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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 26/05/2016
Hora: de les 20:00 a les 20:45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.05.16.- Proposta del
regidor d'Urbanisme amb relació a l'exposició pública de l'esborrany de modificació de
conveni urbanístic
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.05.16.- Proposta del
regidor d'Urbanisme per a la modificació dels Estatuts de l'Associació Leader Illa de
Menorca
Quart. Proposta del regidor de Medi Ambient amb relació a l'expedient 176-MA/2015
sobre tinència d'animals de companyia
Cinquè. Informació periòdica amb relació a l'execució del pressupost i moviment de
tresoreria.- Primer trimestre de 2016
Sisè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Setè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 28.04.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
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SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.05.16.PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A L'EXPOSICIÓ PÚBLICA
DE L'ESBORRANY DE MODIFICACIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"En data 18 de maig de 2007 l’Ajuntament de Sant Lluís va subscriure un conveni urbanístic amb la
societat Inversiones Punta Prima, S.L. pel qual, en les condicions fixades al mateix, permutarien
una parcel·la de 3.000 m2 aproximadament, propietat de l’Ajuntament i sita en el sector de
Biniancollet, amb una superfície aproximada de 75.000 m2 de Son Orfila, propietat de Inversiones
Punta Prima, S.L; aquesta permuta s’havia de dur a terme una vegada aprovat definitivament pel
Consell Insular l’expedient de modificació de les Normes Subsidiàries per a la seva adaptació al Pla
Territorial Insular a l’àmbit de les zones turístiques. --------------------------------------------------------------No obstant, l’any 2008 Inversiones Punta Prima, S.L. va segregar 30.000 m2 que es solapen amb
part de la superfície que havia de ser objecte de la permuta; modificat definitivament el
planejament, l’Ajuntament va redactar un annex al Conveni que contemplava aquest aspecte i
acordava la substitució de la superfície. -----------------------------------------------------------------------------L’any 2014 Inversiones Punta Prima presenta escrit (RE núm. 2086, de 29 d’abril) pel que demana
que el Conveni inclogui una nova franja de terreny que va ser ocupada per l’Ajuntament en 2001.
Posteriorment, la societat demana una nova modificació, desitjant concretar la permuta en una
única parcel·la de l’Ajuntament i una porció de 736,53 m2 de Son Orfila. Efectuades les valoracions
pertinents, l’Ajuntament elabora un darrer esborrany de Conveni que remès a la propietat, aquesta
dóna la seva conformitat en data 18-12-2015 (RE núm. 6868). -----------------------------------------------Elaborats els pertinents informes tècnic, jurídic i de intervenció, correspon ara sotmetre l’esborrany
de modificació a exposició pública i procedir, posteriorment, a la seva aprovació. -----------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de
Comptes la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Sotmetre el text de la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18 de maig de 2007
entre Inversiones Punta Prima, S.L. i l’Ajuntament a informació pública durant un termini d’un mes
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la web municipal
(www.ajsantlluis.org) als efectes que es puguin presentar contra el text inicial de la modificació
quantes al·legacions s’estimin pertinents; a la web municipal es podrà consultar el contingut íntegre
de l’esborrany de modificació així com el Conveni urbanístic anterior." -------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, juntament amb la proposta i l’esborrany de conveni, s’ha
remès als membres de la comissió l’informe d’Intervenció, l’informe dels serveis tècnics i l’informe
dels serveis jurídics, i que allò que avui es dur a aprovació es sotmetre el text de la modificació del
conveni urbanístic subscrit en data 18.05.07 a informació pública; finalitzat el període d’exposició
pública, llavors serà quan es durà el conveni a aprovació del Ple. Assenyala que després de tant
d’anys quasi poden celebrar que es tanca aquest expedient. Tot seguit, mitjançant un plànol
s’analitza el conveni urbanístic indicat. ------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que es tracta d’un acord molt diferent respecte a l’inicial i, atès
que hi ha hagut diferents intents per tots els costats per intentar desbloquejar aquesta qüestió,
demana si realment la societat Inversiones Punta Prima, SL està convençuda de signar aquesta
modificació de conveni urbanístic. ------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón respon que sí i que després de diferents reunions mantingudes s’ha optat per
aquesta solució, la qual creu que és beneficiosa per l’ajuntament. -------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que, particularment, no va acabar de veure mai el conveni prou
coherent. Ara es pretén permutar un tros del vial per una parcel·la i abans es permutava tota la
seva propietat de rústic per cinc parcel·les. Es a dir, teníem uns quants mils de metres quadrats
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devora Punta Prima que en un moment donat podrien servir per complir altres paràmetres de zona
verda. Per exemple, l’aparcament que hi ha devora el camp de futbol és zona verda i està asfaltat i
el dia de demà podem tenir qualque problema per justificar aquells metres, i açò hagués estat una
bona bossa per fer una modificació puntual de normes i així el dia de demà poder-ho complir. ------El Sr. Lora Buzón manifesta que una cosa és la voluntat nostra i una altre cosa és la voluntat d’ell.
