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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 27/11/2014
Hora: de les 20 a les 20.50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Alfredo Benosa Majos
Mª Dolores Tronch Folgado
Llorenç Carretero Tudurí
Silvia Pérez de la Vega
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:
Interventora:

María Cristina Gascón Mir
Maria Soledad Sánchez Pons

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Juan Miguel Cubas Pons
Regidora:
Vanesa Florit Blanco
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Urbanitzacions de dia 11.11.14. Proposta del
regidor d'Urbanitzacions amb relació a l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de
tinença d'animals
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Urbanitzacions de dia 11.11.14. Proposta del
regidor d'Urbanitzacions per a la pròrroga del conveni entre el Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn
Gran, es Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic de
gestió de les deixalleries municipals
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.11.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2014
(crèdit extraordinari)
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 20.11.14. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 4/2014 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
Sisè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació de l'esmena de deficiències de la
modificació de les NS per a la seva adaptació al Pla territorial insular en l'àmbit dels
nuclis tradicionals i sòl rústic i aprovació de l'expedient
Setè. Aprovació col·locació d'excedent temporal de tresoreria. Donar-ne compte
Vuitè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió de
dia 30.10.14.
No havent-hi intervencions, l’acta és aprovada per unanimitat dels onze membres
assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANITZACIONS DE DIA 11.11.14.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANITZACIONS AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ
INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D'ANIMALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“S’ha remès una còpia de la proposta del regidor d’Urbanitzacions i de l’Ordenança municipal
de tinença d’animals als membres de la Comissió. -----------------------------------------------------------El Sr. Tudurí explica que aquesta ordenança s’ha redactat a través de la Comissió d’estudi de
les competències comunes del Consell Insular, en la qual han participat tots els ajuntaments.
Diu que és un nou articulat en el qual s’actualitza tota l’Ordenança de tinença d’animals. --------Pren la paraula el Sr. Carretero. Demana una còpia de l’Ordenança que hi ha encara en vigor i
quins articles s’han modificat. --------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià. Diu que també vol una còpia de l’Ordenança en vigor. Demana si és que hi
ha una ordenança de tinença d’animals, perquè ell només recorda la d’animals potencialment
perillosos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El regidor d’Urbanitzacions contesta que sí, que totes les ordenances municipals estan
penjades a la pàgina web de l’Ajuntament. Cal destacar de la nova Ordenança, respecte de
l’anterior, els articles que fan referència als recintes que té l’Ajuntament en els quals es permet
tenir-hi cans amollats i als recintes on hi pot haver colònies controlades de moixos; també es
regula la quantitat d’animals que es poden tenir dins els habitatges, principalment en els nuclis
urbans.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanitzacions, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats, i amb l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-Els Verds i d’EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració de Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de tinença d’animals en el termes que
figuren a l’expedient. L’aprovació de l’Ordenança implica la derogació de l’aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en data 06.06.2001, que serà vigent fins a la publicació íntegra de la nova
ordenança al BOIB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipals durant el termini de 30 dies
en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular
reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a
definitiu sense necessitat de nou acord exprés. ---------------------------------------------------------------Tercera. Concedir audiència a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin inscrites en el
Registre municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de
la disposició. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Sol·licitar un informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.” ------------
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquesta ordenança s’ha redactat a
través de la comissió d’estudi de les competències comunes del CIM, en el
Departament de Cooperació Local i assistència tècnica als municipis. Assenyala que
aquesta ordenança té una nova redacció i un nou articulat i que les novetats són: la
regulació de recintes d’esbarjo per a cans, que ja n’hi ha dos en el nostre municipi; la
regulació de recintes per a colònies controlades de moixos; les autoritzacions per
alimentar aquests animals a l’exterior; la regulació d’una quantitat màxima de cans i
moixos, que en els habitatges passaria a ser de cinc, sempre i que no es demanàs una
autorització especial que demostri que se’n poden tenir més i amb bones condicions;
l’eliminació de la quantitat mínima de 300 euros a les sancions lleus que hi havia fins
ara, que passa a ser de 0 a 751 euros; i la creació d’una sèrie de llicències i carnets,
com és ara per a cans perillosos, per a animals salvatges no perillosos, per a
cuidadors de cans potencialment perillosos i altres més. Conclou dient que, en
definitiva, és una nova ordenança municipal de tinença d’animals adaptada al moment
actual i al nostre municipi, i tots els altres pobles de Menorca en tindran una redacció
semblant.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que quan es parla d’una quantitat màxima
d’animals pot passar que a qualque lloc tenen deu, dotze o quinze cans de caça. Açò
s’ha tingut en compte? Així mateix, manifesta que també pot passar que hi ha gent
que amolla moixos per aquí i per allà i un bon dia te’n trobes a la porta de ca teva sis o
set, i tal vegada carregues una sanció a qualcu que no hi té res a veure.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, en principi, la quantitat màxima d’animals és
