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ACTA DE EL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 22/02/2013
Hora: de les 20 a les 20.25 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
Vanesa Florit Blanco
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Candelaria Moreno Portella
Regidora:
M. Carolina Marqués Portella
Regidor:
Juan Miguel Cubas Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la comissió de Comerç i Turisme de dia 07.02.13. Proposta del
regidor de Comerç amb relació a l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal que
regula la venda ambulant en el terme de Sant Lluís
Tercer. Dictamen de la comissió d'Urbanitzacions de dia 15.02.13. Proposta del
regidor d'Urbanitzacions d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant
procediment obert i criteri varis d'adjudicació, de la gestió del servei de neteja viària i
manteniment de les zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís
Quart. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Cinquè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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 01.02.13.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
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SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE COMERÇ I TURISME DE DIA 07.02.13.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMERÇ AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL QUE REGULA LA VENDA
AMBULANT EN EL TERME DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“Es dóna compte de la proposta del regidor de Comerç amb relació a l’assumpte indicat, que

diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Ple de l’Ajuntament, en data 26.10.2012, va aprovar inicialment l’Ordenança que regula la
venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís, ordenant la seva exposició pública.
Publicat l’anunci en el Boib núm. 166, de 08.11.2012, en data 16 de novembre (reg d’entrada
núm. 5649) els representants de Souvenirs Valls, Souvenirs Punta Prima, Supermercados
Punta Prima, Isla del Aire, i Último Grito presentan una al·legació conjunta contra l’Ordenança i
demanan que es redueixi els dies de celebració del mercat a Punta Prima (art. 16 de
l’Ordenança). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Des de fa molts d’anys, el mercat de Punta Prima es celebra durant quatre dies a la setmana,
la qual cosa implica que es consideri un mercat consolidat en quan a periodicitat, quedant
catalogat amb forma legal segons l’article 32.2.b.1 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, sobre
ordenació de l’activitat comercial en les Illes Balears.--------------------------------------------------------Per altra banda, entrar a valorar i comparar els costos d’explotació entre els comerços
assentats a la zona i els venedors ambulants resulta difícil ja que cada un d’ells té costos i
espais de venda (en metres quadrats d’exposició) diferents i no comparables.-----------------------L’Ajuntament, quan atorga l’ocupació anual de la via pública a Punta Prima controla que els
interessats es trobin al corrent de pagament de totes les taxes, estiguin donats d’alta a l’IAE
corresponent, tenguin la pertinent assegurança d’autònoms i de responsabilitat civil; en cas de
tenir ajudants a les parades, l’Ajuntament comprova que aquests estiguin donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social. Per tant, complint tots els requisits indicats, l’Ajuntament
els considera igual que qualsevol altre comerciant, amb els mateixos drets, obligacions i
necessitats.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de tot l’exposat, ELEV a la Comissió de Comerç i Turisme la següent proposta:-------Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per Souvenirs Valls, Souvenirs Punta Prima,
Supermercados Punta Prima, Isla del Aire, i Último Grito contra l’article 16 de l’ordenança que
regula la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís, aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en data 26.10.2012. ---------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar definitivament l’ordenança que regula la venda ambulant en el terme
municipal de Sant Lluís en els mateixos termes que la seva aprovació inicial.------------------------Tercer.- Notificar els acords anteriors als al·legants.---------------------------------------------------------Quart.- Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Informa que es va presentar al Registre d’Entrada un escrit d’al·legació
d’una sèrie de comerciants de Punta Prima —una còpia del qual es va remetre als membres
de la comissió— respecte als dies de venda en aquella urbanització que l’ordenança regula,
al·legant-hi que es feien massa dies de mercat, cosa que entrava directament en competència
amb els comerços que subscrivien aquell document. --------------------------------------------------------El president comenta que el mercat ambulant de Punta Prima ja fa molts anys que es fa quatre
dies en la setmana i que diferents famílies en viuen; comenta, així mateix, que per poder posar
parada aquests venedors paguen les corresponents taxes, a l’igual dels comerços de Punta
Prima, de manera que entén que també tenen despeses d’establiment. D’altra banda, afegeix
que també es va reunir amb el comerciants de Punta Prima i, tenint en compte les diferents
posicions, els va explicar quina era la decisió i el motiu pel qual l’Ajuntament considerava que el
mercat se seguiria fent quatre dies a la setmana. -------------------------------------------------------------