Ara, finalment s’ha arribat a una determinació sobre la qüestió i creu que es tracta d’un bon
conveni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que desprès de vint anys, amb la quantitat d’animalades
que ha patit aquest senyor, si arribam a signar aquest conveni de forma definitiva, creu que poden
donar-nos per satisfets, tenint en compte també que aquí vam tenir una sentència en contra. Pel
que fa a la qüestió de les bosses de zona verda, no sap si urbanísticament açò es podria
compensar, ja que es tracta de dos sectors diferents. -----------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Urbanisme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Únic. Sotmetre el text de la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18 de maig de 2007
entre Inversiones Punta Prima, S.L. i l’Ajuntament a informació pública durant un termini d’un mes
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la web municipal
(www.ajsantlluis.org) als efectes que es puguin presentar contra el text inicial de la modificació
quantes al·legacions s’estimin pertinents; a la web municipal es podrà consultar el contingut íntegre
de l’esborrany de modificació així com el Conveni urbanístic anterior." --------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que avui es du a aprovació sotmetre a informació
pública el text de la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18.05.07 i que,
després de tant d’anys, espera que tot vagi bé i que puguem tancar aquest expedient.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Grup Popular no ha participat en les converses
que hi ha hagut amb els representants d’Inversiones Punta Prima, SA i, sense entrar a
valorar si és un conveni bo o dolent o si és més avantatjós o no que el conveni anterior,
considera que s’han d’abstenir. Assenyala que tanca un tema, sí, però sense saber ni de
què ni com se n’ha parlat, diu que no poden votar-hi a favor.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Únic. Sotmetre el text de la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18 de
maig de 2007 entre Inversiones Punta Prima, S.L. i l’Ajuntament a informació pública
durant un termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
la web municipal (www.ajsantlluis.org) als efectes que es puguin presentar contra el text
inicial de la modificació quantes al·legacions s’estimin pertinents; a la web municipal es
podrà consultar el contingut íntegre de l’esborrany de modificació així com el Conveni
urbanístic anterior.
