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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/04/2010
Hora: de les 20 a les 21.25 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.04.10.- Aprovació projecte
bàsic i d'execució d'un nou Centre d'Educació Infantil Primària (6+12) de Sant Lluís
Tercer.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.04.10.- Aprovació conveni de
col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Sant
Lluís per a la realització de les obres de construcció del nou CP de Sant Lluís (6+12)
Quart.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.04.10.- Adjudicació provisional
per a la contractació, per procediment obert, de la gestió del servei de la residència i
centre de dia per a gent gran de l'Ajuntament de Sant Lluís
Cinquè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.04.10.- Modificació ordenança
fiscal que regula el preu públic per a la prestació del servei de l'Escola Infantil Ses
Canaletes
Sisè.- Dictamen Comissió d'Economia i Educació 22.04.10.- Moció que presenta la
portaveu del grup municipal del Partit Popular en relació a compensacions per a la
construcció d'una presó a Menorca
Setè.- Proposició d'Alcaldia amb relació a l'aprovació del Compte General del
Pressupost de 2008
Vuitè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2010/189.- Sol·licitud suspensió
temporal Procediment Ordinari 1241/04
Novè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2010/188.- Delegació competències
Desè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè.- Precs, suggeriments i mocions
Dotzè.- Moció que presenta el grup del PSM-ELS VERDS.- Retirada recurs contenciós
administratiu interposat per l'Ajuntament de Sant Lluís contra l'acord adoptat pel
Consell Insular de Menorca en sessió plenària de dia 24 de maig de 2004, relatiu a
l'aprovació d'una esmena d'addició a l'aprovació definitiva de la modificació puntual de
les normes subsidiàries de Sant Lluís
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 25.03.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.10.APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'UN NOU CENTRE D'EDUCACIÓ
INFANTIL PRIMÀRIA (6+12) DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que l’IBISEC ha remès a aquest Ajuntament el projecte bàsic i d’execució
per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil de primària (6+12) a Sant Lluís. Així
mateix, dóna compte de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de dia 22.04.10, en el
qual es conclou que el projecte presentat compleix amb la normativa urbanística; que el
contingut s’ajusta a la normativa aplicable; que ha estat supervisat favorablement pel promotor;
que manca presentar a aquest Ajuntament els projectes d’activitats i d’instal·lacions i que és
preceptiu que, abans d’atorgar llicència d’obres, s’hagin obtingut les corresponents
autoritzacions sectorials davant els òrgans competents. ----------------------------------------------------Finalment, el secretari informa que hi falta el projecte d’activitats i que, en cas que la
Conselleria ens el faci arribar abans de la propera sessió plenària, hi ha la possibilitat que es
presenti una esmena d’ampliació d’aquest dictamen per aprovar també el projecte d’activitats. Intervé la presidenta. Informa que una vegada aprovat el projecte, el qual s’exposarà al públic,
així com el conveni amb la Conselleria, el proper pas serà l’aprovació del plec de condicions
per licitar les obres, i que la idea és aprovar-lo dins el mes que ve. -------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar el projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un nou centre d’educació
infantil de primària (6+12) a Sant Lluís.” ---------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el dia d’avui es presenta a aprovació
el projecte de la nova escola, el qual, a causa de la seva envergadura, ha de ser
aprovat per aquest òrgan. Manifesta que és un projecte que ja ha estat presentat
públicament davant l’escola, els pares i el poble en general, i creu que és una
satisfacció poder aprovar avui aquest projecte.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord que és una
satisfacció que es dugui a aprovació aquest projecte bàsic i d’execució. Tanmateix,
açò no ens ha de fer oblidar allò que ell reitera cada vegada que es du al Ple la qüestió
de la nova escola, és a dir, el fet que s’hagi hagut de tardar tants d’anys a iniciar el
procés per fer realitat aquesta nova escola, una tardança que fa que des de molts
d’anys ençà els fillets i filletes del nostre municipi estiguin a l’escola en unes
condicions deficients. Conclou dient que espera que d’una vegada per totes es tiri
endavant com més prest millor.
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Intervé el batle. Manifesta que avui sí que estam d’enhorabona, si bé ja hi vam estar
el dia que va venir el conseller d’Educació a presentar el projecte, i és que amb
aquesta aprovació feim caminar el projecte bàsic i d’execució; el proper pas serà l’inici
del procés de licitació. Conclou dient que amb aquest nou edifici resoldrem aquesta
mancança que tenim a Sant Lluís d’una forma clara i evident, per la qual cosa insisteix
que estam d’enhorabona.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
-