cinc i que açò està pensat, sobretot, per a dins la població. Ara bé, si un veí té les
condicions idònies per tenir més animals, l’únic que ha de fer és demanar una
autorització. Pel que fa als moixos, manifesta que en un futur no massa llunyà
l’Ajuntament signarà un conveni amb la Protectora d’Animals i passarem a tenir el
primer espai de colònia de moixos controlats, a fi que aquells animals que ara corren
pel carrer tenguin un lloc on puguin estar controlats.
El Sr. Lora Buzón demana si açò de les colònies està fermat. El Sr. Tudurí Mercadal
respon que ho estan mirant. Afegeix que a la propera comissió es presentarà aquest
conveni amb la Protectora d’Animals per poder-lo estudiar i analitzar.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanitzacions.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (2) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de tinença d’animals en el termes
que figuren a l’expedient. L’aprovació de l’Ordenança implica la derogació de
l’aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 06.06.2001, que serà vigent fins a la
publicació íntegra de la nova ordenança al BOIB.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipals durant el
termini de 30 dies en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden
examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que
no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
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Tercer. Concedir audiència a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin inscrites en el
Registre municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació directa amb
l’objecte de la disposició.
Quart. Sol·licitar un informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANITZACIONS DE DIA 11.11.14.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANITZACIONS PER A LA PRÒRROGA DEL
CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE
MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA, FERRERIES, ES MIGJORN
GRAN, ES MERCADAL, ALAIOR, MAÓ I SANT LLUÍS PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“S’ha remès una còpia de la proposta del regidor d’Urbanitzacions als membres de la Comissió.
El Sr. Tudurí comenta que fa uns mesos els ajuntaments de Menorca, a excepció de
l’Ajuntament d’Alaior, van aprovar el canvi d’estatuts del Consorci de Residus Urbans i Energia
de Menorca. Com que l’Ajuntament d’Alaior no va aprovar el canvi d’estatuts, no s’ha redactat
un nou plec de condicions per treure a concurs la gestió de les deixalleries i per tant és
necessària la pròrroga d’aquest servei amb el gestor que va treure el concurs. ----------------------Per altra banda, el Sr. Tudurí comenta que és cert que la deixalleria genera a l’Ajuntament un
cost bastant elevat, però, per altra banda, és la deixalleria que funciona millor de Menorca, la
que rep més tipus de residus i recicla més quantitat de materials. ---------------------------------------La Comissió d’Urbanitzacions, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats, i amb l’abstenció dels representants del PSOE, PSM-Els Verds i d’EM-EU, que
suposa sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració de Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord:---------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar una pròrroga de la vigència del Conveni entre el Consorci de Residus
Urbans i Energia de Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran, es
Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic de gestió de les
deixalleries municipals, i que inclou l’expressa delegació de competències d’aquest Ajuntament
al Consorci per a la gestió del servei, per un període de dos anys comptadors des del 24 de
novembre de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Disposar que el conveni s’entendrà resolt per mutu acord entre les parts, en el
moment d’entrada en vigor de la modificació, actualment en tramitació, dels estatuts del
Consorci, sempre que en el seu objecte social quedi inclosa la prestació del servei de gestió de
les deixalleries municipals. ------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Notificar aquest acord al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, el qual
serà, de conformitat amb el pacte dotzè del conveni, l’administració encarregada de publicar en
el BOIB la formalització de la pròrroga, amb indicació dels acords dels òrgans competents de
les administracions que el subscriuen. ---------------------------------------------------------------------------Quarta. Facultar el batle per signar el document de formalització de la pròrroga.” ------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en un ple passat es va aprovar la
modificació dels estatuts del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i, atès
que l’acabament de la gestió de les deixalleries és dia 24 de novembre, es fa
necessari aprovar una pròrroga per tal que el Consorci segueixi gestionant la xarxa de
deixalleries que hi ha a Menorca.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanitzacions.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Aprovar una pròrroga de la vigència del Conveni entre el Consorci de
Residus Urbans i Energia de Menorca i els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, es
Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del servei públic
de gestió de les deixalleries municipals, i que inclou l’expressa delegació de
competències d’aquest Ajuntament al Consorci per a la gestió del servei, per un
període de dos anys comptadors des del 24 de novembre de 2014.
Segon. Disposar que el conveni s’entendrà resolt per mutu acord entre les parts, en el
moment d’entrada en vigor de la modificació, actualment en tramitació, dels estatuts
del Consorci, sempre que en el seu objecte social quedi inclosa la prestació del servei
de gestió de les deixalleries municipals.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca,
el qual serà, de conformitat amb el pacte dotzè del conveni, l’administració
encarregada de publicar en el BOIB la formalització de la pròrroga, amb indicació dels
acords dels òrgans competents de les administracions que el subscriuen.
Quart. Facultar el batle per signar el document de formalització de la pròrroga.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.11.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2014 (CRÈDIT EXTRAORDINARI)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’informe d’Intervenció, de

