AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 26 DE MAIG DE
2005.
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 26 de maig de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1a Tinenta de batle :
2a Tinent de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
Manuel González Gálvez
Juan Antonio Cubas Cremades
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Magdalena Astobiza Sintes
Remigio Lora Buzón

No assisteixen a la sessió la regidora del PSOE Giuditta Zaniol Battiston ni el regidor del Partit
Popular Cristobal Coll Alcina.
L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió, i disculpa la no-assistència de la regidora del PSOE
Giuditta Zaniol Battiston.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell disculpa la no-assistència del regidor del Partit Popular Cristobal
Coll Alcina.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 30.04.05.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 09.05.05.PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL EFECTUADA PER LA MESA DE
CONTRACTACIÓ DEL CONCURS DE VENDA DE PARCEL·LES MUNICIPALS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL 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 l’acta de la sessió del dia 25.04.05
tinguda per la mesa de contractació del concurs de venda de parcel·les propietat municipal en el polígon
industrial de Sant Lluís, amb la finalitat d’aprovar la relació dels adjudicataris provisionals. -------------------Intervé el batle manifestant que la proposta que es presenta a aprovació avui és l’aprovació definitiva dels
adjudicataris de parcel·les, de conformitat amb el dictamen emès per la mesa de contractació, si bé,
respecte al lot núm. 21, adjudicat provisionalment a Excavaciones Diego SL, proposa que es demani un
informe a la Junta Consultiva de Contractació donat que un dels administradors de l’empresa exerceix el
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càrrec de regidor d’aquesta corporació i, per tant, saber si hi ha o no qualque problema sobre
incompatibilitat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón interessant-se respecte al lot núm. 27, el qual ha quedat desert, en el sentit de
saber què passa en aquest cas. ------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que en aquests moments quedaria deserta i que aquesta parcel·la entraria dins un proper
concurs de venda de parcel·les. ----------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------1r.- Procedir a l’alienació a José Sintes Carreras, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429118FE0183S, de 769 m2 de
superfície per import de 47.943,00 euros (Lot 18). ------------------------------------------------------------------2n.- Procedir a l’alienació a Servicios Auxiliares Menorquines SL, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429117FE0183S,
de 568 m2 de superfície per import de 34.080,00 euros (Lot 19). ------------------------------------------------3r.- Procedir a l’alienació a Juan Gomila Riudavets, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429116FE0183S, de 518 m2 de
superfície per import de 42.070,00 euros (Lot 20). ------------------------------------------------------------------4t.- Procedir a l’alienació a Estación Servicios Sant Lluís SL, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429114FE0183S,
de 375 m2 de superfície per import de 22.917,00 euros (Lot 22). ------------------------------------------------5è.- Procedir a l’alienació a Autocares Torres Alles SL, de conformitat amb la documentació i antecedents
que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429113FE0183S, de 375 m2
de superfície per import de 23.000,00 euros (Lot 23). --------------------------------------------------------------6è.- Procedir a l’alienació a Santiago Pons Tudurí, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429112FE0183S, de 375 m2 de
superfície per import de 12.000,00 euros (Lot 24). ------------------------------------------------------------------7è.- Procedir a l’alienació a José Barber Teixidor, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429111FE0183S, de 469 m2 de
superfície per import de 32.000,00 euros (Lot 25). ------------------------------------------------------------------8è.- Procedir a l’alienació a Llorenç Carreras SC, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429110FE0183S, de 463 m2 de
superfície per import de 25.250,00 euros (Lot 26). ------------------------------------------------------------------9è.- Procedir a l’alienació a J. Antonio Corbacho Horrillo, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429108FE0183S,
de 381 m2 de superfície per import de 12.001,50 euros (Lot 28). ------------------------------------------------10è.- Procedir a l’alienació a Nicolás Serrano Vann, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429105FE0183S, de 400 m2 de
superfície per import de 25.000,00 euros (Lot 31). ------------------------------------------------------------------11è.- Procedir a l’alienació a Estanco Sant Lluís, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429104FE0183S, de 400 m2 de
superfície per import de 24.444,00 euros (Lot 32). ------------------------------------------------------------------12è.- Procedir a l’alienació a Supermercado Ultimo Grito, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429103FE0183S,
de 400 m2 de superfície per import de 24.444,00 euros (Lot 33). ------------------------------------------------13è.- Procedir a l’alienació a Pedro Delgado Sintes, de conformitat amb la documentació i antecedents que
figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral 8429102FE0183S, de 400 m2 de
superfície per import de 26.500,00 euros (Lot 34). ------------------------------------------------------------------14è.- Deixar en suspens l’adjudicació definitiva a Excavaciones Diego SL de la finca propietat municipal,
referència cadastral 8429115FE0183S, de 375m2 de superfície per import de 16.875,00 euros (Lot 21), i
sol·licitar l’emissió d’un informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, amb relació a
l’existència o no de causes que privin que l’esmentada empresa pugui establir contracte amb aquest
Ajuntament, en el marc del present expedient. -----------------------------------------------------------------------15è.- Deixar deserta l’adjudicació de la finca propietat municipal, referència cadastral 8429109FE0183S, de
381 m2 de superfície (Lot 27).” -------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el balte manifestant que avui es du a aprovació la proposta d’adjudicació de parcel·les
del polígon industrial, de conformitat amb el dictamen emès per la mesa de contractació, si bé,
respecte al lot núm. 21, adjudicat provisionalment a Excavaciones Diego SL, es deixa en
suspens l’adjudicació definitiva i s’acorda sol·licitar un informe a la Junta Consultiva de
Contractació donat que un dels administradors de l’empresa exerceix el càrrec de regidor
d’aquesta corporació.

Continua el batle. Manifesta que li sap greu que el membre del Partit Popular Cristobal Coll
Alcina no hagi assistit avui a la sessió plenària i espera que la portaveu de l’esmentat grup
polític li faci arribar la seva intervenció. Demana al Partit Popular que retiri les afirmacions que
van fer en el seu moment en els mitjans de comunicació respecte a certes pràctiques que
haurien tingut lloc en el si de la mesa de contractació. Creu que es van fer unes declaracions
gratuïtes que, evidentment, falsejaven la realitat i demana a la portaveu del Partit Popular que,
en el mateix mitjà que van fer aquestes afirmacions, les retirin o les rectifiquin, ja que no
s’ajustaven a la veritat, és a dir, eren totalment falses.
Finalment, el batle manifesta que és un llàstima que, amb la gent que hi havia interessada en
les parcel·les, diferentment de com va succeir en l’anterior adjudicació, avui no n’hi hagi en la
present sessió plenària, sembla, idò, que avui no és de l’interès de la gent; i açò és
curiós. Insisteix que, tractant-se d’una cosa tan important com aquesta, no entén que no hi
hagi més gent al Ple, i diu que es veu que l’adjudicació de parcel·les d’avui no té la
transcendència que va tenir l’anterior.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que els atacs polítics són una cosa i els personals, una
altra. Diu que el Partit Popular va fer unes declaracions amb motiu d’unes altres, que van ser
l’inici; per cert, aquestes primeres, d’una total irresponsabilitat. Manifesta que del que va venir
després, el Partit Popular no va ser i ho ha dit moltes vegades i té certes sospites que està més
a prop de vostè (el batle) que de nosaltres.
A més, considera que els tècnics no havien
d’haver signat el manifest, fonamentalment polític, i vostè (el batle) els va induir a açò, quan
precisament a l’anterior adjudicació de parcel·les algú no va ser del tot objectiu pel càrrec a
què açò l’obligava.
Continua presentant una queixa formal per la falta de dignitat, i diu que entén per dignitat:
serietat i noblesa en la forma de comportar-se, cosa que no van tenir els membres de la mesa
de contractació, de formes diferents, amb el representant del Partit Popular. Diu que el batle
el va acusar, cridant, perdent el control, com és costum en ell en moltes ocasions, sense tenir
proves; la Sra. Prieto va mesclar la cosa personal amb la política; i al Sr. Lora, li manifest que
ni el Sr. Morro ni cap persona del Partit Popular va fer públic cap document, per tant, que
sàpiga que el seu grup polític també es va sentir atacat.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no ha tingut cap tipus de
benefici polític, així almenys ho creu, i no retirarà res de tot el que va dir perquè va ser
conseqüència d’unes primeres declaracions amb les quals el grup d’ella no tenia res a veure.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que, si el PSM va signar aquell document, va ser perquè
estava d’acord amb vostè que les declaracions del diari Menorca no tenien per què haver sortit,
però diu que el que es va publicar al diari Menorca no diu les mateixes coses que es van
publicar al diari Ultima Hora. Assenyala que en aquest darrer mitjà de comunicació donava per
suposat que dins la taula de contractació, qui més qui manco feia un favoritisme i repartia
carnets, i diu que ell no és un xoriço, ni ha donat cap carnet del PSM, ni va veure que en
donassin ni el PSOE, ni UCM ni el PP. Així mateix, considera que dur a la premsa discussions
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d’aquest tipus no li sembla dolent, però el que no es pot fer és treure de context les coses, i
que si haguessin sortit declaracions respecte a la mala gestió de la contractació, ho hauria
acceptat, ja que accepta qualsevol crítica, però les declaracions que va fer un membre del Partit
Popular no eren ajustades a la realitat del que havia succeït dins la mesa de contractació. Per
tot açò, diu que va signar aquell document i a ell no el va coaccionar ningú.