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El Sr. Melià Mercadal demana si els venedors ambulants paguen taxa. El president contesta
afirmativament. Afegeix que, a més, l’Ajuntament també comprova que cada ambulant estigui
al corrent del pagament de les dites taxes municipals. (El president llegeix a continuació la part
de l’ordenança que ho explica.) El president també comenta que paguen 13 € per dia de venda;
que si no s’està al dia en qüestió de pagament, l’assumpte es passa a gestionar directament
des de l’àrea de Recaptació fins al punt que, si el cas ho requereix, es pot arribar a no renovar
la llicència de parada.-------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ----------La Comissió de Comerç i Turisme, amb el vot a favor del representant del PP, que suposen set
vots ponderats; i les abstencions dels representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:--------------------------------------------------------------------------------------Primera. Desestimar l’al·legació presentada per Souvenirs Valls, Souvenirs Punta Prima,
Supermercados Punta Prima, Isla del Aire, i Último Grito contra l’article 16 de l’Ordenança que
regula la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís, aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en data 26.10.2012.----------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar definitivament l’Ordenança que regula la venda ambulant en el terme
municipal de Sant Lluís en els mateixos termes de la seva aprovació inicial.--------------------------Tercera. Notificar els acords anteriors als al·legants.--------------------------------------------------------Quarta. Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears.” --------------

Intervé el regidor de Comerç i Turisme, senyor Benosa Majos. Manifesta que, tal com
va explicar a la comissió de Comerç, es va presentar un al·legació contra l’article 16 de
l’ordenança, en la qual es demanava la reducció dels dies de tenir mercat a la
urbanització Punta Prima. Assenyala que fa més de 10 anys que s`hi fa el mercat
quatre dies a la setmana i que s’ha considerat oportú mantenir el mateixos dies que hi
havia fins ara. Per açò, es proposa desestimar l’al·legació presentada. Afegeix que es
va mantenir una reunió amb les persones que van presentar l’al·legació, se’ls va
explicar la situació i ho van entendre.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana si s’ha rebut l’informe de l’Institut de la
Dona. El batle respon que no.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Comerç i Turisme.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (6) i
PSM-ELS VERDS (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PSOE (2) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Desestimar l’al·legació presentada per Souvenirs Valls, Souvenirs Punta
Prima, Supermercados Punta Prima, Isla del Aire, i Último Grito contra l’article 16 de
l’Ordenança que regula la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís,
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 26.10.2012.
Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança que regula la venda ambulant en el terme
municipal de Sant Lluís en els mateixos termes de la seva aprovació inicial.
Tercer. Notificar els acords anteriors als al·legadors.
Quart. Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANITZACIONS DE DIA 15.02.13.
PROPOSTA
DEL
REGIDOR
D'URBANITZACIONS
D'APROVACIÓ
DE
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I
CRITERIS VARIS D'ADJUDICACIÓ, DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I ARBRAT VIARI DE LES
URBANITZACIONS DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president comenta que hi ha un informe de Secretaria sobre la legislació aplicable en què
s’argumenta el motiu de treure a concurs els plecs de neteja viària i manteniment de zones
enjardinades; així mateix, s’hi fa referència a l’estat en el qual es troben les urbanitzacions del
terme municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------També hi ha un estudi econòmic que avala el preu de sortida d’aquests plecs, que és de
214.440,71 €, i en el qual es preveuen dos tipus d’IVA: un al 21%, corresponent a manteniment
i que suposa el 30% de la base imposable; i un altre al 10%, corresponent a la neteja de vies i
zones verdes, que suposa el 70%. -------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí diu que s’han intentat establir unes freqüències per temporades. Les temporades
es diferencien en alta, mitjana i baixa; i en zones amb més afluència de turisme es tenen en
compte més freqüències de neteja que a la resta. Hi ha també dos tipus de neteja viària: mixta i
manual. Els plànols inclosos en l’annex 1 detallen la neteja viària de cada urbanització; i els
plànols de l’annex 2, el manteniment de les zones enjardinades. ----------------------------------------El regidor d’Urbanitzacions explica que, pel que fa a la neteja mixta, la freqüència és, en
temporada alta, una vegada per setmana; en temporada mitjana, una vegada per setmana; i,
en temporada baixa, una vegada cada quinze dies. La freqüència de la neteja de zones de joc
és, en temporada alta, tres vegades per setmana; en temporada mitjana, dues vegades per
setmana; i, en temporada baixa, una vegada per setmana. En els àmbits amb més afluència de
gent, la freqüència s’amplia.-----------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la neteja manual es durà a terme per tots els carrers on no s’hi pugui fer la