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TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.05.16.PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME PER A LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"En data 13/09/2001 es va constituir l’Associació Leader Illa de Menorca, integrada per 34 socis
(els 8 ajuntaments, el Consell Insular i entitats privades representatives del món associatiu i
relacionades amb el desenvolupament rural; tot amb l’objectiu principal de gestionar les ajudes
Leader al Desenvolupament Rural a l’illa de Menorca. ----------------------------------------------------------En sessions de data 04.03.2016 i 06.05.2016, l’Assemblea de socis de l’Associació va acordar
aprovar la modificació dels estatuts, en consideració als següents motius: --------------------------------− Necessitat d’adaptar-los a la nova normativa aplicable en matèria d’ajudes europees. ------− Conveniència que els estatuts prevegin la possibilitat que l’Associació estigui formada per
dos o més grups d’acció local: rural i marítim-pesquer. -----------------------------------------------− Regular adequadament i facilitar la renovació dels càrrecs al Consell Rector, atès que és
necessari millorar el relleu en l’elecció dels diferents membres. ------------------------------------Atès que l’Ajuntament de Sant Lluís forma part de l’esmentat Consorci, és necessari que es
procedeixi a aprovar la modificació acordada per l’Associació. ------------------------------------------------Per tot l’anterior ELEV a la Comissió Informativa Especial de Comptes la següent proposta ----------PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Associació Leader Illa de Menorca
en els termes que figuren a l’expedient (Annex). ------------------------------------------------------------------SEGON.- Encomanar al Consell Insular la realització dels tràmits necessaris per a l’exposició
pública de l’expedient per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà del dia que es
publiqui el corresponent edicte en el Butlletí oficial de les Illes Balears. De no presentar-se
al·legacions o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional i la
Presidència del ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació
definitiva de l’expedient, juntament amb el text íntegra dels estatuts modificats. -------------------------De produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts, s’hauran de trametre
aquestes a cadascun dels ens integrants de l’Associació per tal de procedir a la seva resolució i
aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts; un cop adoptat l’acord d’aprovació definitiva,
l’Ajuntament ho comunicarà a la presidència del Consell Insular, qui ordenarà la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el text
íntegra dels estatuts modificats." --------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’Assemblea de socis de l’Associació Leader Illa de
Menorca va acordar aprovar la modificació dels estatuts, per tal d’adaptar-los a la nova normativa
aplicable en matèria d’ajudes europees; per a la conveniència que els estatuts prevegin la
possibilitat que l’Associació estigui formada per dos o més grups d’acció local: rural i
marítim-pesquer; i per regular adequadament i facilitar la renovació dels càrrecs al Consell Rector.
Atès que l’Ajuntament forma part de l’esmentat Consorci, es necessari aprovar la modificació des
estatuts acordada per l’Associació. -----------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Urbanisme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Associació Leader Illa de Menorca en
els termes que figuren a l’expedient (Annex). ----------------------------------------------------------------------Segon. Encomanar al Consell Insular la realització dels tràmits necessaris per a l’exposició pública
de l’expedient per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà del dia que es publiqui el
corresponent edicte en el Butlletí oficial de les Illes Balears. De no presentar-se al·legacions o
suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional i la Presidència
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del ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de
l’expedient, juntament amb el text íntegra dels estatuts modificats. ------------------------------------------De produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts, s’hauran de trametre
aquestes a cadascun dels ens integrants de l’Associació per tal de procedir a la seva resolució i
aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts; un cop adoptat l’acord d’aprovació definitiva,
l’Ajuntament ho comunicarà a la presidència del Consell Insular, qui ordenarà la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el text
íntegra dels estatuts modificats." ---------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Grup Popular voldria saber en què
consisteixen les modificacions dels estatuts de l’Associació Leader Illa de Menorca.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que és per adaptar-los a la nova normativa aplicable
en matèria d’ajudes europees i per la conveniència que els estatuts prevegin la
possibilitat que l’Associació estigui formada per dos o més grups d’acció local: rural i
marítimo-pesquer.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Associació Leader Illa de
Menorca en els termes que figuren a l’expedient (Annex).
Segon. Encomanar al Consell Insular la realització dels tràmits necessaris per a
l’exposició pública de l’expedient per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà
del dia que es publiqui el corresponent edicte en el Butlletí oficial de les Illes Balears. De
no presentar-se al·legacions o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins aleshores provisional i la Presidència del ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient, juntament amb el text íntegra
dels estatuts modificats
De produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts, s’hauran de
trametre aquestes a cadascun dels ens integrants de l’Associació per tal de procedir a la
seva resolució i aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts; un cop adoptat
l’acord d’aprovació definitiva, l’Ajuntament ho comunicarà a la presidència del Consell
Insular, qui ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’aprovació
definitiva de l’expedient juntament amb el text íntegra dels estatuts modificats.