Intervé novament el batle manifestant, respecte als tècnics que van signar el manifest, que vol
pensar que les persones que el van signar són majors d’edat i conscients del que van signar. I,
pel que fa a la intervenció de la Sra. Baillo Vadell, manifesta que té molta gràcia per girar la
truita, i açò és tenir molta cara; i ara resulta que el Partit Popular no tan sols retira les
manifestacions fetes, sinó que les manté. I la Sra. Baillo diu mentides respecte al que va
succeir a la mesa de contractació i falta a la veritat i li reclama públicament que retirin les
seves mentides fetes als mitjans de comunicació.
Continua manifestant que no vulgui mesclar ous amb caragols i que ella, la senyora Baillo, ho
fa i li va dir mentides pels diaris, perquè la gent que hi ha dins la mesa de contractació és ben
prou gran per decidir per si sola si signa o no el manifest, i no creu que avui se li pugui dir a
una persona que se li va induir a signar, ja que s’és totalment lliure, així com el seu
representat no va signar; és evident, no podia signar una cosa que va en contra del seu partit,
però la resta de membres de la mesa no van ser induïts per ningú a signar res, cadascú va ser
senyor de la seva signatura i el batle una signatura més de la mesa de contractació.
Finalment, manifesta que el procediment va ser net i clar, però a la Sra. Baillo i al Partit
Popular els va els mals rotllos i açò és tenir molta cara i és una llàstima que el seu company
avui no hi sigui i d’aquesta manera no intervé. Llavors, vostè (la Sra. Baillo) diu que és de
covards atacar a persones que no hi són, espera que ella li faci arribar tot açò: que el seu
company va mentir i vostè també, senyora Baillo, i és igual si no vol retirar les manifestacions
fetes als mitjans de comunicació perquè, en definitiva, el que queda és el que hi ha, i açò és la
mostra del que hi ha i del que queda.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
1r.- Procedir a l’alienació en favor de José Sintes Carreras, de conformitat amb la documentació
i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral
8429118FE0183S, de 769 m2 de superfície per import de 47.943,00 euros (Lot 18).
2n.- Procedir a l’alienació en favor de Servicios Auxiliares Menorquines SL, de conformitat amb
la documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429117FE0183S, de 568 m2 de superfície per import de 34.080,00 euros (Lot 19).
3r.- Procedir a l’alienació en favor de Juan Gomila Riudavets, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429116FE0183S, de 518 m2 de superfície per import de 42.070,00 euros (Lot 20).

4

AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS
4t.- Procedir a l’alienació en favor d’Estación Servicios Sant Lluís SL, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429114FE0183S, de 375 m2 de superfície per import de 22.917,00 euros (Lot 22).
5è.- Procedir a l’alienació en favor d’Autocares Torres Alles SL, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429113FE0183S, de 375 m2 de superfície per import de 23.000,00 euros (Lot 23).
6è.- Procedir a l’alienació en favor de Santiago Pons Tudurí, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429112FE0183S, de 375 m2 de superfície per import de 12.000,00 euros (Lot 24).

7è.- Procedir a l’alienació en favor de José Barber Teixidor, de conformitat amb la documentació
i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral
8429111FE0183S, de 469 m2 de superfície per import de 32.000,00 euros (Lot 25).
8è.- Procedir a l’alienació en favor de Llorenç Carreras SC, de conformitat amb la documentació
i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral
8429110FE0183S, de 463 m2 de superfície per import de 25.250,00 euros (Lot 26).
9è.- Procedir a l’alienació en favor de J. Antonio Corbacho Horrillo, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429108FE0183S, de 381 m2 de superfície per import de 12.001,50 euros (Lot 28).
10è.- Procedir a l’alienació en favor de Nicolás Serrano Vann, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429105FE0183S, de 400 m2 de superfície per import de 25.000,00 euros (Lot 31).
11è.- Procedir a l’alienació en favor d’Estanco Sant Lluís, de conformitat amb la documentació i
antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència cadastral
8429104FE0183S, de 400 m2 de superfície per import de 24.444,00 euros (Lot 32).
12è.- Procedir a l’alienació en favor de Supermercado Ultimo Grito, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429103FE0183S, de 400 m2 de superfície per import de 24.444,00 euros (Lot 33).
13è.- Procedir a l’alienació en favor de Pedro Delgado Sintes, de conformitat amb la
documentació i antecedents que figuren a l’expedient, la finca propietat municipal, referència
cadastral 8429102FE0183S, de 400 m2 de superfície per import de 26.500,00 euros (Lot 34).
14è.- Deixar en suspens l’adjudicació definitiva a Excavaciones Diego SL de la finca propietat
municipal, referència cadastral 8429115FE0183S, de 375m2 de superfície per import de
16.875,00 euros (Lot 21), i sol·licitar l’emissió d’un informe de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, amb relació a l’existència o no de causes que privin que
l’esmentada empresa pugui establir contracte amb aquest Ajuntament, en el marc del present
expedient.
15è.- Deixar deserta l’adjudicació de la finca propietat municipal, referència cadastral
8429109FE0183S, de 381 m2 de superfície (Lot 27).
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TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 09.05.05.ANÀLISI I PROPOSTA D'ACTUACIÓ AMB RELACIÓ A LA CIRCULACIÓ DEL TRÀNSIT A
LA ZONA DE BINIFADET.
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 un plànol sobre la reordenació del trànsit
a la zona de Binifadet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle informant que es va mantenir una reunió amb els veïns de Binifadet, en què es van tractar
les diferents problemàtiques que hi havia dins el caseriu de Binifadet, i es va arribar al compromís que el
cap de la Policia Local visitaria la zona per mirar de trobar qualque solució a la problemàtica del trànsit.
Tot seguit, mitjançant un plànol informa de la proposta que en principi es proposa: --------------------------Camí de Binifadet, doble direcció. ---------------------------------------------------------------------------------Camí des Lloc Nou, doble direcció. --------------------------------------------------------------------------------El tram del camí de Binifadet que surt a la plaça, una direcció (entrada). -----------------------------------

Camí Son tretze, una direcció (sortida). ---------------------------------------------------------------------------Carrer Duc de Crillon, des de la plaça fins al carrer de Sant Lluís, una direcció (sortida). ----------------La Sra. Baillo manifesta que, fins ara, per anar al carrer D’Allemand els vehicles entraven pel carrer Duc de
Crillon, i segons la nova proposta aquest carrer ara seria sortida i la gent de Son Parruquet podrà sortir pel
carrer Duc de Crillon i després dirigir-se cap a Maó o bé cap as Cos. ---------------------------------------------El batle manifesta que, efectivament, seria així, i que per anar al carrer D’Allemand els vehicles hauran
d’entrar pel camí de Binifadet. Així mateix, assenyala que aquesta nova circulació que es proposa és un
poc el que els veïns van demanar a la reunió que van mantenir. -------------------------------------------------La Sra. Pons Villalonga s’interessa per quan es farà açò efectiu. El batle respon que una vegada ho
aprovi el Ple després es farien les diferents actuacions. La Sra. Pons Villalonga manifesta que seria
important fer una campanya de sensibilització cap als veïns i cap al poble en general. ------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa pel comentari que el batle havia de fer al cap de Policia sobre si era
convenient o no fer el gir cap a l’esquerra a la sortida pel carrer Duc de Crillon. --------------------------------El batle assenyala que en el cap de cantó hi haurà un stop i que, en principi, no hi ha cap inconvenient. --La Sra. Baillo manifesta que actualment hi ha un pas de vianants a l’esmentada zona i, atès que està molt
prop del cap de cantó, entén que aquest pas s’hauria de desplaçar una mica més amunt; i demana que
açò es tengui en consideració. -------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Pons Villalonga manifesta que, tal vegada, seria interessant eliminar els
aparcaments que hi ha davant el Molí de Dalt, per tal que hi hagi més visibilitat en el moment que surts
del carrer Duc de Crillon venint de Binifadet i vols dirigir-te cap a Maó. ------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------------------------------------------- Aprovar la reordenació del trànsit a la zona de Binifadet, de conformitat amb els plànols i informes
que figuren a l’expedient.” -------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell deixant constància que aquesta proposta va ser provocada per una
altra del Partit Popular que va ser presentada el dia 03.11.04, la qual es va dur a comissió
d’Urbanisme i va rebre el seu beneplàcit.
El batle manifesta que, respecte a l’apreciació del Partit Popular, s’ha d’afegir que posteriorment
es van convocar els veïns de la zona per intentar consensuar la proposta que avui es du a
aprovació.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
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-