neteja mixta, i també inclou l’eliminació de la vegetació que creix a les voreres. ---------------------Pel que fa a la neteja de zones verdes, hi ha dos tipus de manteniment: un que és d’execució
obligatòria; i l’altre, que s’identifica com a neteja puntuable, incloses ambdues en l’annex 2. La
neteja puntuable inclou sis zones d’àmbit rústic a mantenir en cas que els licitadors vulguin
obtenir punts de millora, i són: el barranc de Binibèquer Vell, el barranc de cala Torret, el
barranc de Binibèquer Nou, el pinar de Biniancollet, el pinar de Biniancolla i la zona del tenis de
Binibèquer Nou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí explica que, com es va comentar en l’anterior comissió d’Urbanitzacions, el
Consell Insular va organitzar un pla de neteja de franges perimetrals de zones catalogades d’alt
risc d’incendi dins urbanitzacions, en el qual estava inclosa una franja d’Alcalfar. Aquesta zona
no s’ha pogut fer net a causa que el Consell no va poder aconseguir l’autorització dels
propietaris. Davant la urgència d’haver de decidir on s’havia d’actuar, l’Ajuntament va acordar
amb el Consell Insular la neteja del pinar de la platja de Binibèquer i el barranc de Binibèquer
Nou, considerades per l’Ajuntament zones on també hi ha un alt risc d’incendi. Ja s’ha
començat a fer net el barranc i, tot just es tengui l’autorització de la Demarcació de Costes, es
farà net el pinar de la platja. ----------------------------------------------------------------------------------------El president llegeix els Plecs de clàusules tècniques que ha de regir la contractació del servei.
Explica que en l’annex IV hi ha una relació de tots els arbres que necessiten una poda anual,
com són palmeres, tamarells i moreres, mentre que la resta d’arbres no necessiten més que
alguna actuació puntual. Quant al control de plagues, inclou una sèrie d’actuacions per tal de
lluitar contra el morrut roig de la palmera, que ataca les palmeres. En la clàusula 50 es demana
un inventari de les zones verdes i elements del verd urbà, que ja s’aporta en l’annex 2. El motiu
de demanar l’inventari és, per una banda, que els licitadors contrastin els plànols facilitats per
l’Ajuntament amb la realitat i, d’altra banda, per facilitar el treball a les empreses petites del
municipi que tenen poca capacitat per poder-se presentar. A més, s’ha establert que les
empreses que es vulguin presentar, a fi que no hagin de fer una gran inversió, puguin aportar
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maquinària amb una antiguitat màxima de 5 anys. L’annex III inclou la llista d’actes públics de
les urbanitzacions del municipi.-------------------------------------------------------------------------------------A continuació, el Sr. Tudurí llegeix les clàusules administratives. Comenta que la durada del
contracte és de sis anys, amb dues pròrrogues de dos anys cada una.---------------------------------El regidor d’Urbanitzacions comenta que el motiu de convocar aquest concurs és perquè hi ha
unes quantes urbanitzacions que ja no volen conveni. A més, les associacions de propietaris
desconeixien que, a partir de certa quantitat, estan obligades a fer una declaració d’IVA.---------Continua el Sr. Tudurí. Diu que s’havia comentat la possibilitat de fraccionar del contracte per
urbanitzacions, però la llei de Sindicatura de Comptes no ho permet, perquè la suma total
d’aquest fraccionament obliga a treure-ho a concurs.--------------------------------------------------------El representant del PSM-Els verds també havia comentat de donar el servei a personal
municipal, però la Llei de contractació de la funció pública prohibeix la contractació i ampliació
de la plantilla municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora. Creu que les cooperatives aporten molts avantatges. Opina que
l’Administració hauria de ser més propensa a muntar aquestes cooperatives perquè seria molt
millor de preu, els treballadors serien socis cooperants i es trauria molta gent de l’atur. En
aquest cas l’Ajuntament no contractaria personal sinó que adjudicaria el servei a una
cooperativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí comenta que s’han intentat elaborar el plec de la millor manera possible, a fi que
empreses petites es puguin associar. De fet, en els plecs es puntuen les certificacions de
qualitat que es puguin tenir, però no s’exigeixen com a requisit, encara que després es dóna un
termini d’un any perquè les puguin obtenir; i és que si d’entrada ja s’exigeixen, llavors es tanca
la porta a tots els petits.----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora demana quin era el cost total dels convenis amb les urbanitzacions.---------------------El regidor contesta que uns 90.000 €, més la contractació de la neteja dels mesos d’estiu de les
urbanitzacions sense contracte; i a més, tampoc no s’havia pres en consideració el
manteniment de les zones verdes.--------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí comenta que la baixa màxima permesa en l’oferta econòmica s’ha establert en el
5% perquè, si l’Ajuntament ha posat a l’abast d’aquest servei 214.000 €, és que se’ls hi vol
gastar. Pensa que és millor tenir un bon servei, que no tenir una baixa econòmica d’un 30%.---Quant a la neteja de zones verdes puntuables, el regidor comenta que s’han quantificat de
forma proporcional als metres quadrats. Explica que s’ha establert un ordre segons la zona que
els interessa més que es faci; perquè si s’hagués deixat un criteri lliure, els licitadors
proposarien la neteja d’aquelles zones amb més puntuació, i llavors la resta quedava sense fer.
