfar i el
Partit Popular no va intervenir d’aquesta manera i també va ser un expedient sancionador, i
demana coherència i responsabilitat del seu càrrec de regidor que té. Manifesta que
l’Ajuntament pren la iniciativa d’una millora, però sembla que hi ha altres administracions que
només estan per atacar aquelles coses, quan estam millorant els accessos, cosa que sembla
que hauria de ser aquesta mateixa administració que sanciona a l’Ajuntament, açò és el curiós
del tema, ben igual que la paret de la platja d’Alcalfar. Una paret que separa un domini públic
d’un domini privat, desprès de tres anys d’estar enterra la paret l’Ajuntament agafa la iniciativa
perquè ningú feia res i l’Associació de veïns estava fart de reivindicar que s’havia d’aixecar, i es
demana: I el Partit Popular on era?.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Informa que avui matí ha donat resposta a la sol·licitud feta, per
escrit, pel regidor Pedro Tudurí Mercadal, respecte a la proliferació de meduses.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Es dirigeix a la Sra. Baillo Vadell dient-li que farà el màxim possible
per donar-li la informació al més ràpid que pugui, s’hi compromet davant el Ple. Manifesta que
moltes qüestions de les que anat citant ja s’estan contestant; i, respecte a la qüestió de
Binissafúller, li passarà còpia de l’autorització excepcional per a la utilització de la maquinària
pesant.
Conclou dient que fa poc més d’un mes que són aquí i van tapats de feina, però li
garantitza que la informació, com més ràpid la puguin tenir, serà millor per a tothom.
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 del Ple de l’Ajuntament amb
mi, la secretària accidental, acta que certific.
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