Aprovar la reordenació del trànsit a la zona de Binifadet, de conformitat amb els plànols i
informes que figuren a l’expedient.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 09.05.05.PROPOSTA PARTIT POPULAR, RE 1152, DE DIA 02.03.05.- NETEJA POLÍGON
INDUSTRIAL.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposta presentada pel Partit Popular, RE 1152, de dia 02.03.05, relativa
a la neteja del polígon industrial de Sant Lluís, la qual figura a l’expedient i en poder dels membres de la
comissió. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle manifestant que a la primera proposta d’acord es demana l’establiment de torns de
vigilància, i diu que en el mes de setembre de l’any passat es va fer una vigilància continuada durant 15
dies, amb l’autorització de la Delegació del Govern, i es van posar 5 o 6 denúncies, però diu que el
problema és poder enganxar la gent en el moment. Així mateix, manifesta que el problema no és

només en el Polígon de Sant Lluís sinó a tots els termes municipals de Menorca, i posa com a exemple la
zona des Pou Nou, on dimarts s’havia deixat ben neta la zona dels contenidors i dimecres vespre era
vergonyós com estava. Però insisteix que açò no passa només a Sant Lluís, sinó que és una problemàtica
que hi ha arreu de Menorca. ---------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana si la policia fa vigilància en aquest sentit. El batle respon que sí, però és molt
difícil agafar l’infractor en el moment. ---------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que seria interessant fer qualque actuació al polígon industrial, ja que els
plàstics que hi ha espargits per tot el polígon es veuen de la carretera general, i considera que tal vegada
es podria fer un escrit a totes les empreses que hi ha en el polígon posant-los en consideració aquesta
qüestió. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que, igualment, se’ls podria remetre l’ordenança de neteja que es va aprovar
a la darrera sessió plenària. ----------------------------------------------------------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------Primera.- Que, amb vista a la millora de les condicions de neteja i manteniment del polígon industrial,
establir uns torns de vigilància per tractar de descobrir els responsables i advertir-los i sancionar-los si
fos necessari. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Desenvolupar una campanya de sensibilització cap a la totalitat de les empreses del polígon
industrial, i enviar-los una còpia de l’Ordenança municipal de neteja i eliminació de residus sòlids i
urbans.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que, a part d’aquestes dues propostes d’acord, li
agradaria saber si hi ha prou contenidors en el polígon industrial, cosa que tal vegada seria
interessant que es revisàs. Igualment, i atès que hi ha una zona verda que s’ha d’habilitar per
deixar-hi coses, diu que li agradaria que s’activàs al més prest possible.
Intervé el batle per deixar clar que, en el cas que es tiri endavant un deixalleria, no serà dins
una zona verda. Així mateix, considera que sí que hi ha prou contenidors, però el problema
que hi ha és que la gent no els empra així com toca. A més, diu que és una llàstima que un
bon dia es faci una actuació de neteja completa de la zona, i l’endemà estigui com si no
s’hagués fet res. Pel que fa a la vigilància, manifesta que es pretén fer una actuació forta, no
només en el polígon industrial, sinó en altres indrets del terme municipal, per tal de poder
enxampar els infractors. Conclou dient que la gent respecta molt poc el servei que s’està
donant.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
Primer.- Amb vista a la millora de les condicions de neteja i manteniment del polígon
industrial, establir uns torns de vigilància per tractar de descobrir els responsables de les
andanades i advertir-los i sancionar-los si fos necessari.
Segon.- Desenvolupar una campanya de sensibilització cap a la totalitat de les empreses del
polígon industrial, i enviar-los una còpia de l’Ordenança municipal de neteja i eliminació de
residus sòlids i urbans.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ESPORTS I EDUCACIÓ 17.05.05.- MOCIÓ QUE
PRESENTA EL PARTIT POPULAR AMB RE NÚM. 1699, DE DIA 31.03.05: INSTAR EL
CIM QUE ESTABLEXI UNA LÍNIA D'AJUTS PER A ESTUDIANTS MENORQUINS QUE
CURSEN ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES SUPERIORS FORA DE L'ILLA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“La presidenta dóna la paraula a la Sra. Astobiza, donat que la moció la presenta el Partit Popular, del qual
ella és la representant en aquesta comissió. ---------------------------------------------------------------------------La Sra. Astobiza es remet a la moció que presenta el grup popular a l’Ajuntament de Sant Lluís amb R.E.
núm: 1699, de dia 31.03.05: Instar el Consell Insular de Menorca que estableixi una línia d’ajuts per als
estudiants menorquins que cursen estudis universitaris i cicles superiors fora de l’illa. Així mateix, indica
que l’ajut seria perquè els estudiants es poguessin pagar 3 bitlets durant les vacances de Nadal, Setmana
Santa, … --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora informa que el CIM no té competències ni en matèria de joventut, ni transport, ni educació. ---La presidenta informa que el Govern de les Illes Balears disposa de doblers per subvencionar estudiants
universitaris. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora afegeix que el CIM també té beques. ---------------------------------------------------------------------La presidenta mostra les bases per sol·licitar ajuts que té el CIM per a estudiants fora de l’illa. --------------EL Sr. González afegeix que es dóna subvenció a totes les persones que ho demanen. ----------------------El Sr. Lora, en representació del seu partit, manifesta que no donarà suport a la moció presentada pel
Grup Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, la presidenta sotmet a votació la moció presentada pel Grup Popular amb R.E. núm: 1699,
de dia 31.03.05. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Esports i Educació, amb el vot a favor de la representant del grup municipal del PP, que
suposa quatre vots ponderats, i els vots en contra dels representants dels grups municipal de UCM i PSOE,
que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup municipal del PP amb R.E. núm: 1699,
de dia 31.03.05.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que, defensant la proposta presentada per les Noves
Generacions del Partit Popular en matèria d’ajudes per a estudiants menorquins que cursen
estudis universitaris o de cicle superior i que necessiten traslladar-se fora de l’illa, la proposta
consistiria a instar el CIM a sufragar les despeses de tres bitlets d’avió o vaixell, anada i
tornada, des de Menorca al punt on cursen els estudis, i que els beneficiaris d’aquesta
proposta han de ser estudiants universitaris o de cicle superior que estiguin matriculats en
qualsevol universitat o centre oficial de la resta de l’Estat. Manifesta que en unes altres illes
menors, com és Eivissa i Formentera, ja s’han adoptat aquestes mesures amb unes iniciatives
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que encara no són suficients però que, almanco, han ajudat a millorar aquests desavantatges i
poder propiciar un millor accés a la formació dels seus ciutadans. Per tot açò, el grup del
Partit Popular demana el vot favorable de tots els grups polítics.
Intervé la Sra. Pons Villalonga recordant que a la comissió d’Esports i Educació es va posar de
manifest que el Consell Insular de Menorca ja té unes ajudes per a universitaris i cicles
superiors fora de l’illa i, de fet, avui apareix a la premsa que s’han adjudicat per valor de 39 mil
euros diferents beques d’estudis. Així mateix, informa que normalment en aquest tipus
d’ajudes hi ha una reglamentació i una de les coses que hi figuren és que són incompatibles
amb altres tipus de beques, com és ara les del MEC o altres institucions.
A més, assenyala
que aquesta línia d’ajudes ja existeix i que els estudiants poden emprar, i si bé no ho té en
paper, té constància que el Govern de les Illes Balears ho té cobert.
Per altra banda,
manifesta que igualment, com a municipi, hi ha una línia d’ajudes per a estudiants i que, si bé
sap que estudiar a fora és molt car i que és una despesa molt important per a la família i els
estudiants, considera que en aquests moments hi ha prou línies d’ajudes instaurades. Conclou
dient que la qüestió dels preus dels bitllets i del transport públic a les illes s’ha de resoldre per
una altra banda i no amb ajudes concretes per a aquests estudiants.
Intervé el Sr. Lora Buzón anunciant que el PSM no donarà suport a la moció perquè, xerrant
amb els seus companys del Consell, tot és afegir en el munt. Manifesta que no tenim
competència ni en matèria de joventut, ni en transport ni en educació, i és molt fàcil