dia 18.11.14, així com la proposta de Batlia, també de dia 18.11.14, amb relació a l’aprovació
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2014 (crèdits extraordinaris per a l’aplicació del
superàvit pressupostari). --------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que el present expedient de modificació de crèdit va paral·lelament
relacionat amb l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, que es tractarà en el punt
següent. Entre d’altres aplicacions que en el punt següent se n’informarà, assenyala que es té
previst amortitzar un préstec del BBVA, per import de 448.881,90, així com una partida de
100.000 euros de despeses de cancel·lació d’aquest préstec. Així mateix, assenyala que es
podien cancel·lar altres préstecs, però, vist que en un moment donat podríem haver de tornar a
recórrer a l’endeutament, la prudència ens diu que més val mantenir els préstecs que tenim per
si en un moment donat haguéssim de fer qualque moviment, com ara pagar qualque tipus de
sentència judicial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa al préstec, manifesta que la quantitat que restava
per amortitzar era de 478.807 euros i, en canvi, a la proposta presentada hi figura la quantitat
de 448.881,90 euros. Demana: Que és que ja s’ha fet el pagament d’enguany? El batle
respon que sí i que, com que la llei estableix que s’ha d’amortitzar, s’ha considerat oportú
amortitzar el préstec que més grava. ----------------------------------------------------------------------------5
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El Sr. Lora Buzón s’interessa per les hipotètiques indemnitzacions amb motiu de reclamacions
patrimonials o sentències judicials. El batle informa que a dia d’avui no hi ha cap novetat. -----I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2014, en la modalitat
de crèdits extraordinaris per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall: -------------------------------------1. Atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades a 31 de
desembre de l’exercici anterior, per un import de 29.407,54 euros.
2. Amortitzar operacions d’endeutament que estiguin vigents, per la quantitat de 548.881,90
euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit pressupostari
és el següent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
PRESSUPOST
151.22501
151.62700
338.22699
341.62201
334.62200
011.91305
011.31105

DESCRIPCIÓ
TRIBUTS DE LA CAIB
PROJECTES COMPLEXOS
FESTES
ESPORTS I ESBARJO. 3A ANUALITAT PAVELLÓ ESPORTS
INVERSIÓ NOVA EN EDIFICIS-ASSOC.FUNC.SERVEIS - NOU TEATRE
AMORT DE PRÉST LL/T - PRÉSTEC INVERSIONS 2009
DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE PRÉSTECS
TOTAL

IMPORT
13.925,19
1.740,00
5.855,51
6.465,14
1.421,70
448.881,90
100.000,00
578.289,44

Segona. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període
de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que a l’expedient hi consta un informe d’Intervenció, així
com una proposta de Batlia, i que a la passada comissió va intentar explicar aquest
expedient, el qual està paral·lelament relacionat amb el punt següent de l’ordre del dia.
Afegeix que allò que fem és incorporar aquest import per atendre les obligacions
pendents d’aplicar al pressupost i per la qüestió d’amortitzar deute. Així mateix,
assenyala que el préstec que es proposa liquidar té una càrrega financera important,
té una penalització, però així i tot surt mes avantatjós liquidar-lo en aquests moments,
que no haver d’esperar que transcorri tota la vida d’amortització, que acaba l’any 2028,
i haver d’abonar tots els interessos.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i dues abstencions, corresponents als membres del
PSOE (2); acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2014, en la
modalitat de crèdits extraordinaris per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent
detall:
1. Atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades a 31
de desembre de l’exercici anterior, per un import de 29.407,54 euros.
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2. Amortitzar operacions d’endeutament que estiguin vigents, per la quantitat de
548.881,90 euros.
El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit
pressupostari és el següent:
APLICACIÓ
PRESSUPOST
151.22501
151.62700
338.22699
341.62201
334.62200
011.91305
011.31105

DESCRIPCIÓ
TRIBUTS DE LA CAIB
PROJECTES COMPLEXOS
FESTES
ESPORTS I ESBARJO. 3A ANUALITAT PAVELLÓ ESPORTS
INVERSIÓ NOVA EN EDIFICIS-ASSOC.FUNC.SERVEIS - NOU TEATRE
AMORT DE PRÉST LL/T - PRÉSTEC INVERSIONS 2009
DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE PRÉSTECS
TOTAL

IMPORT
13.925,19
1.740,00
5.855,51
6.465,14
1.421,70
448.881,90
100.000,00
578.289,44

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 20.11.14.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.
4/2014 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió l’informe d’Intervenció, de

dia 18.11.14, així com la proposta de Batlia, també de dia 18.11.14, amb relació a l’aprovació
de l’expedient núm. 4/2014 de reconeixement extrajudicial de crèdits. ---------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en el dia d’avui es du a comissió l’expedient núm. 4 de
reconeixement extrajudicial de crèdits, que compren: el pagament del cànon de sanejament de
l’any 1995, que es va pagar l’any 2004; una factura de GAAT relativa a treballs de l’expedient
d’adaptació al PTI, que es va pagar l’any 2007; quatre factures de festes, que es van pagar
dues l’any 2007 i dues l’any 2008; i tres factures amb motiu del canvi d’IVA que hi va haver en
el seu moment, que va passar del 18% al 21%. Assenyala que, si bé totes aquestes factures
es van pagar, no es van traslladar en el pressupost i ara s’hi incorporen. -----------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió d’Economia i Hisenda, amb els vots a favor dels representants del PP i PSM-ELS
VERDS, que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU,
que suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el reconeixement dels crèdits detallats a la taula adjunta, corresponents a
exercicis anteriors:-----------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
PRESSUPOST
151.22501
151.62700
338.22699
338.22699
338.22699
338.22699
341.62201
341.62201
334.62200