Aprovar el projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un nou centre
d’educació infantil de primària (6+12) a Sant Lluís.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.10.APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER A
LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU CP DE SANT
LLUÍS (6+12)
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la proposició de la regidora
responsable de l’àrea d’Economia i Educació amb relació a l’aprovació del conveni relatiu a
l’assumpte indicat, així com còpia del model de conveni remès per la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears. -------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la segona pàgina del conveni s’indica: “...d’acord
amb la xifra màxima determinada en el conveni d’obres.”; i, llavors, s’indica: “S’ha redactat un
projecte d’obra el pressupost total del qual és 4.244.396,70 euros”. S’interessa respecte si la
xifra màxima és aquesta quantitat. La presidenta respon que no, ja que aquests 4.244.396,70
euros és el pressupost del projecte, però fins que no s’adjudiqui l’obra no se’n sabrà el
pressupost. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell.
Demana informació de l’apartat 4t del conveni, relatiu a
operacions de capital i interessos, on figura un total de 6.187.902,26 euros. La presidenta
informa que són els nombres del conveni entre la Conselleria d’Economia i Hisenda amb el
BBVA, SA per poder atendre el finançament de l’escola. ---------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte a la forma de pagament.
La
presidenta informa que, a part del conveni a signar amb el Govern de les Illes Balears,
l’Ajuntament signarà un conveni amb el BBVA i els doblers vindran directament a l’Ajuntament.
Afegeix que cada trimestre ens alliberaran una part del pressupost per pagar les certificacions
que hi hagi dins aquell trimestre, i que serà el mateix sistema que es va emprar quan van fer
l’ampliació de l’escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana una explicació d’allò que s’indica a la darrera pàgina del
conveni, en concret: “La despesa financera que es derivi de l’eventual amortització parcial a
què es refereix el paràgraf anterior serà a càrrec de l’Ajuntament.” La presidenta manifesta
que en el cas hipotètic que es començàs l’escola i que quedàs paralitzada a la meitat i no se’n
fes més, de les possibles despeses financeres que açò hagués originat n’hauria de respondre
l’Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que s’indica que aquest conveni començarà a
desplegar els seus efectes econòmics l’1 de gener de l’any 2011 i la seva vigència serà fins a
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l’any 2022. La presidenta manifesta que és vigent fins que duri el mateix conveni amb l’entitat
bancària, és a dir, fins que s’hagi acabat de pagar el préstec. -------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. S’interessa pel quadre d’interessos i amortitzacions. La
presidenta n’efectua una explicació. ------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la realització de les obres de construcció del nou CP de Sant
Lluís (6 + 12).------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amb l’aprovació d’aquest Conveni, l’Ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre el BBVA,
SA i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació, per al finançament de les obres indicades. -----------------------------------------------------Segona.- Sol·licitar a l’esmentat banc, d’acord amb la clàusula tercera del conveni signat amb
data 8 de juny de 2009 entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el BBVA, SA,
l’adquisició del dret de crèdit que emana d’aquest conveni d’obres, esmentat en el paràgraf
anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovar la subscripció del contracte de cessió de drets de crèdit entre el BBVA, SA, com a
banc cessionari i l’Ajuntament de Sant Lluís com a cedent, en els mateixos termes en què
apareix redactat l’expedient.-----------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Obrir en el BBVA, SA un compte corrent a aquest efecte i amb les restriccions
establertes a la clàusula quarta, “Altres obligacions”, del contracte de cessió de drets de crèdits
amb les clàusules i condicions que lliurement es determinin sobre açò.--------------------------------Quarta.- Facultar el batle per signar els documents que siguin necessaris per formalitzar
aquest acord.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que tornam a estar d’enhorabona perquè,
a part d’aprovar el projecte bàsic i d’execució de la nova escola, també tenim per fi el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la comunitat autònoma de les Illes Balears
per fer realitat aquesta nova escola. Afegeix que una vegada el Ple hagi aprovat el
conveni, aquest se signarà i, a partir d’aquí, tindrem tot el que serà el finançament de
les obres; i l’únic pas que quedarà per fer abans de començar-les serà acabar de
redactar les bases per licitar les dites obres. Conclou dient que açò suposarà entre un
mes i mig i dos fins que puguem tenir les obres adjudicades i dins el segon semestre
d’aquest any començarem a veure com s’alça aquesta nova escola.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la realització de les obres de construcció del
nou CP de Sant Lluís (6 + 12).
Amb l’aprovació d’aquest Conveni, l’Ajuntament s’adhereix al conveni subscrit entre el
BBVA, SA i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, per al finançament de les obres indicades.
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Segon.- Sol·licitar a l’esmentat banc, d’acord amb la clàusula tercera del conveni
signat amb data 8 de juny de 2009 entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
el BBVA, SA, l’adquisició del dret de crèdit que emana d’aquest conveni d’obres,
esmentat en el paràgraf anterior.
Aprovar la subscripció del contracte de cessió de drets de crèdit entre el BBVA, SA,
com a banc cessionari i l’Ajuntament de Sant Lluís com a cedent, en els mateixos
termes en què apareix redactat l’expedient.
Tercer.- Obrir en el BBVA, SA un compte corrent a aquest efecte i amb les restriccions
establertes a la clàusula quarta, “Altres obligacions”, del contracte de cessió de drets
de crèdits amb les clàusules i condicions que lliurement es determinin sobre açò.
Quart.- Facultar el batle per signar els documents que siguin necessaris per
formalitzar aquest acord.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.10.ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT
OBERT, DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER
A GENT GRAN DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la cinquena sessió de la
mesa per a la contractació, per procediment obert, de la gestió del servei de
residència i centre de dia per a gent gran de l’Ajuntament de Sant Lluís. Així mateix, informa
que, igualment, s’ha remès l’informe de Secretaria, de dia 22.04.10, amb relació a l’assumpte
indicat, que literalment diu: ------------------------------------------------------------------------------------------“Atendiendo a lo ordenado por el Sr. Alcalde, el Secretario Interventor que suscribe tiene el
honor de emitir el siguiente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I N F O R M E -------------------------------------------------------Primero.- La Mesa de Contratación constituida para la valoración del procedimiento de
referencia, en su quinta sesión celebrada el día 15 de abril de 2010 y en conformidad con lo
dispuesto en el articulo 19, ultimo párrafo, del Pliego de Condiciones y de acuerdo con el
articulo 295 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, acuerda por unanimidad de sus
miembros proponer al órgano de contratación la adjudicación provisional del contrato al licitador
CENTRE SECRETARI COLOMA S.L. por cuanto que resulta la proposición mas ventajosa de
las presentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 20 del Pliego de Condiciones el
Ayuntamiento habrá de adjudicar provisionalmente el contrato en el plazo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. ----------------------------------------------------------------La adjudicación provisional habrá de ser acordada por el Pleno del Ayuntamiento en resolución
motivada; se notificara a la totalidad de los licitadores y se publicara en el Perfil del Contratante
del Ayuntamiento. El órgano de contratación habrá de facilitar la información que los licitadores
soliciten en los términos y plazos previstos en el articulo 137 de la Ley de Contratos del sector
Publico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua señalando el articulo 21 del Pliego de Condiciones que la adjudicación provisional se
elevara a definitiva una vez transcurridos 15 días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el perfil del Contratante del órgano de contratación. ------------------------------------Durante el referido plazo el adjudicatario provisional deberá presentar la documentación
señalada en el citado articulo. --------------------------------------------------------------------------------------5
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Por ultimo señala el articulo 22 del Pliego de Condiciones, con relación a la formalización del
contrato que el adjudicatario habrá de suscribir el contrato correspondiente cuando el
Ayuntamiento le requiera y, en todo caso, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde
la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva según lo establecido en el articulo 137 de
la Ley de Contratos del sector Publico. --------------------------------------------------------------------------Tercero.- La Ley de Contratos del Sector Publico en su articulo 37 desarrolla el recurso