presentar mocions d’aquest tipus, però el difícil és treure les partides quan no rebem les
competències del Govern de les Illes Balears, i el que no es pot fer és demanar al Consell
Insular allò que el Govern no ens vol donar.
Continua manifestant que potser sí que Eivissa
s’hagi donat, però l’aspecte important d’aquesta qüestió és que el qui té les vertaderes
competències és el Govern de les Illes Balears i, en matèria de transport seria afegir més en el
munt. Així mateix, considera que aquesta moció presentada per Noves Generacions del Partit
Popular és ben política i és afegir a la polèmica que hi ha entre el PP i el CIM, i considera que
per molts al·lots que tinguem estudiant a fora de l’illa no és ètic presentar aquesta moció. Per
altra banda, una altra qüestió que considera que s’hauria d’estudiar és si els estudiants van a
universitats públiques o privades, ja que al seu entendre no és la mateixa cosa. Conclou dient
que el PSM votarà en contra de la moció presentada.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que la Sra. Pons ha xerrat de beques que ja
es reben del govern balear i del CIM, i el Sr. Lora diu que açò és política, i li diu que ella està
aquí per fer política i si pertany a un grup polític és per fer política i defensar unes idees, ja
que les opinions personals valen molt poc. Respecte a la consideració que açò sigui ètic o no,
diu que no entén gaire aquesta observació, així com tampoc el fet que els estudiants vagin a un
centre públic o privat. Així mateix, indica que sap que no tenim competències ni de joventut,
ni transport ni educació, però entén que si hi ha voluntat política qualsevol proposta pot anar
endavant.
Per altra banda, i atès que la Sra. Pons Villalonga ha defensat una postura, li
demana si ella sap què diu el programa del PSOE sobre aquesta qüestió.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que ella no és del PSOE, sinó que d’UCM.
La Sra. Baillo Vadell indica que li ha demanat açò perquè la Sra. Pons ha defensat una
postura. A més, diu que no sap si la resta de l’equip de govern coneix o no el programa del
PSOE.
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El batle li demana a quin programa del PSOE fa referència. La Sra. Baillo respon que el
programa del PSOE Menorca. I, tot seguit, dóna compte de l’apartat en matèria d’educació i
formació, que diu:
“Continuarem impulsant beques de mobilitat per als altres estudiants universitaris
concedint subvencions pels viatges a l’Illa, limitant la periodicitat, quatre vegades a
l’any.”
Finalment la Sra. Baillo manifesta que no entén el fet que el PSOE Sant Lluís tengui una postura
i el PSOE Menorca en tengui una altra, i demana al batle una explicació.
Per al·lusions, intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que, efectivament, estam aquí per fer
política i que el seu NO és un no polític, i no és perquè sigui la seva opinió personal, i considera
que el seu no és polític pels raonaments que ha dit abans. I diu que el que no pot ser,
senyora Baillo, és que surti un conseller de vostè del govern balear a Catalunya i demani les
mateixes competències que està demanant per a Catalunya, Catalunya que demana a Madrid.
I quan el CIM està demanant el mateix per resoldre els problemes de cada dia com aquest, no
ens ho dóna el Govern de les Illes Balears. Per açò, el seu no és polític, i no és perquè no li
caiguin bé els seus companys de Noves Generacions. Conclou dient que açò quedi clar.
Finalment, el batle manifesta que la portaveu del PP ha fet referència al programa del PSOE
Menorca, i diu que, evidentment, el PSOE Menorca és al Consell Insular i considera que és allà
on haurien d’haver presentat la moció. Així mateix, manifesta que, ja que les competències
de joventut, transport i educació pertanyen al Govern balear, seria important que fos
l’esmentat organisme el qui aprovàs aquesta moció.

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Esports i Educació.
El Ple de l’Ajuntament per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), UCM (1) i
PSM (1); i tres vots en contra, corresponents als membres del PP (3); acorda:
-

Desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup municipal del PP amb R.E.
núm: 1699, de dia 31.03.05.

SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 20.05.05.DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2005/277.- APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2004.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/277, de dia 17.05.05, relativa a l’assumpte
indicat, la qual textualment diu: ------------------------------------------------------------------------------------------

“Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto General de 2004 formulado por el Sr. Secretario Interventor y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 y siguientes de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, vengo en
RESOLVER
Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2004, de conformidad con las siguientes circunstancias: ------------------------RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2004
1º Derechos Reconocidos Netos
2º Obligaciones Reconocidas netas

10.421.453,07
10.795.019,45
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3º Remanentes, financiación afectada
Resultado Presupuestario 2004 (1-2+3)
4º Desviaciones positivas gastos financiación afectada
5º Créditos con cargo a Remanente Tesorería
Resultado presupuestario ajustado (1-2+34+5)

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DE 2004
1º (+) Derechos Pendientes de Cobro
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Deudores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Saldos de dudoso cobro
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.
2º (-) Obligaciones Pendientes de Pago
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Acreedores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.
3º (+) Fondos Liquidos de Tesorería

0,00
-373.566,38
0,00
304.487,45
-69.078,93

7.210.319,09
3.879.742,04
5.020.659,94
201.797,11
0,00
-1.446.085,67
-445.794,33
7.795.744,92
5.055.106,13
2.795.548,45
801.621,70
0,00
-856.531,36
863.258,83

4º Remanente Tesorería afectado a gastos
con financiación afectada
5º Remanentes de Tesorería para gastos
generales

0,00
248.699,29

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

277.833,00

REMANENTE A PLICABLE EJERCICIO SIGUIENTE

29.133,71

ESTADO RESUMEN DE LOS SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (METÁLICO)

M100010
M203100
M203101
M203102
M203200
M203210
M203300
M203301
M204100
M204200
M206100
M207100
M208200
M300000
M300001
M300002
M300003
M300004
M300005
M300006
M400001
M400002

CAIB Obras ampliacion Colegio Publico
Impuesto Valor Añadido
IVA - Polígono Industrial
Hacienda Publica Deud/Acreed por IVA
Operacion Crédito B.Vell
Poliza Credito BCL 480.00€
Anticipos personal
Anticipos a Entidades
Cuotas Seguridad Social
I.R.P.F.
Requisa Compañias Agua
Fianzas y Depositos
Casetas S'Atalaia
Pendientes de aplicación - Bordillos
Pendientes de aplicación ingresos
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación - Posito
Pendientes de aplicación - S Ganxo
Pendientes de aplicación -IAE
Pendientes de aplicación -B.Vell
Pendientes de aplicación - Gastos
Pendientes de aplicación - Aigües

Saldo Acreed.
0,00
0,00
0,00
209.489,87
189.318,81
223.177,69

Saldo deudor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.245,29
173.551,82

8.844,57
82.382,27
26.650,10
74.600,23
12.841,84
141.237,84
47.765,61
-0,03
35.159,21
98.505,42
21.997,00
101.129,28
142.874,51
42.022,73
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M400003
M400004
M400005
M400006
M400008
M400009
M400010
SALDOS

Pendientes de aplicación - Cen.Sanit.
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación - Son Ganxo
Pendientes de aplicación - Sup.Cto.
Pendientes de aplicación Bin.Vell
Pendientes de aplicación - Son Remey
Pendientes de aplicación - Son Ganxo
1.260.257,87

11.724,64
-12.854,68
31.471,24
142.362,43
235.194,19
190.624,76
73.111,54
1.071.170,31