QUART. PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT AMB RELACIÓ A
L'EXPEDIENT 176-MA/2015 SOBRE TINÈNCIA D'ANIMALS DE COMPANYIA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Medi
Ambient, que diu:
"Visto el Expediente tramitado con numero de Expediente 176-MA/2015 contra Dª Merce Dordal,
en relacion a tenencia de perro de raza peligrosa suelto , sin bozal; -------------------------------------Visto la propuesta de resolución de la Instructora del expediente y las alegaciones de la parte
expedientada objeto de denuncia; ------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a que del contenido de las alegaciones lo que se deduce es que la parte expedientada
se queja de que el agente ( Inspector de medio ambiente) actuante le pidió los papeles
identificativos de ella y los del animal para ver si estaba en regla pero no le indico que era para
multarla, se evidencia del contenido de sus alegaciones que no desmiente la realidad de la
infracción, sino que censura que no le indicara por el agente que iba a proceder a denunciarla. La
alegación no procede su estimación al ser confirmatoria en la realidad de la existencia de
infracción y por otra parte no rebatir la denuncia en ningún extremo. ---------------------------------------En conclusión , propongo al Pleno se sancione en grado mínimo por infracción del articulo 13,1
de la Ordenanza Municipal , atendiendo a que iba el animal , de raza peligrosa, suelto y sin bozal ,
y consecuentemente con la Ordenanza articulo 44.3º apartado f) sobre animales peligrosos y con
remisión al articulo 13,1º , procede sancionar por falta grave en grado mínimo en el importe de
751,00 euros (las multas por falta grave van de 751,00 euros a 1500,00 euros) en atención al
articulo 46 de la Ordenanza que recoge la graduación de los importes de las multas." ----------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’exposició de motius de la proposta
presentada hi queda explicat els motius pels quals es proposa aquesta sanció i que, a
més, a l’expedient hi figura l’informe de l’instructor sobre l’assumpte.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor de Medi Ambient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Únic. Sancionar en grau mínim per infracció de l’article 13.1 de l'Ordenança municipal,
atenent al fet que l'animal, de raça perillosa, anava amollat i sense morrió, i, d’acord amb
l'Ordenança, article 44.3 apartat f sobre animals perillosos i amb remissió a l’article 13.1,
sanciona per falta greu en grau mínim amb l'import de 751,00 euros —les multes per falta
greu van de 751,00 euros a 1.500,00 euros— en atenció a l'article 46 de l'Ordenança,
que recull la gradació dels imports de les multes.
CINQUÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ
PRESSUPOST I MOVIMENT DE TRESORERIA.- PRIMER TRIMESTRE DE 2016

DEL

La secretària informa que, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
d’haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria,
en data 2 de maig de 2016 s’ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent
al primer trimestre de 2016, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
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SISÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dia 9 de
maig de 2016, punt tercer, es concedeix un ajut a l’expedient núm. 1270 per import de
4.681,14 euros, en concepte d’ajuda tècnica sociosanitària. Aquesta ajuda es reparteix
en dues parts: 1.981,14 euros amb càrrec a la convocatòria d’ajuts individuals, temporals
i d’emergència social per a l’any 2016; i 2.700 euros com un ajut nominatiu excepcional
per raó humanitària. Demana:
− Quin és l’element sociosanitari que s’ha ajudat a adquirir?
− Quin és el cost total que té aquest element?
− A quina partida es carreguen els 1.981,14 euros?
− Quin és l’IPREM que s’empra per decidir aquesta ajuda?
− Quina és la justificació “per raó humanitària” per concedir els 2.700 euros?
− Al final de l’acord es comenta que l’ajut atorgat és compatible amb la concessió
d’altres ajuts, si bé l’interessat, en cas d’obtenir un altre ajut, ho haurà de
comunicar a l’Ajuntament, per tal de modificar l’acord de concessió i el
reintegrament de l’ajut concedit. Com es farà aquest seguiment?
La Sra. Borrás Atienza respon que li ho contestarà per escrit.