DESCRIPCIÓ
GOVERN BALEAR - Liquidació cànon sanejament aigua 1997.
GAAT - Adaptació al PTI nuclis tradicionals i zones turístiques - fra. 49.
ADRIANA PRODUCCIONES - Actuació Magic-Magic, Festes Sant Lluís'06 - fra. 87.
VIATGES MAGON - Hotel a Palma, Carnaval 2005.
EDITORIAL ROTGER - Programa Festes Sant Lluís 2007 - fra. 494.
ANTONIA LOZANO PONS - Roba, Colla de Geganters i Capgrossos - fra. 16.
A. GOMILA.- resta Certif. nº 10 ""Reforma i ampliació Poliesportiu" - fra. nº 3
A. GOMILA.- import I.V.A. - Certif. nº 10 ""Reforma i ampliació Poliesportiu"" - fra. nº 3
GOMILA I ENRICH S.C.P.- resta factura nº 11/13 Direcció sala polivalent Sant LLuis

IMPORT
13.925,19
1.740,00
759,80
297,48
2.499,75
2.298,48
2.684,23
3.780,91
1.421,70
29.407,54
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Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2014, els corresponents crèdits amb càrrec
a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior.” ------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana una explicació del motiu pel qual hi ha factures
d’exercici anteriors que no s’han traslladat al pressupost.
El balte manifesta que és una qüestió que l’actual equip de govern està purificant; de
fet, cada cert temps es van duent expedients d’aquestes característiques i encara hi ha
més coses, que a dia d’avui s’estan analitzant. Aprofitant que tenim aquest romanent
positiu, s’està fent aquesta feina per poder incorporar aquestes qüestions. Sobre les
aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit pressupostari,
manifesta que hi ha qüestions que no sap perquè són de mandats anteriors, però sí
que pot informar de les tres factures darreres, que són amb motiu del canvi d’IVA que
hi va haver en el seu moment, que va passar del 18% al 21%.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU (1); i dues abstencions, corresponents als membres del
PSOE (2), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits detallats a la taula adjunta,
corresponents a exercicis anteriors:
APLICACIÓ
PRESSUPOST
151.22501
151.62700
338.22699
338.22699
338.22699
338.22699
341.62201
341.62201
334.62200

DESCRIPCIÓ
GOVERN BALEAR - Liquidació cànon sanejament aigua 1997.
GAAT - Adaptació al PTI nuclis tradicionals i zones turístiques - fra. 49.
ADRIANA PRODUCCIONES - Actuació Magic-Magic, Festes Sant Lluís'06 - fra. 87.
VIATGES MAGON - Hotel a Palma, Carnaval 2005.
EDITORIAL ROTGER - Programa Festes Sant Lluís 2007 - fra. 494.
ANTONIA LOZANO PONS - Roba, Colla de Geganters i Capgrossos - fra. 16.
A. GOMILA.- resta Certif. nº 10 ""Reforma i ampliació Poliesportiu" - fra. nº 3
A. GOMILA.- import I.V.A. - Certif. nº 10 ""Reforma i ampliació Poliesportiu"" - fra. nº 3
GOMILA I ENRICH S.C.P.- resta factura nº 11/13 Direcció sala polivalent Sant LLuis