especial en materia de contratación. -----------------------------------------------------------------------------Tras los análisis realizados por el informante se concluye que no es de aplicación en el
presente procedimiento, por cuanto que el referido recurso es de aplicación, entre otros, a los
contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer
establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años. ----Atendiendo a las circunstancias expuestas el Ayuntamiento en sesión plenaria adoptara, en su
caso, los siguiente acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------------- Adjudicar provisionalmente el contrato en análisis al licitador propuesto por la Mesa de
Contratación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Notificar el acuerdo adoptado a la totalidad de los licitadores y publicar en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------- Notificar al adjudicatario provisional que durante el referido plazo de 15 días deberá
presentar la documentación señalada en el articulo 21 del Pliego de Condiciones. ------Es cuanto tiene que informar el Secretario que suscribe.” --------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que tots els grups polítics han assistit a les meses de
contractació i demana si hi ha qualque intervenció. ----------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que hi ha la possibilitat que qualque participant impugni
l’acord, per la qual cosa voldria saber què passaria en aquest cas.--------------------------------------La presidenta informa que, una vegada feta l’adjudicació provisional, es notificarà l’acord a
tots els participants. L’empresa adjudicatària té 15 dies per presentar tota la documentació
establerta en el plec de clàusules i la resta de participants disposen de 15 dies per presentar
recursos o al·legacions. En cas que efectivament se’n presentin, abans de l’adjudicació
definitiva s’hauran de resoldre. ------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Adjudicar provisionalment el contracte per a la gestió del servei de residència i
centre de dia de l’Ajuntament de Sant Lluís a Centre Secretari Coloma, SL. --------------------------Segona.- Notificar l’acord adoptat a la totalitat dels licitadors i publicar-lo en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament. ---------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Notificar a Centre Secretari Coloma, SL que durant el període de 15 dies haurà de
presentar la documentació assenyalada a l’article 21è del Plec de condicions.” ----------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que ha estat una feina dura; que a la mesa
de contractació on es van avaluar totes les propostes que s’havien presentat per a la
gestió del geriàtric i centre de dia, hi estaven representats tots els grups polítics, a més
de tècnics. Van ser uns quants dies de feina. Afegeix que l’empresa guanyadora ha
estat el Centre Secretari Coloma, SL, i que, si bé no ha estat l’oferta més econòmica
de totes, sí que ha aportat altres garanties que ha fet que al final fos la que tingués
més puntuació. Així mateix, recorda que el plec de condicions que es va elaborar era
un plec bastant extens, en el qual valoràvem, sobretot, la capacitat de gestió del centre
i la qualitat del servei que es podia donar. Conclou dient que la mesa de contractació
va decidir, per unanimitat, que fos aquesta empresa la guanyadora, de manera que
considera que també estam d’enhorabona, ja que serà una realitat poder veure prest el
geriàtric obert. Dóna les gràcies i l’enhorabona a tots els que van participar en la mesa
de contractació.
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Intervé el batle. Manifesta que és d’agrair la feina de tos els membres de la mesa, ja
que s’ha de reconèixer que va ser bastant dura, sobretot la del dissabte, que
començaven a les nou del matí i acabaven a les vuit del vespre, per la qual cosa cal
felicitar-los. Afegeix que tant posteriorment com anteriorment hi ha hagut dies de feina
per part d’alguns regidors, així que és cosa d’agrair aquest esforç per a la consecució
final d’aquest servei de residència i centre de dia per a la gent gran de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU sempre ha defensat que la gestió
del geriàtric i centre de dia de Sant Lluís sigui pública a través del Consorci
Sociosanitari de Menorca o qualsevol altre fórmula, tal com va fer presentant una
moció en aquest ple al principi d’aquest mandat, la qual va ser desestimada. Per açò,
anuncia que no pot votar-hi a favor. No obstant açò, si la majoria de l’Ajuntament va
decidir que s’havia d’adjudicar a una empresa privada, EM-EU ha volgut contribuir,
com a grup de l’oposició, a fer que aquest procés sigui al més transparent possible i
per açò és que ha participat en la mesa de contractació. Així mateix, manifesta que
el fet que l’empresa que es proposa com a empresa adjudicatària sigui de fora de les
Illes Balears li genera dubtes, en el sentit si és necessari que l’empresa contractada
ha d’estar o no inscrita en qualque registre de les Illes Balears; per aquest motiu,
demana l’elaboració d’un informe de Secretaria que ens pugui aclarir aquesta situació.
Conclou dient que si el Ple considera que açò constitueix un dubte important, mentre
no tinguem aquest informe el present punt podria quedar damunt la taula i estudiar si
aquesta qüestió es rellevant o no.
Tot seguit, el batle demana la intervenció del secretari.
El secretari informa que, dins el període de 15 dies que es concedeix a l’efecte,
l’empresa adjudicatària ha de presentar la documentació que figura en el plec de
condicions. No obstant açò, igualment s’emetrà l’informe sol·licitat.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que si el Ple considera que no és necessari l’informe,
a EM-EU, com a grup polític que és, sí que li agradaria disposar d’un informe que
aclareixi aquesta qüestió. Anuncia que s’abstindrà.
Finalment, el batle demana al portaveu d’EM-EU si manté la petició que el present
punt quedi damunt la taula. El Sr. Melià Mercadal retira la proposta.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte per a la gestió del servei de residència
i centre de dia de l’Ajuntament de Sant Lluís a Centre Secretari Coloma, SL.
Segon.- Notificar l’acord adoptat a la totalitat dels licitadors i publicar-lo en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar a Centre Secretari Coloma, SL que durant el període de 15 dies
haurà de presentar la documentació assenyalada a l’article 21è del Plec de condicions.
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CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.10.MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA INFANTIL SES CANALETES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió l’informe elaborat pel director
de Serveis Generals, Toni García Carbonell, amb relació a la previsió d’horaris i tarifes per a
l’escoleta per al curs 2010-2011. ----------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que fa dos cursos passats es va elaborar un estudi econòmic
de tota l’escoleta i, vist el dèficit important, l’Ajuntament va mantenir una reunió amb els pares
per exposar-los la situació existent; arran de la dita reunió, es va acordar d’apujar
progressivament les quotes per fer que cada una de les parts arribàs a assumir el 50% del cost
real de l’escoleta. Precisa que l’acord que es va adoptar era apujar en tres anys, a part de
l’IPC, 15 euros cada any per a infants d’1-3 anys i 30 euros per a nadons, i el curs 2010-2011
seria el tercer any. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la presidenta. Manifesta que després d’haver pres aquest acord hi ha hagut diferents
normatives que ens han fet canviar l’estructura de l’escoleta, com és el Decret 60/2008,
segons el qual baixen les ràtios d’alumnes per aula, i assenyala que amb vista al curs que ve
ja ens adaptarem a l’esmentat decret, la qual cosa suposarà que hi haurà més pocs alumnes a
l’escoleta. Per altra banda, manifesta que l’Institut de Primera Infància del Govern de les Illes
Balears està en la labor d’intentar que totes les escoletes de les Illes Balears tenguin un
funcionament bastant igual, amb horaris i quotes similars; i en açò és que s’està fent feina.
Tot seguit, efectua una explicació de la nova filosofia per a l’escola municipal infantil respecte
al seu horari (entrada, sortida, franja reduïda, etc.) i l’aplicació de les quotes segons el temps
que cadascú utilitza l’escoleta. ----------------------------------------------------------------------------------Finalment, la presidenta manifesta que per arribar a determinar les quotes per al curs escolar
2010-2011, s’ha intentat mantenir l’acord adoptat fa dos anys amb els pares, així com
començar a adaptar-nos al nou plantejament. Manifesta que per al curs que ve hi haurà una
diferència de preu segons si els fillets es matriculen a jornada completa o jornada reduïda.
Afegeix que si fins ara els nadons pagaven 164 euros mensuals, passaran a pagar-ne 198 si
fan jornada completa o 178 euros si fan jornada reduïda; i els infants d’1-3 anys, de 134 euros
mensuals que pagaven en el curs passat, passaran a 162 euros si fan jornada completa o 142
euros si fan jornada reduïda. ---------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si s’ha explicat tota aquesta qüestió als pares. La
presidenta respon que a tots els pares en conjunt, no, però sí se n’ha parlat amb l’APIMA i en el
Consell Escolar. La Sra. Baillo Vadell manifesta que tal vegada seria interessant fer un escrit i
enviar-lo a tots els pares. La presidenta informa que els pares en tindran coneixement durant