D’aquesta manera, la puntuació serà acumulativa i no es podrà fer oferta per la segona zona si
no se’n fa també de la primera, i així successivament fins al final.----------------------------------------Per altra banda, també s’obliga que el licitador tengui en propietat o de lloguer un local a una
distància màxima de 10 km del terme municipal per tal d’optimitzar temps.----------------------------El president comenta que s’han renovat els convenis amb les urbanitzacions fins al mes de
juny, que és quan es preveu que entri en funcionament el servei d’aquests plecs de condicions.
El Sr. Lora diu que és més partidari de fer la neteja viària de tot el terme municipal i ho hauria
inclòs en l’anterior plec de recollida de fems. ------------------------------------------------------------------Contesta el Sr. Tudurí que hi està d’acord, que ara també creu que és el millor. Diu que la seva
idea principal era repartir els serveis entre diferents empreses, però vist que al final qui acaba
per endur-se’n tots els serveis són les mateixes empreses, fos ara i a fi d’optimitzar recursos
econòmics i rendibilitzar maquinària i serveis, només en trauria un. -------------------------------------El regidor comenta que, una volta aprovats aquests plecs, convocarà una reunió amb els
presidents de les urbanitzacions per mostrar-los-els.---------------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Melià. Demana quina quantitat de superfície abracen els convenis que hi
ha actualment amb les urbanitzacions en comparació amb aquests plecs que ho abracen tot.---El regidor diu que fins ara hi havia convenis de neteja amb s’Algar, Alcalfar, Punta Prima,
Biniancolla, Binibèquer Nou, Binibèquer Vell, Refugi de Pescadors de Binibèquer Vell i
urbanització de Binissafúller. La resta d’urbanitzacions no en tenen; de fet, al Conjunt Social
s’Atalaia no s’hi ha anat a fer net mai.----------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanitzacions, amb el vot a favor del representant del PP, que suposa set vots
ponderats, i amb l’abstenció del representants del PSM-Els Verds i d’EM-EU, que suposen dos
vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
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Primer. Ratificar la Resolució de Batlia 118/2013, d’1 de febrer de 2013, per la qual s’inicia
l’expedient per a la contractació del servei de neteja viària i manteniment de zones verdes i
arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís.----------------------------------------------------------------Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris diversos d’adjudicació, per a la gestió del servei de
neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís,
convocant licitació.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Autoritzar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 155.227.99 de l’estat
de despeses del Pressupost municipal de l’Ajuntament.-----------------------------------------------------Quart. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir el
contracte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de
licitació, perquè dins el termini de 15 dies naturals es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.----------------------------------------------------------------------------------------------------Sisè. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del contractant, amb una
antelació mínima de set dies respecte a la reunió per qualificar la documentació administrativa.”

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la passada comissió extraordinària
d’Urbanitzacions va fer una explicació dels Plecs de clàusules tècniques i
administratives, per la qual cosa entén que avui no és necessari tornar-ho a explicar
detalladament. Manifesta que es tracta d’un servei que és per a la neteja viària i el
manteniment de les zones verdes i arbrat viari de totes les urbanitzacions del terme
municipal; que el preu de sortida d’aquest servei és de 214.440,71 euros; que la
durada d’aquest servei seria per sis anys, amb dues pròrrogues de dos anys, i que
amb la redacció d’aquests plecs el que pretén l’equip de govern és donar un bon
servei a totes les urbanitzacions, així com tenir el control del dit servei, control que en
aquests moments exerceixen les associacions de veïns arran dels convenis econòmics
signats amb aquest Ajuntament.