IMPORT
13.925,19
1.740,00
759,80
297,48
2.499,75
2.298,48
2.684,23
3.780,91
1.421,70
29.407,54

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2014 els corresponents crèdits, amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del
punt anterior.
SISÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'ESMENA DE
DEFICIÈNCIES DE LA MODIFICACIÓ DE LES NS PER A LA SEVA ADAPTACIÓ AL
PLA TERRITORIAL INSULAR EN L'ÀMBIT DELS NUCLIS TRADICIONALS I SÒL
RÚSTIC I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l’assumpte indicat, que
diu:
“En data 18.05.2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l’expedient de
modificació de les Normes Subsidiàries de Sant Lluís per a la seva adaptació al Pla Territorial
Insular a l’àmbit del sòl rústic i els nuclis tradicionals; en data 26 d’abril de 2012, i amb la
intenció de corregir errades, clarificacions, i contradiccions, el Ple municipal va aprovar
l’esmena de deficiències en relació a l’aprovació provisional i va elevar l’expedient al Consell
Insular instant la seva aprovació definitiva. En data 08.08.2012 el Consell va acordar suspendre
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l’aprovació definitiva per esmenar deficiències; en data 08.03.2013 l’Ajuntament acorda
l’esmena de deficiències, l’aprovació provisional i remet novament l’expedient instant
l’aprovació definitiva. En data 22.07.2013 el Consell Insular torna a acordar la suspensió de
l’aprovació definitiva instant l’esmena de deficiències. En aquest darrer cas, però, el Consell
Insular, en la seva deficiència núm. 84 obliga a sotmetre novament l’expedient de modificació a
informació pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------L’informe jurídic en el que es basa l’acord considera que l’Ajuntament ha introduït modificacions
substancials al document i que per tant l’expedient, abans d’enviar-lo al CIM, s’havia de
sotmetre, abans de la seva aprovació, a nova informació pública. Si bé l’informe jurídic demana
informe tècnic que complementi a l’emès en data 30 de maig per confirmar aquesta revelant
aspecte -al considerar que és una qüestió més tècnica que jurídica- a l’expedient no consta que
els serveis tècnics hagin confirmat aquest extrem i l’acord es pren sense confirmació tècnica
del que s’ha d’entendre per modificacions substancials i en contra del criteri, tant tècnic com
jurídic, de l’Ajuntament. ----------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament no obstant, i complint amb el mandat del CIM ha procedit, per una banda a
esmenar les deficiències observades, i per altra a demanar a la Comissió Balear de Medi
Ambient l’exoneració de sotmetre a avaluació ambiental estratègica les modificacions
introduïdes des del 18.05.2011; per açò, va redactar i aprovar una memòria justificativa i anàlisi
dels possibles efectes ambientals de les modificacions introduïdes al document aprovat
provisionalment el 18.05.2011 per tal d’esmenar les deficiències imposades pel CIM el
08.08.2012 i 22.07.2013. La Comissió Balear de Medi Ambient, en data 10.07.2014 assenyala
que, si bé les modificacions són nombroses, no es poden considerar modificacions substancials
des del punt de vista ambiental ja que no s’aprecia cap impacte negatiu respecte a la
planificació existent. --------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de tot açò i atesos els informes tècnic i jurídic que consten a l’expedient, ELEV al Ple
la següent ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’esmena de les deficiències que motiven la suspensió de l’aprovació definitiva
de l’expedient de modificació de les normes subsidiàries per a la seva adaptació al Pla
Territorial Insular a l’àmbit dels nuclis tradicionals i sòl rústic, acordada pel Ple del Consell
Insular en data 22 de juliol de 2013, i aprovar l’expedient.--------------------------------------------------Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, junt amb el Text refós de la memòria
ambiental i la memòria justificativa i anàlisi dels possibles efectes ambientals de les
modificacions introduïdes al document aprovat provisionalment en data 18.05.2011 per tal
d’esmenar les deficiències imposades pel CIM el 0808.2012 i 22.07.2013, durant el termini de
quaranta-cinc dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels
diaris de major difusió de les Illes, així com a la seu electrònica municipal. Durant aquest
període l’expedient restarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo així com presentar
les al·legacions que s’estimin pertinents.------------------------------------------------------------------------Tercer.- Sol·licitar els informes sectorials que siguin procedents.” ----------------------------------------