A continuació, la batlessa manifesta que té coneixement que hi ha una moció presentada
pel grup del Partit Popular relativa a la qüestió de l’atorgament de llicències a zones
sense xarxa de clavegueram. En tot cas, s’haurà de votar si aquesta s’inclou com a punt
d’urgència a la present sessió.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que abans de sotmetre a votació la urgència li
agradaria saber quina és la intenció de vot de l’equip de govern, ja que a la Junta de
Portaveus es va comentar que era una qüestió que s’havia parlat a la FELIB; si l’equip
de govern no ha d’aprovar-ne la urgència, és ben tirat que la presentem com a punt
d’urgència a la sessió d’avui.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la Junta de Portaveus va explicar una
mica com estava la situació; que la relació és bastant intensa entre la FELIB i la
Conselleria d’Ordenació per resoldre com s’ha de plantejar aquesta qüestió; i que fins i
tot es pretén que sigui un tràmit parlamentari. Considera que en aquests moments la
urgència no és tal, tenint en compte les negociacions que s’estan duent. A més, a
l’exposició motius en cap moment s’anomena la FELIB, i creu que s’hi hauria de fer
qualque esment, i també que s’hauria d’analitzar punt per punt tot allò que demana el
Partit Popular. Per tant, en cas que es presenti la moció, l’equip de govern no donarà
suport a la urgència.
El Sr. Coll Alcina manifesta que, doncs, no presenta la moció com a punt d’urgència.
SETÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la premsa d’avui ha aparegut una notícia que
considera que el Ple n’hauria de tenir coneixement, per la qual cosa demana a la
batlessa que informi dels motius pels quals l’Ajuntament ha decidit no personar-se en el
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cas de la presumpta falsificació documental de l’empresa Antonio Gomila, SA en la
presentació de les ofertes de la segona fase del Cós. Voldria saber quines novetats,
quines negociacions, quins contactes, quines coses han estat les que al final han fet
decidir l’Ajuntament a no personar-se.
Intervé la batlessa. Manifesta que després de les converses que van mantenir amb
l’assessor jurídic municipal, el qual ens va aconsellar sobre aquesta qüestió, van optar
per no personar-nos-hi perquè, si bé sí que hi va haver un perjudici moral, no hi va haver
uns perjudicis econòmics. Afegeix que la fiscalia actuarà i seguirà la seva investigació.
El Sr. Coll Alcina manifesta que és xocant que els qui posen en coneixement de la fiscalia
tota aquesta qüestió, llavors facin cama de conill... Els seus raonaments tenen, però és
xocant.
Continua el Sr. Coll Alcina. Demana si hi ha qualque novetat respecte a la qüestió
d’Orfila, SL. La batlessa respon que, en principi, no tenim constància de cap novetat.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que tradicionalment des de l’àrea de Medi
Ambient s’organitzava una campanya mediambiental que consistia en la neteja del litoral
de l’illa de l’Aire. L’any passat, a causa de les eleccions i del canvi de govern, no es va
realitzar aquesta campanya; i d’enguany, de moment, no en té notícies. Voldria saber si
l’equip de govern pensa fer aquesta campanya. El Sr. Carretero Tudurí manifesta que li
ho contestarà per escrit.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el passat dia 6 de maig i amb RS 2290 la
Sra. Borrás Atienza va contestar a un veïna que es queixava de la brutesa i abandó que
hi ha al cementeri municipal, dient-li que el responsable encarregat de la neteja del
cementeri estava de baixa. Li demana:
− Li sembla a vostè una excusa fonamentada?
− No li sembla a vostè que es podien haver donat les ordres oportunes perquè la
brigada fes les feines de neteja ordinàries del cementeri?
− Que hauria passat si la persona responsable del cementeri estigués de baixa tot
un any?
− Hauria estat un any sense fer-hi net res?
Voldria saber si aquest tema està resolt; i suggereix a la Sra. Borrás que sigui un poc
més sensible amb el cementeri, que és de la seva responsabilitat.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que sí, que l’assumpte està resolt i que ha posat en
mans de la brigada que hi facin la neteja. Resulta que les baixes d’aquesta persona no
són llargues, sinó que es van donant de setmana en setmana i no sabien prou bé com
aclarir-ho. Però ja hi està. Pensa que sí, que hi és sensible, però açò és qüestió
d’opinions.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l’actual equip de govern ja fa un any que
exerceix el mandat municipal, i recorda que en la seva campanya contínuament
prometien transparència i participació ciutadana. Assenyala que durant aquest any tan
sols s’han convocat dos consells sectorials, per la qual cosa demana si tenen data per als
consells que no s’han dut a terme. La Sra. Juncadella Blasco respon que sí que n’hi ha
de prevists, però que no en sap la data.