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 sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i
quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (2), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
Primer. Ratificar la Resolució de Batlia 118/2013, d’1 de febrer de 2013, per la qual
s’inicia l’expedient per a la contractació del Servei de neteja viària i manteniment de
zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris diversos d’adjudicació, per a la gestió del
Servei de neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les
urbanitzacions de Sant Lluís, convocant licitació.
Tercer. Autoritzar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 155.227.99 de
l’estat de despeses del Pressupost municipal de l’Ajuntament.
Quart. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han
de regir el contracte.
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Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant
l’anunci de licitació, perquè dins el termini de 15 dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Sisè. Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió per qualificar la
documentació administrativa.
QUART. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el Ple passat va fer una pregunta
respecte a una llicència concedida per fer un sondeig ordinari de captació d’aigües en
el camí de s’Ullastrar i que, si bé la resposta que li ha facilitat el regidor d’Urbanisme
és immaculada, no contesta a allò que ell va demanar. Ara bé, si l’equip de govern
troba que amb aquesta contestació es dóna per contestada la pregunta que ell va fer,
interpretarà que la llicència està ben donada. Però recorda que allò que va demanar va
ser: “Voldria saber si hi ha els metres adequats respecte als pous municipals”, cosa
que no se li ha contestat.
Intervé el Sr. Pons Pons. Manifesta que es va fer una gestió amb la Direcció General
de Recursos Hídrics sobre aquest assumpte i, evidentment, l’Ajuntament no és
competent quant a l’autorització de les extraccions del subsòl; sí que ho és quant a la
concessió de la llicència per a la perforació. Respecte a la pregunta formulada pel
portaveu del PSOE, manifesta que verbalment va fer una gestió i que se li va
confirmar que eren 250 metres. A més, segons els plànols de les normes subsidiàries
de Sant Lluís, queda reflectit que aquest pou queda fora dels dos àmbits dels pous
municipals.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, doncs, açò és allò que se li hauria d’haver
contestat amb l’escrit que se li ha remès, i no tota la història que li han contestat, que
ja ho coneixia. No obstant açò, dóna les gràcies per la contestació.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí demana la següent informació:
Junta de Govern Local de dia 08.02.13
-

Punt 2n, apartat 11. Manifesta que es concedeix una llicència a Platja
Binissafúller, carrer des Morret Bo, 2. Voldria saber si s’ha requerit el promotor
a fer recular el comptador de l’habitatge.

CINQUÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana: Quantes dedicacions exclusives i quantes
dedicacions parcials té l’equip de govern d’aquest Ajuntament. El batle manifesta que
si es mira el pressupost podrà veurà clarament les retribucions que hi figuren i les
dedicacions que hi ha. El Sr. Melià Mercadal demana al batle si és que no li ho pot
dir. Llavors el batle manifesta que hi ha dos tinents de batle amb dedicació exclusiva i
un tinent de batle amb dedicació parcial. A part d’açò, hi ha la dedicació exclusiva del
batle.
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que, efectivament, sabia que, en principi, era així;
però dissabte passat va sortir al diari Menorca una informació segons la qual a Sant
Lluís només hi havia una dedicació exclusiva i tres dedicacions parcials. Per tant,
voldria saber qui havia facilitat aquesta informació.
El batle informa que els
periodistes telefonen i se’ls expliquen les coses, fan consultes, miren... Si no treuen la
informació tal com els l’expliquen... De fet, d’informació per escrit no se’ls en va
facilitar.