Intervé el regidor d’Urbanisme, el Sr. Pons Pons. Manifesta que es tracta de complir
l’acord del Consell Insular de Menorca de 22.07.2013, el qual va suspendre l’aprovació
definitiva de la modificació puntual de les NS i l’adaptació al PTI en l’àmbit dels nuclis
tradicionals i el sòl rústic, per tal que s’esmenassin 84 prescripcions. Afegeix que, de
conformitat amb l’acord del CIM, l’expedient, una vegada esmenades les deficiències,
s’haurà de sotmetre novament a informació pública. Així mateix, manifesta que,
d’acord amb el que informa l’equip redactor de la modificació de les NS i adaptació al
PTI, així com els Serveis Tècnics Municipals, s’han esmenat totes les deficiències que
motivaren la suspensió de l’aprovació definitiva de l’esmentat expedient, tot d’acord
amb el que estableix l’article 132 del Reglament de planejament urbanístic. Continua
manifestant que l’informe jurídic del Consell Insular de Menorca establia, entre d’altres,
que el document havia de tenir un informe de sostenibilitat econòmica, així com una
cartografia actualitzada i una sèrie de prescripcions de caire normatiu i justificatiu.
Conclou dient que ara es torna intentar arrancar la tramitació d’aquest expedient que,
com molt bé diu la prescripció núm. 84, haurà d’estar novament a informació pública.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que espera que ja no hi hagi més entrebancs i
que puguem tenir d’una vegada per totes les normes adaptades al PTI, cosa que ha
costat suor i llàgrimes, sobretot des del darrer informe que va fer l’assessor jurídic del
CIM, que semblava que l’Ajuntament era una colla de cuatreros. Afegeix que hi ha
molta gent que està esperant l’aprovació de les normes per poder actuar
urbanísticament damunt les seves propietats. Anuncia que el PSM-ELS VERDS hi
votarà a favor.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també desitja que aquest tràmit
sigui el darrer, si bé hi ha una qüestió que no li queda clara. Voldria saber si amb
aquesta aprovació també s’aprova el text refós.
El Sr. Pons Pons manifesta que el text refós va ser aprovat en el seu moment pel Ple
d’aquest Ajuntament i que dia 17.11.14 va ser aprovat pel Ple del CIM. Per tant, avui
no és objecte d’aprovació per part d’aquest ple. Afegeix que la necessitat de tenir
aprovat el text refós era per seguir la mateixa estructura que tindrà el document vigent.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la passada comissió d’Urbanisme va
assenyalar que no era lògic que quan unes normes no estan del tot aprovades —a
l’àmbit turístic, sí, però als nuclis tradicionals i sòl rústic, no— que s’imposàs que,
prèviament per poder continuar, s’havia de redactar un text refós. La cosa lògica
seria que aquest text refós s’elaboràs al final, quan les dues normes estiguessin
aprovades. Recorda que a la comissió hi va assistir el tècnic municipal; que el qui parla
va tornar a interessar-se sobre aquesta qüestió; i que semblava que més que una
recomanació era una imposició i que ningú va saber explicar quin era el motiu
d’aquesta imposició. Per altra banda, manifesta que són quatre les modificacions que
s’inclouen dins el text refós i que n’hi ha una que és de l’any 2005, de la qual no en
tenia coneixement, en concret: Modificació puntual de les NS per tal de compatibilitzar
l’ús turístic amb el residencial. En demana informació.
El Sr. Pons Pons manifesta que el Sr. Melià està parlant del text refós, quan en el dia
d’avui no és aquest l’expedient que es du a aprovació, ni és objecte d’anàlisi en aquest
punt de l’ordre del dia.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, encara que no sigui del debat de l’ordre
del dia, entén que si el portaveu d’EM-EU demana un aclariment d’una qüestió, la cosa
lògica seria que el regidor d’Urbanisme n’informàs.
Tot seguit, el Sr. Melià Mercadal informa novament de l’expedient de modificació
puntual de les NS, del qual no tenia coneixement i que va ser aprovat definitivament
pel CIM en data 30.05.05, per tal de compatibilitzar l’ús turístic amb el residencial.
Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que el text refós que va ser aprovat pel CIM en
data 17.11.14 refon la següent documentació:
- Les NS de Sant Lluís adaptades a les DOT.
- La modificació puntual de les NS per tal de compatibilitzar l’ús turístic amb el
residencial a la zona de la costa.
- La modificació puntual de les NS de Sant Lluís: creació d’una zona d’equipaments
docents.
- La modificació puntual de les NS de Sant Lluís i adaptació al PTI en l’àmbit de les
zones turístiques.
Conclou dient que en el text refós no s’inclou la modificació puntual de les NS de Sant
Lluís i adaptació al PTI, en l’àmbit dels nuclis tradicionals i sòl rústic.
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El Sr. Melià Mercadal insisteix a dir que allò que vol saber és informació de l’expedient
de modificació puntual de les NS per tal de compatibilitzar l’ús turístic amb el
residencial a la zona de la costa. De què es tracta?
Tot seguit, el batle manifesta que allò que planteja el portaveu d’EM-EU no és del
debat de l’ordre del dia; que es tracta d’una qüestió anterior que es va aprovar l’any
2005; i que el debat d’avui és l’aprovació de l’esmena de deficiències a la suspensió
de l’aprovació definitiva per part del CIM de l’expedient de modificació de les normes
subsidiàries per a la seva adaptació al Pla territorial insular en l’àmbit dels nuclis
tradicionals i sòl rústic. Demana si hi ha més intervencions.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Com a aclariment per a la gent que hi ha entre el
públic, manifesta que es tracta d’una nova aprovació inicial i l’expedient tornarà a estar
en exposició pública. És així, senyor batle? El batle respon que sí, que l’expedient
tornarà estar en exposició pública durant el període de 45 dies.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (2) i
EM-EU (1) acorda:
Primer. Aprovar l’esmena de les deficiències que motiven la suspensió de l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de les normes subsidiàries per a la seva
adaptació al Pla Territorial Insular a l’àmbit dels nuclis tradicionals i sòl rústic, acordada
pel Ple del Consell Insular en data 22 de juliol de 2013, i aprovar l’expedient
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública, junt amb el Text refós de la
memòria ambiental i la memòria justificativa i anàlisi dels possibles efectes ambientals
de les modificacions introduïdes al document aprovat provisionalment en data
18.05.2011 per tal d’esmenar les deficiències imposades pel CIM el 08.08.2012 i
22.07.2013, durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió de les Illes, així
com a la seu electrònica municipal. Durant aquest període l’expedient restarà a
disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo així com presentar les al·legacions que
s’estimin pertinents.
Tercer. Sol·licitar els informes sectorials que siguin procedents.
SETÈ. APROVACIÓ COL·LOCACIÓ D'EXCEDENT TEMPORAL DE TRESORERIA.
DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2014/1339, de dia 28.10.14, que diu:
“Atès que el dia 7 d’octubre de 2014 es van sol·licitar ofertes a les Entitats a les quals
l'Ajuntament té compta obert per a la col·locació de l'excedent temporal de tresoreria, atorgantlos el termini de tres dies per a la presentació de les mateixes. ------------------------------------------Atès que en data 24 d’octubre, es va emetre informe d’intervenció en el qual s’aconsellava
l’adjudicació a favor de BMN. --------------------------------------------------------------------------------------Examinada la documentació que l’acompanya; i en virtut de les atribucions que me confereix la
vigent Llei de Règim Local, -----------------------------------------------------------------------------------------11
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RESOLC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Concertar una inversió financera del tipus imposició a plaç fix per import de dos milions
d’euros i per termini d'1 any, amb l’Entitat BMN amb les següents condicions: -----------------------• nominal: 2.000.000 € --------------------------------------------------------------------------------------• termini: 1 any ------------------------------------------------------------------------------------------------• tipus d’interès: 1,10% TAE -------------------------------------------------------------------------------• penalització: no té penalització per disposició anticipada dels fons. --------------------------Segon. Notificar el present acord a les Entitats financeres que van presentar ofertes. ------------Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament.” --------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’informe de la interventora s’expliquen
les propostes presentades de les diferents entitats bancàries i veu que no hi apareix
“La Caixa.” Demana: Per què? El batle informa que se li ho va demanar però que no
en va presentar, no li interessava.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 17.10.14
-