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Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que fa unes setmanes va llegir a la premsa
local que els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament, juntament amb la batlessa, havien
anat a inspeccionar les instal·lacions del parc aquàtic de Biniancolla, per tal de verificar
que aquestes instal·lacions estan en condicions. Demana a la batlessa si pot confirmar
que aquesta notícia és certa; en què va consistir la seva labor com a batlessa; i quines
proves va fer la batlessa per determinar l’estat òptim d’aquestes instal·lacions.
Intervé la batlessa. Manifesta que l’any passat, abans d’obrir el parc aquàtic, els Serveis
Tècnics Municipals van fer una inspecció i van comprovar que sí que es podien obrir
aquestes instal·lacions, però van fer una llista de millores que s’haurien de dur a terme
amb vista a la pròxima temporada. A partir d’aquí, saben de l’obertura del parc aquàtic i,
per tota una sèrie d’incidències que hi va haver l’any passat, va voler anar-hi en persona
per veure si aquesta llista de millores s’havia dut a terme. De fet, va acompanyar el
tècnic d’activitats i l’arquitecte municipal perquè poguessin constatar i confirmar que
aquestes millores s’havien dut a terme, com ara el fet de posar gresite a les piscines, etc.
Assenyala que els tècnics van comprovar totes aquestes coses i ella va poder confirmar
que realment es feia la revisió de totes les instal·lacions.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Demana si s’ha mantingut qualque reunió amb la gerent
de l’IBAVI per tractar la qüestió dels locals destinats a habitatges socials. La Sra. Borrás
Atienza respon que sí, que la cosa està en procés, però que encara no pot confirmar res.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Voldria saber com està el procés d’agermanament
entre una població francesa i el nostre municipi; si s’han fet passes significatives en
aquest sentit; si s’ha fet qualque cosa... El Sr. Carretero Tudurí manifesta que li ho
contestarà per escrit, si bé entén que açò pertany a l’àrea de Participació Ciutadana.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que en una comissió la regidora de Cultura va
explicar que tenia intenció de fer els concerts de vorera per moltes més urbanitzacions i
cales del municipi; voldria saber si han trobat bona predisposició dels restaurants i locals
del terme per ajudar a patrocinar aquestes activitats. La Sra. Ponsetí Pons respon que en
breu sortirà el programa. La Sra. Tronch Folgado s’interessa pels negocis que s’hi han
compromès i per les quantitats aportades per cadascun. La Sra. Ponsetí Pons assenyala
que li ho contestarà per escrit perquè hi ha molta gent implicada.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que el dia de la Fira de la Primavera hi va
haver una desfilada amb batucada. Voldria saber quin ha estat l’import d’aquesta
actuació, així com una còpia de la factura. La batlessa diu que n’informarà.
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado voldria saber quins són els criteris que es
segueixen respecte a la seguretat ciutadana per l’ús de l’Oar, ja que no va ser un lloc
prou segur durant la presentació del nou gegant, en Joan Flametes, al capvespre de la
Fira de la Primavera quan es va posar a ploure; sí que va ser un lloc segur per dur-hi a
terme l’activitat de Kids restaurants que va tenir lloc durant tot el dia a l’Oar, on pares i
fillets entraven i sortien constantment... És a dir, no és segur per a una activitat
momentània perquè plou, però sí que és segur per a una activitat que va durar moltes
hores i els fillets estaven allà pràcticament tot el dia.
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La batlessa manifesta que entén que van ser dues activitats diferents. Diu que sabem
que l’Oar podria millorar bastant respecte a la qüestió de la seguretat, i allò que va
passar amb la presentació del nou gegant va ser que la gent es va voler protegir de la
pluja i va entrar a l’Oar de forma massiva i sense controlar, on hi havia molts d’objectes
per enmig i la gent es podia lesionar. Com que va trobar que era perillós, va donar les
ordres de desallotjament. Ara bé, per a l’activitat Kids restaurants es va emprar l’Oar
perquè tot estava més controlat, no va ser una entrada massiva en el local. D’aquí les
diferències en aquest sentit.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que voldria saber quines previsions
d’esdeveniments o actuacions de caire més emblemàtic es pensen fer en aquest
municipi, com ara la White Party, la Gala Lírica, concert de banda de música... Hi ha res
previst? Hi ha res fermat? En quins indrets es faran?