la preinscripció, ja que se’ls informarà dels nous horaris i de les quotes i llavors es mantindrà
una reunió i se’ls explicarà tot açò.--------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que per al curs que ve hi haurà dues jornades
(completa o reduïda), per la qual cosa voldria saber com es controlarà.
La presidenta
manifesta que cada mestra tindrà una llista dels seus alumnes i els horaris, de manera que
elles ho controlaran. Afegeix que en el cas hipotètic que qualque pare/mare que té el seu fill a
jornada reduïda i diferents dies del mes va a cercar-lo passat d’aquest horari, se li farà pagar la
jornada completa, si bé açò encara s’està estudiant. --------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si l’horari reduït suposarà la disminució de despeses o hi haurà
les mateixes mestres. La presidenta respon que encara no ho sabem, si bé açò està pensat
per reduir les despeses de l’escoleta i el personal s’adaptarà als fillets que hi hagi matriculats,
si bé per al proper curs el personal, en principi, serà el mateix perquè és una actuació
experimental.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que la presidenta ha comentat que la Conselleria
vol intentar unificar les quotes, però en el cas de les quotes és una decisió de l’Ajuntament el
fet d’assumir el 50% del cost; per tant, s’interessa per aquesta qüestió.
La presidenta
manifesta que el que pretén la Conselleria és que, si un infant vol anar a l’escoleta, sigui de
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Sant Lluís, sigui de Maó o sigui de Ferreries, pagui la mateixa quota, ja que en aquests
moments hi ha diferències importants entre Menorca i Mallorca. -----------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Economia i Educació, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------------Primera.- Aprovar una modificació de l’article cinquè i de la disposició final de l’Ordenança
fiscal que regula el preu públic per a la prestació del servei d’escola infantil Ses Canaletes, els
quals quedaran tal com segueix: ----------------------------------------------------------------------------------“Article 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------S’estableix una tarifa en dues parts: ------------------------------------------------------------------------------- Matrícula: 60,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment de
formalitzar la matrícula escolar. -------------------------------------------------------------------------- Quota mensual: ---------------------------------------------------------------------------------------------o Nadons: - Jornada completa: 198 euros/mes --------------------------------------------- Jornada reduïda: 178 euros/mes ---------------------------------------------o P1:
- Jornada completa: 162 euros/mes -------------------------------------------- Jornada reduïda: 142 euros/mes ---------------------------------------------o P2
- Jornada completa: 162 euros/mes -------------------------------------------- Jornada reduïda: 142 euros/mes ---------------------------------------------Disposició final -------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigència.- La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publicarà en el BOIB, i serà
vigent fins que se n’acordi la modificació o derogació. La seva aplicació es farà efectiva a partir
del curs escolar 2010-2011.” ---------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’esmentada aprovació,
amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. ----------------------------------------------------------Tercera.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’any 2007 es va arribar a un acord
amb tots els pares de l’escoleta, pel qual, atès el gran dèficit de l’escoleta municipal,
es va acordar anar pujant durant tres anys les quotes a raó de 30 euros els nadons i
15 euros la resta d’alumnes. Així mateix, manifesta que aquest proper curs seria el
darrer d’aquesta pujada, però ens hem trobat que l’Institut de Primera Infància de les
Illes Balears està fent una feina per mirar d’aplicar criteris d’unificació per a totes les
escoletes. De fet, s’està fent una feina bastant intensa a Menorca per provar com va
tot açò i ens hem trobat, per tant, que hem d’adaptar aquestes noves tarifes a les
tarifes que ens marca aquest institut i, a més, amb una divisió d’horaris.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que fins en aquests moments l’escoleta
de Sant Lluís tenia un horari continu, de 8 a 14 hores, en què les famílies podien
adaptar-se a les pròpies necessitats. En aquests moments, s’han establert dos tipus
d’horari diferents: una jornada completa de 8 a 14 hores i una jornada reduïda de 8 a
12.30 hores, la qual cosa implicarà que les tarifes també siguin diferents, cosa que fins
ara no passava, ja que, si bé les famílies podien optar a un horari reduït, pagaven
igual que les que feien tot l’horari.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que açò és el primer pas amb vista al
curs 2010/2011, però que seguirà amb avanços a partir del curs següent fins a
aconseguir l’objectiu, que és que totes les escoletes de Menorca tenguin uns
plantejaments i uns funcionaments bastant similars.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU entén que l’escola infantil fins a
tres anys té una funció educativa i una funció social, i està d’acord que les famílies
vagin assumit progressivament fins a un 50% del cost de l’escola, sempre que ho
puguin pagar, ja que el preu mai ha de ser un impediment per a aquelles famílies amb
menys recursos. Manifesta que per al curs que ve l’equip de govern presenta uns
nous horaris, amb els quals s’ofereix la possibilitat de fer jornada reduïda o jornada
completa; entén que açò inicia una tendència a reduir la jornada, quan moltes famílies
que fan feina el que necessiten és que s’ampliï l’horari en què poden deixar els seus
fills/es a l’escoleta. Per aquest motiu, anuncia que EM-EU s’abstindrà.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que hi ha moltes
famílies que fan feina i necessiten un horari prolongat, però les conclusions a què s’ha
arribat en aquests moments és que els al·lots passen massa hores a l’escola i massa
poques hores a casa seva amb la seva família, i el que s’intenta amb aquests nous
plantejaments és que les famílies que puguin tenguin els fillets/es a casa seva, que si
poden dinar a casa seva, que no dinin a l’escola, que si poden fer sa migdiada a casa
seva, que no la facin a l’escola... Per tant, l’escoleta segueix estant oberta amb
l’horari que hi havia fins ara per a les persones que ho necessitin, però les persones
que no ho necessitin es veuran bonificades perquè pagaran menys si el fillet/a se’n va
abans a casa seva.
Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que en aquesta escoleta mai ha
deixat d’anar-hi ningú per problemes econòmics; precisament els més necessitats són
els primers hora d’entrar-hi, i la normativa actual garanteix des de sempre que tothom
té les mateixes possibilitats. A més, una cosa que s’avalua és el poder econòmic; i si
una família té un poder adquisitiu alt i no hi ha prou places, sempre és la que es queda
defora, perquè s’entén que pot pagar-se altres mitjans.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Per matisar, manifesta que ell no ha dit que
ara no es fes açò que les famílies amb més pocs recursos haguessin de deixar de
dur els fillets a l’escola, sinó que precisament ha dit que estava d’acord amb aquesta
filosofia. Assenyala que s’abstindrà perquè no s’aprofita la modificació dels horaris
per ampliar l’horari de sortida màxima per a aquelles famílies que fan feina i que ho
necessiten; si bé açò no vol dir que no estigui d’acord amb aquelles que no ho
necessitin; tant com més temps facin els petits a casa seva, millor, i entén que
aquestes famílies se’n puguin veure beneficiades econòmicament. Conclou dient que
troba a faltar que no s’aprofiti aquesta modificació d’horari per atendre aquelles
famílies que necessitin una ampliació, i per molt que els fillets/es estiguin millor a
casa seva, si no tothom es pot permetre de tenir-los-hi, llavors l’escoleta infantil, pel
seu caràcter de complir també una funció social, ha de poder compensar aquest
desavantatge. En aquest cas, l‘Ajuntament hauria de contribuir un poc més a
solucionar aquest problema.
Intervé el batle. Manifesta que l’escola infantil de Sant Lluís sempre ha demostrat
aquesta predisposició i creu que hi ha un encreuament de paraules que van a parar
allà mateix, per la qual cosa no entén aquesta intervenció, tenint en compte que en
aquests moments l’Institut de Primera Infància de les Illes Balears ho està analitzant
molt a fons, on també hi intervé la FELIB, amb l’objectiu d’arribar a un consens en
l’àmbit balear.
Per altra banda, manifesta que en cap cas ningú queda fora de
l’escoleta per la manca de recursos, ja que hi ha tota una sèrie de garanties que així
ho avalen, i tampoc no acaba d’entendre la intervenció del portaveu d’EM-EU en
aquest sentit. Conclou dient que també s’ha de tenir en compte que hi ha una llei que
et marca fins a quina hora els al·lots poden estat a l’escola, i açò no es pot transgredir.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar una modificació de l’article cinquè i de la disposició final de
l’Ordenança fiscal que regula el preu públic per a la prestació del servei d’escola
infantil Ses Canaletes, els quals quedaran tal com segueix:
“Article 5
S’estableix una tarifa en dues parts:
- Matrícula: 60,00 euros, que es farà efectiva en un únic pagament en el moment
de formalitzar la matrícula escolar.
- Quota mensual:
o Nadons: - Jornada completa: 198 euros/mes
- Jornada reduïda: 178 euros/mes
o