189.087,56

Així mateix, el secretari informa que s’ha remès als membres de la Comissió una còpia de l’informe de
Secretaria, de dia 17.05.05. ----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que l’any passat, amb la liquidació del Pressupost de 2003, es va
lliurar als membres de la Comissió un llistat de liquidació de totes les partides i aquest any no s’ha lliurat, i
li agradaria saber-ne els motius. ----------------------------------------------------------------------------------------El secretari informa que aquest assumpte s’ha de passar al Ple i que els esmentats llistats es remetran
abans de la sessió plenària. ---------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo manifesta que, d’aquesta documentació, se n’hauria d’haver disposat avui, per poder-la
analitzar adequadament a la comissió, i no pot ser que es lliuri dos dies abans de la sessió plenària; per
tant, com a molt tard, demana poder-la tenir dilluns a primera hora.
Així mateix, mostra el seu
descontentament pel fet que per a un assumpte tan important com és el control del pressupost de 2004,
no es disposi de tota la documentació, i assenyala que se sent malament. I demana: un llistat de la
liquidació partida per partida; especificació de les inversions realitzades; dels ingressos; de les despeses
de personal i de la liquidació total del pressupost més les modificacions. ----------------------------------------El batle manifesta que les modificacions de crèdit que hi ha hagut s’han passat per comissió i Ple i tots els
grups polítics en disposen d’una còpia. --------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que el que demana és un llistat en el qual s’informi del pressupost que hi
havia, de la modificació realitzada, i del que s’ha gastat, i que treure açò informàticament no és massa
complicat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle insisteix que, en el cas concret de les modificacions, la portaveu del Partit Popular té la
documentació. La Sra. Baillo insisteix que no és açò que demana, sinó un full de liquidació. El batle
reitera que, de la part concreta de les modificacions del pressupost, vostè ja en té la documentació. La
Sra. Baillo reitera que no demana les modificacions en concret, sinó un full on hi aparegui tot. -------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el resultat pressupostari dóna negatiu, i demana una
explicació. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretari informa que, tal com es desprèn de la liquidació del pressupost, les obligacions reconegudes
durant l’any 2004 han estat superiors als drets reconeguts. Continua informant de la importància de
l’apartat 5è de la liquidació, relatiu a crèdits amb càrrec a romanent de tresoreria, és a dir, despeses
legalment aprovades durant el 2004 i que afecten el resultat de l’esmentat exercici, però que han estat
finançades a través de romanent de l’exercici anterior. Conclou indicant que la lectura del resultat
pressupostari específic per l’any 2004 és l’anomenat resultat pressupostari ajustat que es preveu a la
liquidació. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo interessant-se pel romanent de tresoreria, sobre el qual assenyala que és molt just,
i diu que li agradaria disposar d’informació referent als drets i les obligacions pendents de pagament. ----El secretari informa que amb la documentació que es remetrà de cara a la sessió plenària, açò es veurà
parcialment i que, individualitzadament, es veurà quan es dugui a aprovació el Compte General. ---------Continua la Sra. Baillo demanant com es calculen el saldos de dubtós cobrament, i diu que li agradaria
disposar d’un desglossament d’aquests, els quals pugen a –1.446.085,67 euros. ------------------------------El secretari informa que es remetrà documentació sobre açò. -----------------------------------------------------Pel que fa a l’estat-resum dels saldos no pressupostaris, la Sra. Baillo Vadell s’interessa per la partida
d’Hisenda Pública, per import de 209.489,87 €. Demana: quan es paga?
El secretari respon que se
n’informarà. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, la Sra. Baillo Vadell demana una explicació sobre el concepte de requisa de companyies
d’aigua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que es tracta de les companyies d’aigua que es van requisar a Binibèquer Nou, i que
estan pendents de judici. ------------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo informant que deuen a l’Ajuntament 12.841,84 euros pel concepte de “Casetes Sa
Talaia”, i demana informació sobre a què fa referència açò. --------------------------------------------------------
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El secretari respon que se n’informarà. --------------------------------------------------------------------------------Per altra banda la Sra. Baillo Vadell s’interessa pel concepte de “Pendents d’aplicació – vorades”. ---------El secretari informa que, en el seu dia, el Ple de l’Ajuntament va declarar complides les obligacions del
senyor Joaquín Ensesa respecte a diferents urbanitzacions, i que es va concretar que el promotor hauria
de participar en el finançament de les vorades; va pagar aquesta quantitat a l’Ajuntament i, una vegada
s’hagin desenvolupament els projectes d’urbanització a les urbanitzacions a què fan referència aquestes
vorades, aquesta quantitat es repercutirà en el Sistema de Cooperació. -----------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’informació de tots els conceptes
pendents d’aplicació que figuren a l’estat de resum dels saldos no pressupostaris. --------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació en resta assabentada.” --------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que ha assistit a quasi totes les comissions informatives
de les diferents regidories i que, si bé uns regidors ho duen més ben preparat que d’altres, diu
que l’altre dia es va sentir empegueïda per vostè, senyor batle. A la Comissió d’Hisenda el
batle no sabia res de res i, de fet, el batle podrà tenir una responsabilitat política, però a Sant
Lluís el qui governa en qüestió de doblers no és el batle, és el secretari. Així mateix, manifesta
que ha de reconèixer que ella no és una experta en economia, però té clar el que ha de saber i
diu que açò és com en una casa; un sap quins són els seus ingressos, les seves despeses fixes,
sap què deu al banc i si qualcú li deu alguna cosa; i assenyala que el Partit Popular necessita
saber quins ingressos hi ha a l’Ajuntament, quines inversions s’han de fer, quines s’han fet,
què és el que devem i quin és l’endeutament dia 31.12.04.
Continua manifestant que aquests nombres han de marcar el que es pot fer i el que no es pot
fer en el poble de cara al futur. Manifesta que no sap si fer qualque pregunta al batle sobre la
liquidació del Pressupost del 2004, perquè creu que no la hi sabrà contestar. De fet, en el Ple
de dia 28.07.04, quan es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2003, entre altres
preguntes, li va demanar que donàs una explicació del perquè pujaven tant els drets pendents
de cobrament i ell va contestar que ja li contestarien per escrit; després d’un any està esperant
encara que contesti.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que el batle va dir que totes les respostes a les
preguntes formulades les tindria en el moment que es dugués a aprovació el Compte General, i
diu que tot açò és fals. I diu que no sap si el batle sap que aquest Compte General no és més
que un pur tràmit legal, per tant, és avui i aquí on vostè ha de saber explicar què ha fet amb
els doblers dels ciutadans, explicar com han gastat els doblers i, si no ho va fer a la comissió, el
més lògic és que ho faci en el Ple.
Així mateix, vol deixar constància que a la comissió va
demanar una explicació d’unes quantitats que feien referència a conceptes pendents d’aplicació
dels saldos no pressupostaris, i diu que la meitat no han estat contestats, i que una informació
que va demanar divendres passat, no la hi han fet arribar fins dimarts vespre, i dimecres
capvespre la resta de documentació, i el procediment reglamentari és fer-ho arribar amb 48
hores d’antelació a la celebració de la sessió plenària, i es demana: És que no volia que
tinguessim temps de revisar-ho?
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha tingut temps de mirar-se la documentació una
mica per damunt i diu que li agradaria fer unes preguntes al batle, que no creu que sàpiga
contestar-les. Indica que hi ha quantitats de dubtós cobrament per un import de 1.446.085 €,
de la qual quantitat l’equip de govern considera que una part és 100% incobrable, però n’hi ha
unes altres de fa bastants d’anys que troben que hi ha possibilitats de cobrar-ho; i demana:
Què han fet aquest any perquè aquestes quantitats es facin efectives?
Per altra banda,
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manifesta que s’han deixat de fer inversions per un import d’1.617.288 € i demana: Quines són
aquestes inversions?
Segueix manifestant que l’endeutament global de l’any 2004 és de 2.600.000 €, però el Partit
Popular vol saber quin era l’endeutament total dia 31.12.04.
Respecte a cobraments de
dubtosa recuperació, assenyala que ha vist diferents partides, les ha examinat i, per exemple,
l’any 1989 hi ha una quantitat que diu “Sanejament de Punta Prima” per 53.651 €, i es
demana: Com és que açò encara no s’ha cobrat? No ho entén.
Així mateix, manifesta que de
l’any 1995 hi ha una transferència de l’Administració General de l’Estat que tampoc entén que,
després de deu anys, no s’hagi cobrat i que puja a 28.148 €.
Indica que, igualment, de l’any
1996 hi ha contribució especial de cooperació que puja a 169.647 €; de l’any 1998
contribucions especials de Son Remei per import de 127.676 € i contribucions especials de
Binibèquer Vell per import 503.000 €; de l’any 2000, també hi ha contribucions especials de
Binibèquer Vell, de Punta Prima, i així un llarg etc., la qual cosa dóna el resultat que tenim. I
diu que el Partit Popular no entén que, després de 10 – 15 anys, encara diguin que tenen
esperances de cobrar-ho.
Finalment la Sra. Baillo Vadell manifesta que, independentment de la classificació que presenten
per cada exercici, seria molt important també fer un desglossament dels deutors més grossos,
simplement per una raó, ja que no és el mateix que degui un milió d’euros una sola persona,
que aquest milió el degui tot el poble, un euro cada persona. I diu que, com comprendrà, és
molt més fàcil no cercar aquesta persona que deu tal quantitat, que anar a cercar un euro de
cada persona del poble. Conclou dient que el Partit Popular vol saber quines accions fan i
quines han fet per cobrar aquestes quantitats, per tal que sigui més efectiva la seva gestió
econòmica.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que, per la cosa que ha vist, hi ha marrons que vénen de
molta estona i deutes pendents entre Ajuntaments i, fins i tot, d’altres equips de govern.
Manifesta que un Ajuntament no es pot dur com una empresa privada, i no pot fer cau i net a
final d’any, i sap que els imprevists en un Ajuntament, tant en l’aspecte social, cultural, etc.,
poden ser a vegades despeses que no estan comptabilitzades. Així mateix, manifesta que, en
el cas que la liquidació de 2004 s’hagi de votar, el PSM s’abstindrà perquè el seu grup polític va
fer al·legacions l’any 2004 i perquè està segur que, respecte a tot el que hi ha pendent de