La Sra. Ponsetí Pons manifesta que el programa està tancat i que està a punt de sortir;
que hi haurà concerts de vorera, així com un concert de la Banda de Música des
Mercadal; que no hi haurà Gala Lírica; i que s’ha fet un programa diferent. La Sra.
Juncadella Blasco afegeix que sí que es farà la White Party —dia 14 d’agost— ; que es
farà en el camp de futbol; i que l’entrada serà lliure però amb control, perquè l’aforament
és de 2.000 persones.
Intervé la Sra. Capó García. Demana en quin punt està l’elaboració del compte general i
quan es té previst que es passi per a informe de la Comissió Especial de Comptes. El
Sr. Pons Sintes respon que no sap exactament en quin punt està i que n’informarà.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que una de les qüestions que volia demanar era
sobre el programa d’estiu de Cultura, en el sentit si es manté el típic programa de
Vetlades d’Estiu, consolidat de fa bastants d’anys.
La Sra. Ponsetí Pons manifesta que es mantindrà l’activitat, i que allò que han volgut fer
ha estat obrir-lo i dinamitzar-lo una mica més, cercant l’equilibri entre les activitats que
es feien, elaborant un nou programa de música de vorera. Hi haurà les activitats típiques
que es feien com a Vetlades d’Estiu, però no s’anomenaran igual, si bé la intenció és la
mateixa. També s’ha de tenir en compte que ara tenim la Sala Polivalent Albert Camus,
local que anteriorment no teníem, i que tot s’ha de conjugar per arribar a tota la gent.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que en el darrer Ple va interessar-se pel personal
de Cultura, i li van dir que es mantenia igual; però té coneixement que en aquests
moments el personal de Cultura ha augmentat, ja que sembla que una persona que
estava en el SAC ha passat a Cultura. És així? La Sra. Ponsetí Pons manifesta que la
qüestió és que s’han reorganitzat les àrees per optimitzar els recursos humans. El Sr.
Olives Salas demana com queda, doncs, reestructurada l’àrea de Cultura i Educació. La
Sra. Ponsetí informa que hi ha tres persones dins l’àrea de Cultura i Educació: una
s’encarrega de la sala polivalent i la part de Cultura; una altra s’encarrega de la part
d’Educació i de la part d’administració de l’EMEA; i l’altra dur la coordinació de l’EMEA.
Afegeix que no ha canviat res. El Sr. Olives Salas manifesta que allò que ha canviat és
que s’ha llevat una persona del Servei d’Atenció al Ciutadà i s’ha passat a l’àrea de
Cultura i Educació...
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Segueix el Sr. Olives Salas. Voldria una explicació dels viatges que s’estan fent des de
l’àrea de Cultura, ja que té coneixement que se n’han fet uns quants. Demana: A on? Per
quins motius? Quin ha estat el cost de cadascun? La Sra. Ponsetí Pons respon que són
viatges de formació i que se li passarà la informació per escrit.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que s’estan concedint autoritzacions a diversos
bars per fer actuacions musicals, puntuals o periòdiques. Voldria una relació de les
autoritzacions que s’hagin concedit fins avui, amb els corresponents horaris que s’han
autoritzat, així com un informe jurídic sobre el compliment de la legislació general
d’activitats, com de les corresponents ordenances municipals, especialment sobre
l’ordenança de renous.
La batlessa manifesta que és una cosa purament tècnica i que quan es dóna permís és
perquè realment se’n pot donar, sempre amb unes observacions que els restauradors o
els bars han de complir. Diu que se li passarà aquesta llista.
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que en el Ple passat va demanar informació
sobre la determinada reducció de la jornada laboral que es feia als funcionaris per a
formació. Ara ha observat que el SAC —a part de perdre una persona, de tres ha passat
a dues— tanca a les 14 h, quan abans tancava a les 14.30 h. Demana si açò s’ha fet
dins aquesta reestructuració del nou horari.