Punt 2n, apartat 2n. Manifesta que es va concedir llicència per a l’execució
d’una xarxa subterrània de baixa tensió – derivació individual, a c/ de sa Platja,
3, de Binissafúller. Voldria una còpia del projecte.

-

Punt 4è. Demana una còpia de l’addenda al conveni de col·laboració de data
10.04.10 signat entre el CIM i l’Ajuntament de Sant Lluís, en relació amb
l’execució del projecte d’una sala d’usos diversos.

Junta de Govern Local de dia 24.10.14
-

Punt 7è. Amb relació a l’aprovació d’una despesa per responsabilitat
subsidiària per deutes d’empresa contractista amb la Seguretat Social, demana
l’emissió d’un informe explicatiu sobre aquesta qüestió.

-

Punt 11è.- Demana una còpia del projecte per la instal·lació dels mecanismes
exteriors del Molí de Baix.

Junta de Govern Local de dia 07.11.14
-

Punt 3r. Demana una còpia del projecte de delimitació d’unitat d’actuació,
determinació de sistema i modalitat d’actuació i reparcel·lació de l’àrea de
reconversió territorial de Binibèquer Nou.
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NOVÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que va rebre una invitació per participar en el
partit de futbol benèfic anual entre polítics i periodistes. Com que és per una causa
benèfica, i com que a l’escrit que fa el periodista s’indica: “Com sempre agrairem si
qualque ajuntament vol fer una donació el dia del partit en nom de tota la corporació.”,
proposa que, independentment de l’aportació que faci l’Ajuntament, que siguin els
regidors qui hi facin una aportació.
Intervé el batle. Manifesta que, com cada any, l’Ajuntament farà una aportació, i els
regidors a títol personal poden fer les aportacions que vulguin. Entén que cadascú ha
de fer el que trobi, sense sentir-se condicionat; si hi vol participar, que hi participi.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que els altres anys no li havia arribat aquesta
informació i no sabia que s’hi pogués fer una aportació, encara que no hi participassis.
Per açò ha fet aquesta proposta.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es va signar un conveni amb el Govern
de les Illes Balears per a la redacció de diferents projectes. Es va fer un avantprojecte
del projecte d’urbanització de Cap d’en Font i no sap si n’ha aparegut qualcun altre
més. Per tant, demana: D’aquí al final de la legislatura, la Conselleria acabarà aquest
projecte o en redactarà qualcun més?
Intervé el batle. Manifesta que dels deu o onze projectes que teníem conveniats, n’hi
ha que ja estan fets per part de l’Ajuntament. La intenció és tancar aquest projecte de
Cap d’en Font, sobre el qual l’Ajuntament ha hagut de fer un tràmit amb tècnics d’aquí
per qüestions de preus i ajustar qüestions d’infraestructura elèctrica. La intenció és
continuar cap al projecte de Binissafúller i anar avançant. Si bé no s’avança tot el que
desitjaríem, s’està fent feina sobre aquesta qüestió i és d’agrair aquesta col·laboració.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que allò que seria d’agrair és que totes les peticions
que es van fer estiguessin a l’abast de l’Ajuntament. Açò seria d’agrair.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, igualment, el CIM va signar convenis
amb la Conselleria respecte a una sèrie de projectes, dels quals alguns s’han de
realitzar en el terme municipal de Sant Lluís, com és el de la millora de la carretera de
Punta Prima. Sobre aquest projecte, demana: En quina situació es troba?
El batle informa que el projecte està redactat per un import d’uns quatre milions
d’euros; que el CIM intentarà destinar una quantitat dins el Pressupost de 2015, per tal
d’executar una primera fase; i que és un projecte que inclou expropiacions o convenis
amb els propietaris per tal d’adquirir els terrenys que siguin necessaris. Afegeix que el
projecte comença des de la rotonda d’accés cap a Punta Prima amb un canvi d’eix
d’aquella rotonda, que tal vegada seria la darrera fase que es faria; una ampliació de
tota la carretera amb una rotonda a l’encreuament de devora les antenes; i un rebaix
molt important en el canvi de rasant que hi ha a l’esmentada zona. Conclou dient que
l’any que ve s’intentarà fer expropiacions i posar un asfalt des de la zona de dalt de
les antenes, allà on no afecti el futur desmunt, fins a la part de baix.
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El Sr. Carretero demana si aquest projecte el té l’Ajuntament. El batle respon que no,