P1:

- Jornada completa: 162 euros/mes
- Jornada reduïda: 142 euros/mes

o

P2

- Jornada completa: 162 euros/mes
- Jornada reduïda: 142 euros/mes

Disposició final
Vigència.- La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publicarà en el BOIB, i
serà vigent fins que se n’acordi la modificació o derogació. La seva aplicació es farà
efectiva a partir del curs escolar 2010-2011.”
Segon.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’esmentada
aprovació, amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’esmentat acord.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 22.04.10.- MOCIÓ QUE
PRESENTA LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN
RELACIÓ A COMPENSACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PRESÓ A
MENORCA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la moció presentada per la portaveu del Partit Popular, de dia
23.02.10, amb relació a compensacions per a la construcció d’una presó a Menorca, i en la
qual es proposa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------11
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“Instar l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Lluís a exigir i negociar, juntament
amb el Consell Insular i l’Ajuntament de Maó, davant el Govern de l’Estat, una sèrie de
mesures i inversions de caire econòmic i de serveis, per tal de compensar les molèsties
i inconvenients que la instal·lació del centre penitenciari de Menorca ocasionarà als
ciutadans.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar aquesta moció a la
sessió plenària del mes de febrer i es va acordar que s’analitzàs en aquesta comissió.
Assenyala que l’objectiu de la moció és que l’Ajuntament de Sant Lluís exigeixi al govern de
l’Estat --i ho negociï juntament amb el CIM i l’Ajuntament de Maó-- obtenir una sèrie de
compensacions econòmiques pel fet de tenir la presó allà on està, la qual cosa causarà
perjudicis i, atès que molts d’ajuntaments d’Espanya s’han beneficiat d’açò, voldria que Sant
Lluís també se’n beneficiàs. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé la presidenta. Manifesta que a la moció es posa de manifest que una vegada estigui en
funcionament aquesta instal·lació reportarà una sèrie de molèsties i inconvenients als ciutadans
del nostre municipi, així com una pèrdua de qualitat de vida donada la mala ubicació escollida
per a aquesta activitat. Demana una explicació.--------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que aquesta pèrdua de qualitat de vida fa referència al quarter
de la Guàrdia Civil que hi ha al costat de la presó, on les famílies que hi viuen no n’estan gens
felices. Així mateix, entén que l’Ajuntament haurà de posar més vigilància des del moment
que els presos puguin sortir, la qual cosa pot suposar una sèrie d’inconvenients que poden patir
els ciutadans que viuen per aquella zona. ----------------------------------------------------------------------Per altra banda, la presidenta s’interessa respecte d’allò que figura a la moció: que les
instal·lacions produiran una sèrie de despeses a l’Ajuntament de Sant Lluís, a més d’una
pèrdua en imatge i inseguretat. ------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que tant per als ciutadans com per als visitants la imatge és
terrible i tant de bo es pugui cercar una fórmula per pal·liar aquesta imatge. Afegeix que creu
que sí que es poden produir despeses, ja que serà necessària més vigilància, la qual cosa
suposarà més policia i, en conseqüència, més despeses. -------------------------------------------------La presidenta manifesta que no ho veu així, que la percepció que tenen és molt diferent, que
no afectarà el nostre municipi la qüestió esmentada de despeses; i que no és una qüestió
d’inseguretat, ja que quan els presos surten en tercer grau és perquè ja se’ls considera que són
aptes per sortir i puguin començar a tenir una vida normal. A més, per molt que no ens agradi,
considera que és una infraestructura necessària. ------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que a la moció no es comenta si és necessària o no, la presó,
sinó que considera que la ubicació no és l’adequada, i és terrible, i l’únic que demana és que hi
hagi compensacions econòmiques pel fet de tenir una presó. --------------------------------------------La presidenta manifesta que demanar compensacions econòmiques per una instal·lació que
creu que és beneficiosa, açò no té sentit. Una altra cosa és quan t’obliguen o t’implanten una
instal·lació perquè sí, cosa que no és el cas d’aquí, ja que hem demanat que es faci la inversió
a Menorca. Conclou dient que no donarà suport a la moció presentada. ------------------------------El Sr. Lora Buzón afegeix que la presó no està dins el terme municipal de Sant Lluís, i va ser
Maó que va demanar que s’ubicàs allà; i si ara Maó demana compensacions... A ningú li
agrada on està ubicada, però en el Pla General estava ubicada així, i creu que no es van
presentar al·legacions.
A més, podrien entrar en conflicte si l’Ajuntament de Sant Lluís
demanàs compensacions, quan l’Ajuntament de Maó no n’ha demanat... Conclou dient que no
donarà suport a la moció presentada. ---------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU s’abstindrà i que es definirà a la sessió
plenària. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, la presidenta sotmet a votació la moció presentada pel Partit Popular, produint-se el
següent resultat: un vot a favor corresponent a la representant del PP, que suposen cinc
vots ponderats; una abstenció corresponent al representant d’EM-EU, que suposa un vot
ponderat; i dos vots en contra corresponents als representants del PSOE i PSM-ELS VERDS,
que suposen set vots ponderats. ----------------------------------------------------------------------------------Atès a la votació produïda, la Comissió d’Economia i Educació acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------------------------------------------------- Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular
amb relació a compensacions per a la construcció d’una presó a Menorca.” ---------------12
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular va presentar aquesta moció
a la sessió plenària del mes de febrer, en què es va acordar que fos analitzada per la
Comissió d’Economia i Educació. I, una vegada l’ha va haver analitzat l’esmentada
comissió, es presenta en el Ple un dictamen negatiu. Assenyala que l’equip de
govern es va fer valer de l’opinió que la infraestructura de la presó és bona, cosa que
el PP no dubta, però sí dubta de la seva ubicació, i creu que hi havia llocs més bons
per posar-hi aquesta presó. Per tant, demana si creuen que és la millor ubicació i si
veritablement creuen que no afectarà Sant Lluís. Manifesta que, des del punt de
vista del Partit Popular, Sant Lluís estarà més afectat que Maó, ja que el centre urbà
de Maó està més allunyat que Sant Lluís i segurament que hi haurà d’haver presència
policial per controlar segons quines coses.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, a més, la presó està dimensionada per a
una capacitat que sobrepassa els presos de Menorca, per la qual cosa vindrà gent de
fora. I és amb aquesta premissa que el Partit Popular ha presentat aquesta moció, tal
com també la va presentar a l’Ajuntament de Maó i en el Consell Insular de Menorca,
per tal d’aconseguir compensacions econòmiques per les molèsties i inconvenients
que la instal·lació del centre penitenciari ocasionarà als ciutadans. Afegeix que
Catalunya té una llei pròpia que estableix una sèrie de compensacions als pobles que
facin aquestes infraestructures. Conclou dient que li sap creu que es presenti un
dictamen negatiu, que el PP votarà en contra d’aquest dictamen, i demana, novament,
si creuen que és la millor ubicació i si creuen que no afectarà Sant Lluís.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, personalment, considera que no és la
millor ubicació que se li podia donar a aquesta presó. No obstant açò, manifesta que
com a regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís no pot fer més que abstenir-se de votar i
de pronunciar-se perquè ni és l’Ajuntament Sant Lluís qui ha decidit el lloc ni està dins
el terme de Sant Lluís. Que pot afectar, sí, però no depèn d’aquest Ajuntament.
Afegeix que creu que allò que planteja la moció no és si està ben ubicada o no (que
tampoc no correspondria a aquest Ajuntament analitzar-ho), sinó el que planteja és
que es demanin compensacions. I, si bé n’han demanar, ha de ser l’Ajuntament de
Maó o, en tot cas, el CIM, però no l’Ajuntament de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la comissió el grup del PSM-ELS VERS va
manifestar el seu criteri i que, si bé no li agrada la seva ubicació, no l’ha decidida
aquest Ajuntament, sinó altres organismes, i s’ha col·locat allà on Maó va dir. Afegeix
que no ens correspon demanar compensacions econòmiques perquè no està dins el
nostre terme, i entén que no se’n poden demanar perquè podrien entrar en conflictes
entre municipis. Que a ningú li agrada la ubicació, potser sí; però ara ja la tenim.
Afegeix que pot ser que hi hagi perjudicis, però també hi haurà avantatges, i un dels
avantatges serà per a tots aquells menorquins que estan a presons de Mallorca o de la
Península que, segons quin règim tenguin, no poden aprofitar l’avantatge d’estar en
contacte amb la seva família ni prop d’ells.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, com va expressar a la comissió, en
primer lloc va demanar a la portaveu del PP què volia dir a la moció respecte a “una
seria de molèsties i inconvenients als ciutadans del nostre municipi, així com una
pèrdua de qualitat de vida donada la mala ubicació escollida per a aquesta activitat”. I
la resposta no va ser res més que hauríem de posar més policies. Manifesta que
aquesta qüestió de posar més o menys policies, que perdríem qualitat de vida i que a
l’Ajuntament li suposaria un cost..., no deixa de ser més que un discurs bastant buit.
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Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquest equip de govern té clar que
aquest equipament és completament necessari, ha de donar resposta a una realitat, la
qual hi és, ens agradi o no ens agradi, i no ho podem amagar. Afegeix que podríem
dir que la ubicació no ens agrada, però resulta que la ubicació fa molt de temps que es
va decidir i va néixer d’un acord de totes les administracions i no té massa sentit que
ara ens posem a discutir aquesta ubicació. Manifesta que troba que està fora de lloc
demanar indemnitzacions per un equipament que considera absolutament necessari;
que no té massa sentit manifestar-se si és o no la millor ubicació perquè aquesta
ubicació neix d’un acord de fa molts d’anys de totes les administracions, i creu que no
afectarà Sant Lluís perquè la instal·lació hi està a una certa distància, si bé l’única
molèstia que pot tenir Sant Lluís és, per a les persones que no els agradi, que hauran
de passar-hi per davant cada dia, és a dir, que en tot cas seria una molèstia visual.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que pot ser que sí que vénguin presos
de fora, però resulta que fins ara els nostres presos se n’havien d’anar a fora i no hi
havia més remei; i si ara n’hem de rebre d’altres llocs, benvinguts siguin.
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que l’acord d’ubicar la presó aquí era
perquè en un inici era un centre d’inserció laboral, no una presó, com s’ha convertit
ara. Afegeix que, escoltades les intervencions dels grups polítics, és xocant que tots
diguin que està dins Maó i que Sant Lluís no hi té res a veure... Però, per exemple,
l’aeroport és a Maó i els avions passen per damunt Cap d’en Font i els veïns, a
vegades, s’han queixat de la renou; i açò és el mateix, encara que la infraestructura
estigui a un altre municipi no vol dir que no hagi d’afectar aquí, i des del punt de vista
del Partit Popular a Sant Lluís l’afectarà més del que pugui afectar Maó.
Continua el Sr. Coll Alcina. Insisteix que a Catalunya tenen una llei que subvenciona
els ajuntaments que reben aquesta infraestructura i que, si bé a nosaltres no ens
tocaria res per aquesta regla de tres perquè es Maó qui rep la infraestructura, però és
de llei que de qualque manera el govern central doni una compensació als
ajuntaments, tant de Maó com de Sant Lluís, per futures eventualitats que puguin
passar. Assenyala que el temps ho dirà i aquesta moció tal vegada d’aquí un temps
tengui més sentit, quan comenci a funcionar aquesta presó, si bé s’estimaria més que
aquest no fos el cas i que tot funcionàs correctament. Conclou dient que veu que els
grups ho tenen molt clar, que creuen que la ubicació no és la idònia, però no estan
disposats a demanar al govern central cap tipus de compensació.
Finalment, i respecte a la comparació feta de l’aeroport, el batle manifesta que la
capçalera de l’aeroport està dins el terme municipal de Sant Lluís i, en aquests cas,
AENA també paga IBI a l’Ajuntament de Sant Lluís.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i cinc
vots en contra, corresponents als membres del PP (5); acorda:
-

Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit
Popular amb relació a compensacions per la construcció d’una presó a
Menorca.
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SETÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2008
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que
diu:
“Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de dia 22.02.10, amb relació al Compte
General de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l’anàlisi fet per la Comissió Especial de Comptes de dia 25.02.10. -------------------------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 22.04.10, amb relació a l’exposició pública
de l’esmentat expedient. ---------------------------------------------------------------------------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió, però en aquests cas no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquesta assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. ------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ---------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -Segona.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2008. ------------------------------------------Tercera.- Remetre al Tribunal de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost de
2008.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el pressupost inicial de l’Ajuntament
de Sant Lluís per a l’any 2008 va ser de 9.695.000 euros, i que els crèdits van
experimentar unes modificacions per import de 792.000 euros, la qual cosa va fer
pujar el pressupost definitiu a 10.487.000 euros. Així mateix, manifesta que
l’increment d’ingressos de 2008 respecte a l’any 2007 va ser d’un 32’9% i l’increment
de despeses de 2008 respecte a l’any 2007, va ser d’un 4’95%. Per altra banda,
manifesta que el grau d’execució del pressupost de despeses va ser d’un 88’64%
enfront del 84’53% del 2007.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que per diferència entre drets
reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, s’obté un saldo pressupostari
positiu de l’exercici d’1.457.000 i un romanent de l’any corrent, és a dir, de l’any 2008,
que va ser de 653.969 euros. Assenyala que d’aquí prové l’excel·lent resultat
pressupostari d’aquest exercici, de l’execució en el seu dia d’un pressupost molt acurat
i ajustat a la realitat i que ens ha servit per poder fer una feina exhaustiva en el control
de les despeses d’aquesta administració, i tant o més important que açò, també de
l’esforç realitzat per
cercar fons de finançament, especialment d’altres
administracions. Conclou dient que el fruit d’aquesta feina ben feta és que obtenim
uns resultats immillorables, atesa la situació de crisi ja iniciada en aquell exercici, i açò
ens fa sentir orgullosos de la capacitat de recuperació de la nostra administració.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que un dia va venir a visitar la regidora
d’Economia i ambdues van poder comprovar que la postura del Partit Popular i la del
PSOE són diferents. Afegeix que el Partit Popular opina que la cosa important és la
liquidació del pressupost; i el fet de considerar que l’aprovació del compte general
del pressupost de 2008 és un simple tràmit administratiu, és el motiu pel qual
s’abstindrà.
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Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que van mantenir
conversacions amb la portaveu del Partit Popular i el PP dóna importància a la
liquidació, però allò que és realment important és el compte general. Indica que la
liquidació és el resum del resultat final de l’any que es tanca amb tot el que duim cap
endarrere, s’aprova per decret de batlia i l’únic que es fa es donar-ne compte al Ple.
En canvi, el compte general l’ha d’analitzar una Comissió Especial de Comptes, s’ha
de posar a exposició pública i, llavors, si s’hi presenten al·legacions, s’ha de fer una
altra comissió per resoldre-les i, si no se’n presenten, es passa directament al Ple per
aprovar-lo. Afegeix que el compte general és important perquè és l’execució real del
pressupost i és allà on es demostra si el pressupost estava o no ben realitzat i si es va
executar correctament. Conclou dient que hauríem de començar a ser conscients del
que són les coses que feim i allò que tenim davant, i creu realment que el compte
general és un document bastant més important que la liquidació.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular és perfectament
conscient del que és cada tràmit, una cosa és la liquidació i l’altre és el compte
general.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2008.
Tercer.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2008.
VUITÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2010/189.SOL·LICITUD SUSPENSIÓ TEMPORAL PROCEDIMENT ORDINARI 1241/04
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2010/189, de dia 25.03.10,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Aquest Ajuntament va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat pel
Consell Insular de Menorca en sessió plenària de dia 24 de maig de 2004, constituint els autos
núm. 1241/2004. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Estant en via de negociació extrajudicial la solució a les qüestions plantejades en els esmentats
autos, es considera oportú sol·licitar la suspensió del procediment per un període de 60 dies.---Atès a les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, venc a ----------------------------------------------------------------------R E S O L D R E--------------------------------------------------------Sol·licitar de la Sala de lo Contenciós Administratiu, Secció 1ª de Balears, la suspensió per un
període de 60 dies del recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de Sant Lluís
contra l’acord adoptat pel Consell Insular de Menorca en sessió plenària de dia 24 de maig de
2004 (PO 1241/2004).” -----------------------------------------------------------------------------------------------16
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des del mes de maig de 2004, que va ser
quan vostè -dirigint-se al batle- va interposar el recurs contenciós administratiu, fins
al dia d’avui, han passat sis anys. Ara, el batle demana la suspensió temporal de
l’esmentat recurs pel període de 60 dies, dels quals ja n’han transcorregut quasi la
meitat, tot perquè sembla que hi ha discrepàncies entre el PSOE i el PSM-ELS
VERDS. Per tant, i desprès d’haver passat sis anys, vol saber el motiu pel qual el
batle ha demanat aquesta suspensió de 60 dies.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que li interessaria conèixer quin és l’estat
actual d’aquesta negociació extrajudicial que s’indica a la resolució d’Alcaldia per
arribar a un possible acord, per la qual cosa demana quina és, a dia d’avui, la situació
d’aquestes negociacions i, en cas que se n’estengui acta, en demana una còpia.
Intervé el batle. Manifesta que ja és boni hora d’anomenar les coses pel que són, i diu
açò perquè no va ser Llorenç Carretero qui va posar el recurs contenciós contra el
Consell Insular de Menorca, sinó que va ser el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís. Pel
que fa a les negociacions extrajudicials, manifesta que en aquests moments s’ha
entrat en aquestes negociacions i entre els advocats s’estan veient les diferents
situacions que hi pugui haver i, evidentment, d’aquestes, no se n’estén acta.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si ella ha anomenat al batle, és
perquè ell és el representant de l’Ajuntament. Afegeix que el batle signa el decret i la
cosa més lògica és que ella es dirigeixi al batle i no al consistori, perquè d’aquella
època l’únic que hi havia era el batle, és a dir, vostè. Per altra banda, demana si
s’han arranjat les discrepàncies que hi havia entre el PSOE i el PSM-ELS VERDS.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el batle ha contestat que hi
ha negociacions entre representants del Consell Insular i de l’Ajuntament de Sant
Lluís, quan no era aquesta la pregunta, ja que ho donava per fet, que hi havia
negociacions; i la pregunta que havia fet era en quina situació estan les negociacions
en el dia d’avui.
Intervé el batle. Manifesta que ell és el batle, però hi ha un òrgan que està per damunt
del batle, que és el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís, el qual està compost per tots els
membres del consistori. Afegeix que ell l’únic que fa és signar l’ordre que el Ple li dóna
en aquest sentit, és a dir, en aquell moment va rebre una ordre del Ple de
l’Ajuntament i ell era un membre d’aquest Ple, com ho era la senyora Baillo, i
assenyala que no s’han de personalitzar les coses, no és una qüestió personal, és una
qüestió entre administracions i no s’han de donar més voltes. Insisteix que és el Ple
de l’Ajuntament qui va prendre un acord i, en aquest cas, hi va haver sis vots, que era
la majoria en aquell moment, qui va aprovar de posar el contenciós, no va ser Llorenç
Carretero, un vot. Pel que fa a les negociacions, manifesta que el contenciós fa sis
anys que està posat i està en l’estat en què està, i en aquests moments es demana
una suspensió de dos mesos per aquesta negociació extrajudicial i no li anem a cercar
més voltes, i mirem si amb aquests dos mesos hi ha possibilitat d’arribar a acord.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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NOVÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2010/188.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2010/188, de dia 25.03.10,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde prevista para el día 26 de marzo de 2010; y
atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal, y en
virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ------------------------------------------------------------RESOLVER-------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 26 de marzo de 2010 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 28 de marzo de 2010 por la tarde.------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
DESÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell que demana còpia de les següents resolucions d’Alcaldia:
-

2010/181,
2010/244.