El Sr. Pons Sintes manifesta que açò ha vingut relacionat amb el nou horari, per tal de
deixar un marge de mitja hora després del tancament al públic, ja que, en principi, tothom
està obligat a quedar fins a les 14.30 h. També s’ha observat, respecte als ajuntaments
dels voltants, que amb diferència som qui més hores obertes al públic tenim.
El Sr. Olives Salas manifesta que, però, es redueix una mica la possibilitat d’atenció que
es dóna als ciutadans, ja que per motius laborals aquesta mitja hora més podria ser una
forma de facilitar-los l’accés a l’Administració.
El Sr. Pons Sintes manifesta que, efectivament, no pot negar que hi ha hagut una
reducció d’atenció al públic, açò és evident, però creu que tenim prou temps obert. Per
altra banda, assenyala que sí que és ver que en el SAC hi ha una persona menys, però
que és intenció de reforçar aquest lloc de feina amb la incorporació d’una altra persona.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 28.04.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
AL SR. TUDURÍ MERCADAL
1. Respecte a les tones d’aigua que s’han subministrat de l’aixeta d’aigua que es va instal·lar a la
urbanització de Binissafúller, us comunic que durant el darrer trimestre van ser 5.010 litres.
2. Pel que fa a les analítiques d’aigua de la urbanització de Binissafúller, us comunic que s’han
demanat a l’empresa concessionària i que, tot just les tinguem, us les remetrem.
3. Us remet, adjunta, una còpia de la fitxa dels productes fitosanitaris que utilitza l’empresa Eulen,
així com la brigada d’obres.
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4. Sobre les ordres de tall de subministrament d’aigua que ha signat la batlessa des que n’ocupa
el càrrec d’aquest Ajuntament, us comunic que en són cinquanta.
Remigio Lora Buzón
Regidor d’Urbanisme
AL SR. TUDURÍ MERCADAL
1. Respecte a la instal·lació de llums en el passeig de la Mar de Binissafúller Roters, he
d’informar-vos que ara per ara no us podem donar la dita informació perquè encara no disposam
de la factura; en el moment de tenir-la, se us passarà la informació, més la del material emprat per
la brigada municipal.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1. Us remet, adjunta, una còpia del pla de treball de l’empresa La Canina, empresa que es fa
càrrec de la teràpia amb cans.
2. Pel que fa a la pregunta formulada respecte si estan localitzats tots els nínxols, us comunic que,
segons dades facilitades per l’encarregada del cementeri, estan identificats el 98% dels
enterraments; i d’aquí que acabi l’any es farà un darrer intent per trobar els que manquen. Es
renovaran els cartells que es van posar només en aquelles tombes els propietaris de les quals no
s’han identificat.
3. Pel que fa als ajuts donats dins el primer trimestre de l’any i bonificacions del geriàtric, us
comunic que se us facilitarà la informació quan es respongui a l’escrit que vau presentar en data
04.05.16 (RE 2279).
Teresa Borrás Atienza
Regidora d’Afers Socials
AL SR. MERCADAL STEVENSON
1. Pel que fa a les quantitats recaptades a les conferències que va fer en Carles Capdevila, són les
següents:
− A la primera sessió, 568 euros.
− A la segona sessió, 540 euros.
Adelaida Ponsetí Pons
Regidora de Cultura
AL SR. OLIVES SALAS
1. Us remet, adjunta, una còpia de l’informe de la Prefectura de la Policia Local, de l’informe emès
pel lletrat municipal i de l’acord adoptat entre el regidor de Governació i el delegat del personal
funcionari; tot açò respecte a l’aprovació d’una conciliació de vida familiar i laboral a instàncies d’un
agent de la Policia Local.
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2. Us remet, adjunta, una còpia de les propostes presentades pel personal funcionari i laboral, així
com una còpia de l’informe de Secretaria; tot açò respecte a la reducció de la jornada laboral.
Joan M. Pons Sintes
Regidor de Governació i Personal

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:45, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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