El Sr. Melià manifesta que, però, els periodistes sí que es van posar en contacte amb
aquest Ajuntament i el batle va facilitar-los la informació. Tot seguit, el batle, dirigint-se
al Sr. Melià, li indica que no podem convertir açò en un diàleg... Afegeix que tot açò ve
arran de la modificació de la llei, en què els periodistes revisen la situació de cada
ajuntament i que, sobre aquesta base, se’ls va contestar.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no volia convertir aquesta intervenció en un
diàleg, sinó que únicament era per assegurar-se que l’equip de govern no mentia
sobre aquesta qüestió. Per tant, es tracta d’una mala interpretació del periodista.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que voldria saber si encara no està
exposat al públic el fons etnològic del museu del Molí de Dalt. El Sr. Olives Salas
respon que no, i que a la darrera comissió de Cultura va informar que per a l’estiu
tornaria a estar muntat. El Sr. Melià Mercadal s’interessa per saber des de quan no
està exposat al públic. El Sr. Olives Salas respon que des del mes de juliol de 2012; i
insisteix a dir que a principis d’estiu tornarà a estar obert, la qual cosa no vol dir que,
donat el cas, no es puguin continuar fent, a més de l‘exposició permanent, exposicions
temporals, tal com se’n fan darrerament. Afegeix que ara mateix n’hi ha muntada una
de fotografia.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es va adjudicar a una empresa el
contracte per al manteniment de les instal·lacions contra incendis del nou CEIP de
Sant Lluís. Atès que en els pressuposts presentats n’hi havia un d’una empresa que
era quatre euros més barat que el presentat per l’empresa a la qual se li va adjudicar
el servei, voldria saber si hi ha qualque explicació. El batle manifesta que revisarà
l’expedient i que ja el n’informarà.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a un escrit presentat per una veïna de
Sant Lluís, RE 6231, en el qual demanava que es canviassin els focus fusos de les
pistes de tenis d’herba; que es pintin les línies de les pistes de tenis antigues; així com
que se subjectin les tanques de les pistes d’herba, perquè les pilotes hi passen per
davall. Voldria saber si s’ha fet cap actuació. La Sra. Reynés Calvache respon que
sí, que s’han arranjat els focus, així com les tanques de les pistes d’herba i que s’han
pintat les línies d’una de les pistes antigues.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en data 21.12.12, RE 6271, s’ha
presentat en aquest Ajuntament un escrit bastant dur, en el qual es fan una sèrie de
denúncies amb relació a l’àmbit de cala Biniancolla . Voldria saber si s’han verificat
aquestes denúncies. El Sr. Pons Pons manifesta que es va ordenar a l’inspector
d’obra que realitzàs una informe sobre aquesta qüestió i que se li’n remetrà una còpia.
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Fa referència a l’escrit presentat per un veí de Sant
Lluís, RE 6300, de dia 26.12.12, en el qual posa de manifest el mal estat en què es
troba el camí de ses Vinyes de Torret. D’açò en va fer menció a la comissió
d’Urbanitzacions; i demana que, per favor, es vagi a tapar els clots que hi ha en aquell
camí. Afegeix que no es pot permetre que els veïns hagin de tirar material, no
adequat, per tapar els clots i demana que s’actuï per evitar accidents.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que, amb motiu de la nova contracta de
fems, ha vist que s’estan renovant els contenidors. Voldria saber què se’n fa, dels
vells. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que els contenidors vells que estan operatius
es guarden, ja que en un moment determinat se’ls podrà donar un ús, i que els
contenidors que estan romputs l’empresa els reciclarà. El Sr. Carretero demana si
açò tindrà qualque cost per a l’Ajuntament. El Sr. Tudurí respon que no.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a la intervenció del Sr. Carretero sobre els
clots que hi ha en el camí de ses Vinyes de Torret, manifesta que té raó, però no
només és aquest camí, que està en mal estat, sinó que n’hi ha d’altres que hi estan,
en mal estat; que s’han demanat diferents pressuposts per reparar-los; i que, just
s’hagi aprovar el Pressupost de 2013, s’arranjaran.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal, en qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix les
contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de
“Precs, suggeriments i mocions” de la sessió plenària de dia 01.02.13, i els en lliura
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. LLORENÇ CARRETERO TUDURÍ
1.1. Amb relació a l’Assemblea del Fons Menorquí de Cooperació del passat dia 12.12.12, li
remet, adjunt, l’esborrany de l’acta de l’esmentada sessió, i li posa de manifest que a dia d’avui
està pendent d’aprovar-se.
El batle
Cristóbal Coll Alcina

Intervé el batle. Informa que el Ple ordinari del mes de març s’hauria de fer el dia
29.03.13, però com que l’esmentat dia és el divendres Sant, aquesta sessió tindrà lloc
el dimecres dia 27.03.13. Així mateix, anuncia que possiblement dia 08.03.13 hi
haurà un ple extraordinari per tal d’aprovar el Pressupost de 2013.

Sense més assumptes a tractar, 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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