2010/189,

2010/211,

2010/215,

2010/ 219,

2010/ 223

i

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que no demanarà res en especial del
que és propi de la Junta de Govern Local i, a pesar que avui li han passat
contestacions i un informe sobre Sa Pedrera des Pujol, vol dir-li al Sr. Lora que, a part
dels expedients esmentats i que van ser reclamats en el Ple de dia 23 de febrer, hi ha
una parell de qüestions pendents de contestar.
Igualment, a l’apartat de precs i suggeriments del Ple de dia 23.02.10 el secretari va
informar de diferents qüestions pendents de contestació, i passen els mesos i no es
contesten, hi ha coses demanades de fa més de sis mesos. Manifesta que el batle té
una responsabilitat i cada mes que el Partit Popular està reclamant qüestions, el batle
no fa res més que dir que se li farà arribar, que hi ha molta feina... Però no hi ha
manera que es contesti. Assenyala que el fet d’estar a l’oposició i haver d’estar
pendent de rebre informació, açò és francament desagradable i, en alguns casos, va
en contra de la legislació vigent, com és el fet que no es contesti a unes preguntes que
van formular en el mes de gener (RE 5/2010) i que havien de contestar-se en el mateix
ple de gener o, com a màxim, en el ple del mes de febrer, i som al mes d’abril i encara
no s’han contestat. Conclou dient que açò no és una forma correcta d’obrar per part
de l’Ajuntament, i en aquest cas no és de la corporació, no és del Ple, és una cosa que
és competència del batle, i li demana que d’una vegada per totes vagi donant tots els
informes pendents, que contesti als escrits fets i a les preguntes fetes en el plens,
perquè, realment, no s’hi val.
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A continuació, el Sr. Lora Buzón presenta una moció i demana que sigui inclosa com a
punt d’urgència.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’l.
ONZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Demana al Sr. Cruz Dalmau si hi ha qualque espai a
Sant Lluís destinat com a àrea de pipican. Afegeix que al costat de sa Garrigueta hi
havia un espai que s’utilitzava per a aquestes tasques, però no sap si actualment està
operativa ja que no hi ha cap cartell que ho indiqui. El Sr. Cruz Dalmau respon que en
principi no està operativa, aquella àrea, però que n’informarà més correctament en el
proper ple. El Sr. Tudurí Mercadal demana si hi ha qualque espai que s’empri per a
aquestes tasques. El Sr. Cruz Dalmau respon que, en principi, no.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que sap que el Govern balear es farà
càrrec del problema de la lagarta peluda, per la qual cosa demana si se sap quines
actuacions s’han de fer a Sant Lluís i quan. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que sí que
sap alguna cosa, però en aquests moments no té les dades per contestar-li
correctament, per la qual cosa n’informarà en el proper ple.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Demana si hi ha qualque notícia respecte a quan
entrarà en funcionament la deixalleria de Sant Lluís. El Sr. Cruz Dalmau respon que
no.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal demana al Sr. Cruz si és que ha donat ordre perquè
no es posin més bosses a les papereres. Afegeix que demana açò perquè fa un temps
que no n’hi torna haver. El Sr. Cruz Dalmau respon que no ha donat ordre respecte
que no es posin bosses a les papereres.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Com a continuació d’aquesta darrera intervenció, demana
si ja no en tindrem més, de bosses.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que demanarà
que se n’hi posin.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que José L. Pons Mezquida va presentar dos
nous escrits, RE 612 i 613, per la qual cosa demana si ja s’han contestat, així com els
que hi havia pendents de contestació i que va reclamar a l’anterior ple. El Sr. Lora
Buzón manifesta que s’ho haurà de mirar perquè sap que es va posar damunt la taula
dels Serveis Tècnics Municipals per contestar-se.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la rotulació del nom de Sant Lluís a la
rotonda de sa Pau va costar 5.500 euros. Demana si van demanar pressuposts a
altres ferreteries o altres llocs que poguessin posar aquest nom. El Sr. Lora Buzón
respon que sí, i que es va optar per aquesta opció que, si bé tal vegada no era la més
econòmica, a la llarga sí que ho serà, perquè el material que s’ha posat és un caire
antic damunt una base que, quan faci el canvi químic, quedarà com si fos molt antic i
el baix s’acabarà de folrar de pedra, demanera que, el manteniment serà zero per
molts d’anys. La Sra. Baillo Vadell demana si han pensat alguna cosa per recobrir els
cantells existents, tal com van comentar en un ple, que podien ser perillosos. El Sr.
Lora Buzón manifesta que la rotonda no està acabada, s’està esperant que faci l’efecte
químic del tot, que és el que ens va aconsellar l’empresa, i llavors s’acabarà la
rotonda.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Lora si pot informar de què es tracta
l’informe pericial sobre la piscina de Binibeca Club i pel qual ell va autoritzar el
pagament de 3.000 euros. El Sr. Lora Buzón manifesta que el va autoritzar sent batle
accidental, i anava confiat que era un informe per rectificar si el camí de Cavalls
passava o no per allà, i assenyala que en tot moment el PSM-ELS VERS ha mantingut
que el camí de Cavalls l’ha de tirar endavant el CIM, i així s’ha fet aquests dies que
anat la Conselleria de Territori a marcar-lo, açò és el que li consta.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Lora si va comunicar al seu soci de
govern, quan ell va tornar, l’autorització que havia fet sobre aquest pagament. El Sr.
Lora Buzón manifesta que, normalment, tot el que se signa, quan un tinent de batle
queda com a batle,
ha rebut l’informe de Secretaria o Serveis Tècnics, i
automàticament tot açò se’n va al despatx del batle, per després arxivar-ho, és a dir,
després el batle s’ho torna a mirar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que voldria informació respecte a quines són
les urbanitzacions i caserius de Sant Lluís que no tenen el servei de clavegueram. El
Sr. Lora Buzón respon que els caserius són es Pou Nou, s’Ullastrar i la meitat de
Torret. El batle afegeix que les urbanitzacions són Binibèquer Nou, Sa Talaia,
Binissafúller Roters, Binissafúller Platja i Cap d’en Font.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’acta de la mesa de negociació del
personal laboral de dia 21.10.09 el Sr. Lora, referent a la convocatòria de noves bases
de treball, va dir que es convocarien a partir del mes de gener. Vol saber si ja s’han
convocat. El Sr. Lora respon que està pràcticament enllestit i que possiblement les del
personal laboral sortiran el mes que ve.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa com està la plaça d’interventor i
quines passes han donat per omplir el buit d’aquesta plaça. La Sra. Marqués Portella
manifesta que ja va explicar-li que en aquests moments la plaça d’interventor no era la
prioritària perquè la feina s’està cobrint, ja que tenim un secretari-interventor i a l’àrea
econòmica s’està fent la feina. Afegeix que abans de cobrir aquesta plaça es trauran
les places de policia turística, que ja s’està fent, així com es trauran a concurs totes les
places del personal laboral.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el dia 5 de març de 2010 el Consell
Insular de Menorca va demanar una còpia de l’expedient de les llicències d’obres
donades al restaurant de Sa Pedrera des Pujol, vol saber si s’ha passat còpia d’aquest
expedient al CIM. El batle manifesta que no li consta i que ho comprovarà. La Sra.
Baillo Vadell manifesta que han passat dos mesos, per la qual cosa voldria saber per
què no s’ha enviat. El batle manifesta que no té constància d’aquest escrit i que ho
comprovarà. La Sra. Baillo Vadell manifesta que quan el PP no sap alguna cosa el
batle sol dir-li: “és que vostès no se n’enteren”... Diu açò perquè d’aquest escrit se’n
va donar compte a la Junta de Govern Local de dia 08.03.10 i espera que d’una
vegada per totes es contesti aquest escrit.
Tot seguit, el Sr. Lora Buzón manifesta que, arran de l’esmentat escrit, els Serveis
Tècnics del CIM van venir a l’Ajuntament i, juntament amb els Serveis Tècnics
Municipals, van analitzar tota la documentació d’aquest expedient i es van endur còpia
de tot el que van voler i, en aquests moments, estam en espera de rebre contestació
del CIM. La Sra. Baillo Vadell agraeix aquesta informació.
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que l’any passat el servei d’hamaques a les
platges el va gestionar l’Ajuntament i voldria saber si enguany tenen pensat tornar a
convocar un concurs per a la concessió administrativa. La Sra. Marqués Portella
respon que enguany, igual que l’any passat, primer ho traurem a concurs -de fet, el
plec de clàusules està a punt de sortir- i, si tornàs a quedar desert, es plantejarà si
es torna a fer o no la gestió municipal. El Sr. Coll Alcina demana si en el cas que hi
hagi qualque concessionari que tengui l’explotació, si se’ls revendrà les hamaques que
l’Ajuntament va comprar. La Sra. Marqués manifesta que s’avaluarà, ja que si el
concessionari en té i no les necessita, l’Ajuntament se les quedarà, perquè açò no
significa que no ho puguem tornar a fer l’any que ve; és una inversió que va fer
l’Ajuntament i en aquests moments és un material que és de l’Ajuntament. El batle
afegeix que no seria la primera vegada que l’Ajuntament subhastàs béns.
Finalment, el batle manifesta que a la Junta de Portaveus es va donar la notícia, si bé
ja ho havia avançant a la Comissió de Cultura i Festes, que la pregonera de les festes
patronals de Sant Lluís per a l’any 2010 serà Alicia Sintes, la qual ha acceptat la
invitació municipal.
A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana una pausa de cinc minuts, la qual és
acceptada pel batle.
A les 21.15 hores es reprèn la sessió.

DOTZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSM-ELS VERDS.- RETIRADA
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS CONTRA L'ACORD ADOPTAT PEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 24 DE MAIG DE 2004, RELATIU A
L'APROVACIÓ D'UNA ESMENA D'ADDICIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del PSM-ELS VERDS, de
dia 29.04.10, que diu:
“Moció que presenta el portaveu del grup municipal PSM-VERDS, Remi Lora, al Ple de
l’Ajuntament de Sant Lluís en relació al contenciós administratiu que té interposat l’Ajuntament
de Sant Lluís contra l’acord de ple del Consell Insular de Menorca, de l’adaptació de les normes
subsidiàries a les D.O.T.---------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la modificació puntual de les normes subsidiàries i adaptació al pla territorial insular a
l’àmbit del sòl rústic i nuclis tradicionals estan aprovades inicialment el 25 de gener de 2007. --Atès que la modificació puntual de les normes subsidiàries i adaptació al pla territorial insular a
l’àmbit de les zones turístiques estan aprovades inicialment des del 19 de juny de 2009. --------Atès que no s’ha presentat cap recurs en contra dels nous planejaments. ----------------------------Atès que les prescripcions aprovades pel ple del Consell Insular de Menorca queden superades
pel nou planejament. -------------------------------------------------------------------------------------------------El grup municipal PSM-ELS VERDS presenta la següent moció: ----------------------------------------Que l’Ajuntament de Sant Lluís retiri el recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat
pel Consell Insular de Menorca en sessió plenària del dia 24 de maig de 2004, relatiu a
l’aprovació d’una esmena d’addició a l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de Sant Lluís.” -------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que tothom sap en aquest consistori que aquest
equip de govern es va formar i governar a través d’un pacte de govern. En aquest
pacte hi havia unes clàusules i, respecte al present assumpte, el PSM-ELS VERDS
considera que les clàusules estan complertes; per açò, presenta aquesta moció. Així
mateix, manifesta que l’Ajuntament ha tramès l’aprovació de diferents expedients de
modificació de normes subsidiàries d’adaptació al PTI, per la qual cosa troba que hi ha
prou base jurídica i fonament perquè es pugui llevar el recurs contenciós administratiu,
més que més tenint en compte que en cap moment la ciutadania, ni promotors, ni
ningú, ha presentat cap denúncia ni recurs en contra del nou planejament.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que les prescripcions que es van posar en el
seu moment estan més que superades amb el nou planejament, per la qual cosa
demana al Ple que doni suport a aquesta moció, ja que no és bo tenir plets amb ningú
i menys una vegada corregides aquestes deficiències, per la qual cosa no és necessari
mantenir aquest recurs contenciós. Conclou dient que no vol polititzar; s’ha polititzat
molt sobre aquest tema i convé entendre que els pactes estan per complir-se i
nosaltres per argumentar-los. Per aquesta raó, s’ha presentat la moció.
Tot seguit, intervé el secretari de la corporació manifestant que l’article 85.3 de la Llei
20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, estableix que és necessari
l’informe previ del secretari per a l’adopció d’acords que autoritzin l’exercici de les
accions necessàries per a la defensa dels béns i dels drets de les entitats locals,
com també per aplanar-se a les demandes judicials o per transigir-hi. Per tant,
manifesta que la moció presentada planteja que es retiri un contenciós administratiu
interposat per aquest Ajuntament i, segons el seu parer, aquesta moció requereix un
informe de Secretaria amb anterioritat a la seva votació.
Per altra banda, el secretari manifesta que l’article 92 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en l’apartat 2n, estableix que en el
cas d’assumptes no inclosos a l’ordre del dia -com és ara el cas- que requereixin
l’informe preceptiu de Secretaria -com acaba d’afirmar- , si no pogués emetre’l a
l’acte -cosa que el secretari no pot fer-, haurà de sol·licitar del president que s’ajorni
el seu estudi i quedi, per tant, damunt la taula fins a la propera sessió. Afegeix que el
segon apartat continua dient que, si no fos atesa la petició, el secretari ho farà constar
expressament a l’acta.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no posarà en dubte la Llei de
règim local a la qual ha fet esment el secretari, i si és així que ha de quedar damunt
la taula... Ara bé, demana una ratificació per part de qui ho trobi convenient, que
votarà a favor d’aquesta moció, encara que faci falta l’informe previ que esmentat el
secretari.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que està d’acord amb el PSM-ELS VERDS, en el sentit
que si s’ha de votar alguna cosa i açò és una moció, està d’acord que es faci el debat
ara. Açò és el que ha entès. Demana al Sr. Lora si és així.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ell ha entès que el secretari ha dit que no es pot votar
perquè la Llei de règim local estableix que fa falta l’emissió d’un informe previ per
poder retirar aquest contenciós. Manifesta que accepta la llei, però l’únic que demana
és que hi hagi voluntat per part d’aquest consistori, en cas que el present punt quedi
damunt la taula, de llevar aquest recurs. Açò és el que vol dir.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, no és açò el que havia entès.
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El batle manifesta que hi ha una qüestió clara, i és que, vista la moció presentada, el
secretari demana que el present punt quedi damunt la taula perquè manca un informe
de Secretaria.
La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, quan hi haurà un debat polític respecte a aquesta
qüestió, ja que fa més d’un mes que açò està en una situació a la qual no veu sortida.
Afegeix que tot són enfrontaments, no pel PP, sinó d’aquest equip de govern, i ja és
hora que s’aclareixi i, si es necessita un informe previ del secretari, demana que
s’elabori demà mateix i que demà passat se celebri una sessió plenària.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és lamentable la forma en què s’ha dut
aquesta qüestió per part del grup del PSM-ELS VERDS, ja que fan públic amb més de
15 dies d’antelació a aquest Ple la intenció de presentar aquesta moció, però la
presenten per via d’urgència sense que cap òrgan de l’Ajuntament hagi tingut
l’oportunitat de veure-la ni tractar-la. Protesta enèrgicament per allò que considera
que és un menyspreu cap a aquest òrgan de representació municipal i denuncia
l’espectacle que s’està donant a través dels mitjans de comunicació, i ara aquí duent
aquesta moció, l’espectacle vergonyós de posar per davant els interessos partidistes,
tant del PSM–ELS VERDS com del PSOE, per damunt dels interessos municipals i
insulars, per la qual cosa considera lamentable que es primin aquests interessos.
Conclou dient que no entén la insistència quant a la necessitat de retirar el
contenciós, quan sembla que tothom afirma que tot s’ha fet correctament i llavors
retirar el contenciós seria un handicap perquè açò es pugui demostrar i quedem tots
tranquils que efectivament, com tots suposam i desitjam, s’han fet les coses bé.
Intervé el batle manifestant que hi ha una voluntat clara i inequívoca del grup del
PSOE de Sant Lluís de retirar aquest contenciós, amb totes les garanties tècniques i
jurídiques per a aquest Ajuntament. Per açò es presenta la proposta que el present
punt quedi damunt la taula fins al proper ple i, durant aquest temps, se sol·licitarà
l’elaboració del corresponent informe jurídic.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació deixar el present punt
damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda deixar el present punt damunt la taula.

El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres el Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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