que el promotor és el CIM, si bé sí que l’han pogut observar i analitzar.
El Sr.
Carretero manifesta que, doncs, si l’equip de govern l’ha pogut observar, a ell com a
oposició també li agradaria observar aquest projecte.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en l’anterior legislatura es van signar
uns convenis amb l’IBAVI per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. Com
que encara hi ha els cartells posats, voldria saber si l’IBAVI té intenció d’executar
aquests habitatges.
El batle respon que l’IBAVI no té intenció de dur-ho a terme ni a curt ni a mitjan termini
i que ens ha plantejat una solució que s’ha fet a altres llocs de Balears, que és que
l’IBAVI cedeixi a l’Ajuntament les feines de redacció que ha fet, i que fos l’Ajuntament
qui ho tragués a concurs públic amb les mateixes condicions que oferia l’IBAVI. En
aquests moments s’han sondejat diverses possibilitats d’empreses privades, però no
s’ha trobat interès inversor per fer aquestes promocions. Per tant, es mantenen els
convenis i s’està en espera que l’IBAVI es pugui dotar de fons o que hi hagi qualque
interès inversor.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la passada comissió d’Hisenda va
interessar-se pel deute que tenia la comunitat autònoma amb l’Ajuntament, cosa que
no se li ha fet arribar. El batle respon que normalment les preguntes que es fan a la
comissió es contesten a la següent comissió. Per tant, a la propera comissió d’Hisenda
se li contestarà. El Sr. Carretero manifesta que, doncs, així és que no ho saben. El
batle respon que sí, però que de cap no ho sap i que a la propera comissió se
l’informarà. Ara bé, allò que sí li pot dir és que és menys del que van trobar... El Sr.
Carretero manifesta que la cosa que li semblaria bé és que així com ven el Sr. Bauzà,
que paguen dins el temps que ells tenen previst d’un mes, que fessin igual amb
l’Ajuntament de Sant Lluís i amb tots els ajuntaments de Balears, cosa que no fan.
Açò creu que seria bo que se li fes arribar al Sr. Bauzà... El batle manifesta que li ho
pot fer arribar, però tal vegada ell [el Sr. Bauzà] li farà arribar a vostè [Sr. Carretero]
que les coses s’han posat en ordre i que, si bé no li agrada retreure les herències, a
vegades convé dir-ho, i aquestes no són moltes vegades les que a un li agradaria
trobar. Afegeix que en aquests moments estam amb unes qüestions de pagament
amb el Govern balear molt millors de les que van trobar l’any 2011. El Sr. Carretero
manifesta que, doncs, allò que es va trobar el Sr. Antich amb un president que
acabava, que ara és a la presó, açò és l’herència que va trobar el Govern balear. Açò
és l’herència, d’açò hauríem de parlar, cosa que qualque vegada vostè [el batle] el va
defensar, al Sr. Matas, i ara entra i surt de la presó. Açò és l’herència. I mira ara
també, n’Ana Mato...
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí demana l’emissió d’un informe jurídic sobre la
titularitat dels carrers i vials de la urbanització de Binissafúller.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí s’interessa per l’escrit presentat per una companyia
d’assegurances, RE 5764, i voldria una explicació sobre l’assumpte. El batle manifesta
que, si no recorda malament, fa referència a un escrit d’Allianz sobre un expedient de
responsabilitat patrimonial i que la Batlia ha contestat. El Sr. Carretero manifesta que
sembla que, per a segons quines coses, el batle sí que té bona memòria... El batle es
dirigeix al Sr. Carretero dient-li que no parli de qüestions de memòria, perquè vostè
[Sr. Carretero] la té a estones i segons quan li convé... Afegeix el batle manifestant
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que procura estar informat de tot, és la seva responsabilitat, i poder contestar a vostè i
a qualsevol ciutadà amb les millors característiques. El Sr. Carretero es dirigeix al
batle dient-li que amb les millors maneres, i no característiques, senyor batle. El batle
manifesta que maneres és allò que li falta a vostè, Sr. Carretero... El Sr. Carretero diu:
Vostè m’ha d’ensenyar? D’altres coses potser sí, però d’açò, no... Demana l’emissió
d’un informe sobre l’escrit en qüestió indicat.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 20.50 hores, 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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