cobrament, l’Ajuntament deu fer notificacions i deu haver fet anàlisis amb els advocats per
intentar cobrar-ho. Per altra banda, i respecte als deutes cap a l’Ajuntament d’un particular o
d’un estament de la comunitat autònoma, demana que també s’actuï i que si s’ha de dur a un
ciutadà al jutjat perquè no paga un deute municipal, que també es dugui al jutjat als estaments
públics per no transferir les coses quan toca.
Conclou anunciant que el seu grup polític
s’abstindrà.
Intervé el batle manifestant, en primer lloc, que hi ha coses que en el dia d’avui no es poden
contestar. Diu que és evident que es presenta una liquidació de pressupost, és evident que els
diferents pressuposts que s’han anat elaborant, amb unes inversions clares que s’han realitzat
amb els percentatges que vostè (Sra. Baillo) li vulgui posar, en altres casos també s’han fet
inversions que no estaven quantificades ni pressupostades, però si per necessitat s’han hagut
d’atendre i, en alguns casos, únicament amb els doblers de l’Ajuntament, açò el Partit Popular
s’ho passa per alt.
Així mateix, manifesta que, evidentment, es traslladarà la seva pregunta a
l’Àrea de Recaptació, respecte al dubtós cobrament o als diferents moviments que es fan quan
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s’acaba el procediment d’executiva, per veure en quin punt estem. A més, manifesta que la
Sra. Baillo sap els casos pendents de cobrament que té aquest Ajuntament amb persones
físiques, però no d’un euro sinó de molts d’euros, i, està clar, les obres de Binibèquer Vell, que
no són contribucions especials com diu la Sra. Baillo, sinó sistema de cooperació, que hi ha un
cas pendent de cobrament molt important i que ara el contenciós ha començat a resoldre a
favor de l’Ajuntament.
Continua manifestant que durant els darrers anys aquest Ajuntament ha fet esporgaments
importants, si bé encara n’hi queden per fer, i diu que se segueix fent feina en aquest sentit
per poder tenir els nombres més clars i, evidentment, en els casos de dubtós cobrament encara
s’intentarà arribar fins al final per cobrar-ho.
Segueix manifestant que la Sra. Baillo ha fet
referència a contribucions especials de diferents anys, en alguns casos amb altres equips de
govern, uns dels tants del Partit Popular que va governar del 91 al 95, i considera que també el
grup del Partit Popular hauria d’explicar per què no va liquidar la darrera certificació respecte a
les contribucions de Biniancolla. Diu que un altre cas pendent de cobrament molt important
que l’Ajuntament va suportant des de l’any 2000 és sobre el Pla Mirall i diu que espera que
qualque dia el Govern de les Illes Balears aboni a aquest Ajuntaments els 50 milions de ptes.
que li deu, tant si hi havia o no conveni.
Segueix manifestant que algunes de les preguntes fetes per la Sra. Baillo estan contestades
amb un informe que es va elaborar i que, si bé ell no és un expert en els nombres, diu que
per açò té el secretari–interventor i, a més, la responsabilitat d’aquesta qüestió està delegada
a altres persones per clarificar tot açò.
Manifesta que és important dur els nombres de la
manera més clara possible, presentant un per un els euros que ha gastat i recaptat
l’Ajuntament i diu que açò és el que es presenta avui, i que una altra cosa es que els nombres
puguin ser millors o pitjors.
Per altra banda, manifesta que també sabem el que podem gastar o deixar de gastar i també
sabem les obligacions i responsabilitats que tenim com a administració pública i, en molts de
casos, arribar a qüestions que no havien previst d’origen i que llavors apareixen. Diu que
l’Ajuntament de Sant Lluís és una mostra clara de no amagar-se en cap moment per afrontar
aquestes decisions i de posar els doblers que toquin per poder arribar a la fi, i la mostra clara
la tenim en l’escoleta i el geriàtric i centre de dia (que, per cert, en aquest darrer encara estam
esperant que el govern balear participi econòmicament en l’execució del centre de dia, cosa
que en aquests moments l’esmentat organisme segueix negant a l’Ajuntament). I diu que açò
és la realitat.

Finalment, el batle manifesta que es traslladaran totes aquestes preguntes a l’Àrea de
Recaptació, que són els professionals que fan feina per cobrar tots els casos pendents de
cobrament que hi queden, emprant tots els elements legítims per arribar fins al final i poder
cobrar cada un dels euros que deuen a l’Ajuntament.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que una de les preguntes que havia fet era:
quines actuacions s’havien fet? I diu que el batle no ha contestat.
Tot seguit, el batle demana disculpes per interrompre-la, però en el moment que ha dit que
açò es traslladarà a l’Àrea de Recaptació per tal que la seva responsable contesti a les
preguntes que vostè ha fet, entén que açò és una resposta.
Manifesta que ell no és el
recaptador, és el responsable de l’Ajuntament,
i llavors estan delegades
diferents
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competències a les diferents àrees i insisteix que tot açò se li contestarà des de l’Àrea de
Recaptació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que entén que no és una qüestió de l’Àrea de
Recaptació, sinó de fer actuacions polítiques i saber si donen o no resultat, i entén que el batle
no ha fet cap actuació per cobrar-ho. Així mateix, recorda que l’any passat, en la liquidació del
Pressupost de 2003, també li va xerrar de Binibèquer i cada any li diu el mateix, i el deute que
hi figura és de l’any 1998 i puja a 503.000 €. Per altra banda, manifesta que ella no ha tingut
gaire temps per mirar-se la documentació de la liquidació del pressupost del 2004, però ha vist
que el batle no s’ho ha mirat, perquè aquí hi ha dos tipus de gent que deu doblers; d’un
d’aquest tipus es diu que donen completament per impossible de cobrar-ne el 100%, i
d’aquesta part de gent ella no n’hi ha xerrat per res i el batle sí que n’hi ha xerrat.
Segueix la Sra. Baillo i manifesta que el batle també ha xerrat sobre el Pla Mirall, i considera
que el batle hauria de callar sobre aquesta qüestió, perquè fa una hora ha rebut un informe del
secretari i, un altre que en té del Govern balear, i diuen que aquests 50 milions de ptes. no els
podria cobrar si no hi havia un conveni, i açò ho diuen els tècnics. I diu que, si no té signat un
conveni, açò no ho cobrarà mai i serà una cosa més a les seves espatlles.
Així mateix,
manifesta que al seu entendre el batle té una total confusió respecte al concepte de liquidació i
el concepte de pressupost, i diu que un pressupost inicial de 9 milions d’euros es va
transformar en 12 milions d’euros, i açò és una falta de previsió.
Finalment, la Sra. Baillo manifesta que la liquidació del 2004 dóna un resultat pressupostari
negatiu i un romanent de tresoreria que, si bé és positiu, amb els cobraments de dubtosa
recuperació, podria ser negatiu.
Així mateix, manifesta que el batle deixa per al darrer
moment tot el que fa referència a nombres i ell no té els nombres clars, i no sap explicar quina
és l’actual economia del municipi, no en té ni idea, senyor batle. Per altra banda, manifesta
que solen dir que la democràcia és la forma menys dolenta de governar, i el Partit Popular diu:
si és que hi ha democràcia. Conclou dient que, sincerament, pensa que l’economia del poble
està en mans de la incompetència, i diu que no sap si la Sra. Prieto sap què vol dir açò
d’incompetència. Anuncia que el Partit Popular votarà en contra de la liquidació del Pressupost
de 2004.
Intervé el batle manifestant que la incompetència passa perquè la Sra. Baillo no sap que el
present punt no es vota, sinó que només és qüestió de donar-ne compte, i diu que la
incompetència la va demostrar el seu grup polític quan va governar en aquest Ajuntament, ja
que va deixar un forat que feia por veure’l, i açò és incompetència. Així mateix, manifesta
que el que hi ha pendent de cobrament del Pla Mirall no és damunt de les seves espatles, sinó
que és damunt les espatles de l’Ajuntament i considera que la Sra. Baillo té molta cara
defensant que l’any 1998, quan governava el PP en el Govern balear, que van signar tots els

papers necessaris, el Sr. Pep Aloy, per tirar endavant el Pla Mirall, i avui diuen que si no hi ha
conveni que no es poden cobrar, quan per aquí van passar les adjudicacions d’obra; havent
vingut tècnics del Govern balear; havent signat tècnics del Govern balear els certificats de
finals d’obra, i avui la Sra. Baillo diu que açò no es pot cobrar si no hi havia un conveni.
Considera que açò és tenir molta cara voler rebutjar les obligacions que li corresponen a
cadascú.
Finalment, el batle insisteix que el Pla Mirall no serà damunt les seves espatles sinó damunt les
espatles de l’Ajuntament, i que no s’ho perdi de vista a açò, la senyora Baillo, i que la
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incompetència possiblement passa per ella per la mala defensa que fa del municipi de Sant Lluís
davant els seus, per voler amagar les vergonyes dels seus en l’àmbit de Govern balear. I açò
és la realitat.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

A les 21 hores, el batle demana una pausa de deu minuts, per tal de fer la inauguració de la III
Fira d’Art.
Tot seguit, a les 21.15 hores es reprèn la sessió.

SETÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 357 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS D'APEL·LACIÓ
INTERPOSAT PER ANA Mª ALSINA PONS CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 287/03 DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2.
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 357 de dia 22.04.05 del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual S’ESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per
Ana Maria Alsina Pons contra la sentència núm. 287 de 2003 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2, amb motiu del recurs contenciós administratiu interposar per Ana Mª Alsina Pons
contra la inactivitat o acte presumpte de l’Ajuntament a l’expedient iniciat a instància d’Ana Mª
Alsina Pons en data 27.10.00 sobre infraccions urbanístiques amb motiu de l’execució d’obra
realitzada a Punta Prima, passeig de s’Arenal, 5, cap de cantó carrer Pins, 10 (Procediment
ordinari núm. 270/01).
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que li agradaria saber el que passarà amb l’augment de
volum d’aquesta edificació.
El batle manifesta que no entrarà en el fons de la sentència i que únicament ha de dir que el
mes de juliol de 1999 es produeix un canvi de govern, que l’any 2000 s’obre un expedient de
disciplina urbanística i que aquest segueix estant obert i s’haurà de resoldre.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
VUITÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 134/05 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2, AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER SERDISCOM SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 74/05).

El secretari dóna compte de la Sentència núm. 134/05 de dia 06.05.05, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, mitjançant la qual S’ESTIMA parcialment el recurs
contenciós administratiu interposat per SERDISCOM SL contra l’acord de la Comissió de Govern
de dia 12.02.04 sobre concessió d’una llicència de primera ocupació i liquidació definitiva de la
taxa per atorgament de llicència i impost sobre construcció (PO 74/05).
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Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que la sentència determina el pagament de les costes a
càrrec de l’Ajuntament, i diu que tot just que se’n sàpiga l’import que se li passi la informació.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
NOVÈ.- CONTROL DEL PLE A LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Comissió de Govern de dia 15.04.05.
-

Punt 2n, apartat 1r.- Còpia de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, així com de
l’informe emès pel Consell Insular de Menorca, amb relació a l’activitat de “Taller y almacén
de compañía suministradora de aguas”.

-

Punt 2n, apartat 2n.- Còpia del projecte d’activitat per “Almacén y oficina de empresa de

-

Punt 4t.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 “Canalització dels serveis de baixa tensió,
telefònica i enllumenat públic s’Ullastrar (II fase)”.

-

Punt 5è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 2 “Ampliació zona tennis Sant Lluís (II fase)”.

-

Punt 6è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea Esportiva amb relació a l’escrit presentat per la
Delegació de Petanca en sol·licitud d’ajuda econòmica.

-

Punt 7è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea d’Educació amb relació a les sol·licituds
presentades per les ajudes del transport escolar durant el curs 2004/2005.

-

Punt 10è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea de Contractació amb relació a la sol·licitud
presentada per Rafael Pons Merino, RE 1894, de devolucions de fiances.

-

Punt 11è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea de Contractació amb relació a la factura núm.
30/2005 presentada per Josep Quintana Subirats.

-

Punt 12è.- Còpia de l’informe emès per l’assessor jurídic municipal amb relació a la
sol·licitud presentada per la treballadora Ana María Pons Pons de pròrroga d’excedència.

-

Punt 13è.- Còpia de l’informe emès per l’assessor jurídic municipal amb relació als honoraris
presentats per Carlos Maceda de Olives.

-

Punt 18è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea de Contractació amb relació a la devolució de
les garanties provisionals als licitadors que participen en procediments de l’Ajuntament.

-

Punt 19è.- Còpia del contracte subscrit entre l’Ajuntament i la mercantil IP Menorcanet SL,
respecte a la Red Wifi.

construcción”

Comissió de Govern de dia 21.04.05.
-

Punt 10è.- Còpia de tots els projectes per als quals se sol·licita subvenció al SOIB.
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-

Punt 11è.- Còpia del projecte de “Pavimentació asfàltica camí de ca n’Huguet”.

-

Punt 14è.- Còpia del recurs de reposició interposat contra la proposta de resolució de
revocació de la subvenció concedida a l’Ajuntament per a la implantació d’Agendes Locals
21.

-

Punt 15è.- Còpia de la memòria informativa elaborada per Gaat SL per a l’adaptació del
planejament municipal al PTI.

Comissió de Govern de dia 30.04.05.
-

Punt 3r, apartat 3r.- Còpia del conveni entre el CIM i els ajuntaments de Menorca per
desenvolupar el programa del servei d’atenció educativa infantil.

-

Punt 4t.- Còpia de les següents factures del mes de març 2005:
-

Aigües Sant Lluís.- Factura núm. 42/05, per import de 441,58 €
Enrique Vizcaino.- Factura F05-006, per import de 1.212 €
FCCSA.- Factura núm. 10155, per import de 40.860,60 €
Feim Sport SL.- Factura núm. 250288, per import de 1.170,59 €
Josep Quintana.- Factura núm. 23, per import de 3.636 €
Juan Mora SA.- Factura núm. 11, per import de 3.978,37 €
Juan Mora SA.- Factura núm. 12, per import de 1.687,44 €
Megatrans Sant Lluís SL.- Factura núm. 40, per import de 1.264,27 €

-

Punt 6è.- Còpia de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, així com de l’assessor
jurídic municipal, amb relació al recurs de reposició interposat per Urbanización San Luís
Mediterráneo SA.

-

Punt 8è.- Còpia de l’acord adoptat pel Comitè de Personal Laboral de dia 22.04.04.

-

Punt 12è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea de Contractació amb relació al capítol de
seguretat i salut de l’obra “Construcció Geriàtric i Centre de Dia”.

-

Punt 13è.- Còpia de les certificacions núms. 1 i 2 de l’obra “Construcció Geriàtric i Centre de
Dia.- Seguretat i Salut”.

-

Punt 14è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 suplementària “Construcció Geriàtric i
Centre de Dia”.

-

Punt 17è.- Còpia del recurs d’alçada interposat davant la Direcció General de Costes.

-

Punt 19è.- Còpia de la proposta presentada per Juana Prieto Ardao relativa a la concessió
de 15 dies de vacances o el seu abonament al policia local Fernando Sanz Martínez.
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Comissió de Govern de dia 06.05.05.
-

Punt 3r, apartat 4t.- Còpia de l’escrit presentat per Ana Maria Alsina Pons, RE 2389.

-

Punt 5è.- Còpia de la memòria i del pressupost sobre l’abalisament de les platges i zones
de bany del terme municipal per a l’any 2005.

-

Punt 8è.- Còpia de la certificació núm. 3 “Construcció Geriàtric i Centre de Dia.- Seguretat i
Salut”.

-

Punt 9è.- Còpia de les certificacions núms. 5 “Construcció Geriàtric i Centre de Dia”.

-

Punt 10è.- Còpia de la certificació núm. 2 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (II fase – execució rotonda)”.

-

Punt 11è.- Còpia de la certificació núm. 2 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (I fase – Son Remei – Punta Prima)”.

DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, amb motiu del campionat d’Espanya d’escacs, es va
prendre la decisió que se celebraria a l’INSOTEL de Punta Prima i diu que al Partit Popular li
agradaria saber per què aquest establiment hoteler i no un altre.
El batle informa que la Federació d’Escacs de Menorca així com la Federació Espanyola d’Escacs
van considerar que l’INSOTEL era el més idoni per fer aquesta competició, ja que l’establiment
complia unes certes característiques, com ara d’habitatge, oficines, connexions, etc., si bé diu
que també hi havia la possibilitat de fer-ho a l’hotel Sur Menorca, però finalment es van
decantar per l’INSOTEL.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Recorda que en el Ple anterior es va aprovar canviar la gespa de
la rotonda per pedres de colors, però en canvi a la Comissió d’Urbanisme es va xerrar d’unes
gomes de colors. I demana si se’n sap el cost.
El batle informa que s’està valorant i que, evidentment, aquesta actuació no es farà ara, sinó
després de l’estiu per qüestions de seguretat.
Així mateix, la Sra. Baillo Vadell demana al batle si ell sabia a l’anterior sessió plenària que eren
gomes, ja que en el Ple tota l’estona van xerrar de pedres de colors.
El batle manifesta que, tant si són gomes com pedres de colors, el que es pretén és donar un
altre disseny i que l’objectiu és estalviar el consum d’aigua que es produeix a aquest indret i
que el manteniment sigui pràcticament zero.
La Sra. Baillo Vadell demana si se sap com es col·locaran, ja que, en el cas que es posin gomes
de colors, aquestes no pesen gaire i un dia de vent n’hi pot haver per tot.
El batle manifesta que, una vegada es determini si seran gomes o pedres, després es veuran
les característiques tècniques per a la seva col·locació, i diu que es tindrà en compte aquesta
matisació.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple passat va demanar informació sobre les
obres d’execució dels jocs infantils i esportius a Punta Prima, i el batle va dir que esperava que
en un mes estarien acabades. Atès que no ha estat així i que ha passat aquest mes, li
agradaria saber quan s’acabaran.
El batle manifesta que exactament el dia que s’acabarà no ho sap. Diu que dilluns, i durant 10
dies, es tanca la circulació per la zona on es fa la rotonda, per tal de poder culminar les obres
de l’asfaltat; posteriorment es col·locaran els bancs, l’enllumenat i la senyalització. Respecte a
les obres del parc esportiu, manifesta que demà s’asfaltarà el multifuncional i dilluns es
començarà el muntatge; i, respecte a la zona de jocs infantils, assenyala que aquests dies s’hi
posarà formigó i les obres no s’aturaran fins que no s’acabin. Així mateix, informa que les
obres s’han retardat una mica perquè hi havia un problema amb una paret mitgera amb una
veïna i no hi ha hagut manera de posar-nos d’acord. Conclou dient que s’està fent feina i
espera que en el proper Ple pugui informar de la culminació de les obres.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que té coneixement que un hotel s’ha queixat de renous, i
considera que les obres s’haurien d’acabar al més prest possible.
El batle manifesta que l’hotel que es va queixar no era per aquestes obres, sinó per unes obres
que feia un veí. Recorda que quan es va fer aquest establiment hoteler, van donar moltes
molèsties, durant tres anys, a tots els veïns de la zona i ara aquest veí, que per cert era un
dels que no s’havia queixat, en el dia d’avui té una màquina de picar dins casa seva i ha estat
denunciat per l’establiment hoteler, i diu que açò és curiós. No obstant açò, indica que per
part de l’Alcaldia se li va fer una autorització especial per poder acabar la seva obra. Així
mateix, manifesta que Sant Lluís és un municipi turístic i s’ha de cuidar, però també hi ha la
part de la construcció que ha de fer feina, i que s’haurà d’analitzar l’ordenança municipal
perquè hi ha certes màquines que de si ja es passen de decibels.
Continua la Sra. Baillo. Recorda que el Partit Popular en el mes d’octubre de 2004 va presentar
una proposta per reordenar l’aparcament de Cala Torret i que, si bé l’equip de govern va dir
que açò s’estava estudiant, han passat sis mesos i no en sap res; per tant, diu que li agradaria
saber com està aquesta proposta.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que ja s’ha iniciat la temporada d’estiu i ja han
començant a arribar escrits queixant-se sobre els fems, i el darrer que ha vist és d’un veí que es
queixa de rates als voltants dels contenidors a Torret. Vol saber què pensa fer l’Ajuntament
sobre aquesta qüestió. Igualment, agrairia que es pressionàs FCCSA perquè facin net els
contenidors, ja que el contracte diu que ho han de fer setmanalment i ha observat que no es
fan net. Demana que açò es tengui en consideració.
El batle manifesta que una cosa és la neteja dels contenidors i una altra cosa és el dipòsit
d’objectes vells devora el contenidors, que és el que denuncia aquesta senyora, i diu que tot
açò no és una qüestió de FCCSA sinó una qüestió de conscienciació ciutadana. Manifesta que
per part de FCCSA es fan dues actuacions setmanals de neteja dels punts on es dipositen
objectes i, al cap de pocs temps, n’hi torna haver, i insisteix que la gent no està conscienciada
en aquests sentit. Així mateix, i respecte a la neteja dels contenidors, manifesta que és una
actuació que FCCSA va fent periòdicament i diu que aquesta es fa en el moment de la
recollida.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Garrigueta?

I demana: Quan es continuarà amb l’arranjament de sa
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El batle respon que se l’informarà i que en aquests moments s’estava pendent de veure quin
tipus d’arbrat es generava per fer pantalla amb el veí confrontant.

Segueix la Sra. Baillo. Recorda que per a l’actuació de sa Garrigueta hi havia destinada una
quantitat de doblers, però s’ha perdut la subvenció respecte a l’Agenda Local 21 i es demana:
Per què no es presenta la documentació a temps? Manifesta que açò ha passat unes quantes
vegades i és lamentable perdre subvencions per no arribar la documentació a temps.
El batle manifesta que des de l’Àrea de Contractació s’informarà sobre aquesta qüestió i matisa
que és Agenda Local 21 del Govern balear, ja que des del CIM hi va haver una línia d’ajudes i
no hi va haver cap problema.
Per altra banda la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular troba que seria molt
interessant que el batle informàs els seus regidors del que fa referència a les seves àreaes, ja
que a una reunió del Consell Municipal de Turisme, que va tenir lloc dia 17, se li va demanar a
la regidora informació sobre el camp de golf, i ella no en sabia absolutament res, i considera
que el batle va tenir prou temps (una setmana des del dia que va entrar la documentació a
l’Ajuntament fins al dia de celebració del Consell) per haver-la informat i no fer-la quedar
malament.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que quan el Partit Popular va presentar les al·legacions
al Pressupost del 2005, una d’elles feia referència al Pla d’equipaments culturals i demanava
que la partida de 15 mil euros s’incrementàs fins a 18 mil euros, perquè consideraven que era
necessari un bon equip de música, però l’equip de govern no ho va acceptar. No obstant açò,
manifesta que llavors la Comissió de Govern de dia 30.04.05 accepta la sol·licitud de la
regidoria de Festes, Cultura i Joventut per adquirir un nou equip de música. Pensa que tot açò
és una contradicció, i no entén que fa dos mesos no era necessari aquest equip de música i ara
sí, i demana al batle que la propera vegada no li digui que presentin al·legacions, perquè pel
que es veu el que diu el Partit Popular no serveix de res.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell demana a la Sra. Pons Villalonga si en el programa electoral
d’UCM de Sant Lluís tenien projectat fer consells municipals.
Respon la Sra. Pons Villalonga que sí.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no l’hi tenia, i respecta les propostes i
iniciatives de l’equip de govern, però no té cap obligació d’anar a cap consell municipal, i li
sembla molt be que, tant UCM com el PSOE, ho tenguin dins el programa electoral i ho
desenvolupin, però si el Partit Popular no assisteix als consells no passa res.
I diu tot açò
perquè creu que hi ha comentaris que sobren, i que si hi ha qualque dia que no hi poden anar,
no passa res; hi aniran la pròxima vegada.
Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que, simplement, quan la Sra. Magda va demanar de
què estaven xerrant se li va dir que era d’allò que havien tractat en el darrer Consell Municipal
Escolar, i que havia estat un acord del Consell i que el Partit Popular estava convocat i no hi
havien assistit.
Així mateix, manifesta que simplement venia tot arran d’unes cartes que van
sortir pel diari, i d’un escrit que havien fet al Butlletí municipal, que no s’havia signat des de la
seva regidoria, sinó com a Consell Municipal Escolar, i diu que el fet de no venir als Consells és
una opció totalment lliure, però en cap moment se li va recriminar que no hi hagués assistit el
Partit Popular, sinó que únicament es va posar de manifest que els únics que no hi havien
assistit era l’esmentat grup polític.

22

AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

La Sra. Baillo Vadell demana si aquest comentari estava a l’ordre del dia. La Sra. Pons
Villalonga respon que a “Precs i suggeriments” la Sra. Magda va demanar de què estaven
xerrant i se li va contestar. La Sra. Baillo Vadell creu que tot açò estava fora de lloc. La Sra.
Pons Villalonga diu que açò és una opinió personal seva.

Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que a una Comissió de Govern va veure que un policia
local havia fet el curs d’Oficial de Policia i va demanar a l’Ajuntament que se l’hi retribuís o que
se li concedís dies de permís, i se li ho va denegar. I demana de quina manera se sol fer quan
hi ha un cas d’aquestes característiques.
El batle manifesta que, en aquest cas en concret, quan ho va demanar per primera vegada se li
va dir que podia assistir al Curs d’oficial, però la seva assistència havia d’anar a compte de les
vacances i que l’Ajuntament no assumiria les despeses derivades del curs; posteriorment
aquest policia ho va tornar a plantejar i els dos membres de l’equip de govern que estan dins la
Comissió de Personal van presentar una proposta, però ell i la primera tinenta de batle van
considerar que en el seu dia ja s’havia adoptat una determinació i no calia aquesta revisió de
l’acta, per açò, amb el vot de qualitat es va desestimar la sol·licitud.
Així mateix, manifesta
que no hi ha res reglat sobre aquesta qüestió i que cada consistori ho ha fet d’una manera, i
diu que el Curs d’oficial és una opció que tenen els policies per anar millorant, però a vegades
el que succeeix és que es paguen cursos a policies i després se’n van a fer feina a altres llocs, i
açò ha passat en aquest Ajuntament.
Intervé el Sr. Cubas Cremades manifestant que el fet d’adquirir un nou equip de música no és
un capritx, i que el que va succeir és que es va espanyar l’equip de música que tenien i se’n van
haver de comprar un de nou. I diu que açò és com si ara la Sra. Baillo digués que seria
necessari comprar un piano, cosa que ell diria que no, però si després aquest es crema, per dir
qualque cosa, desprès se n’hauria de comprar un de nou.
Intervé la Sra. Prieto Ardao adreçant-se a la Sra. Baillo i dient-li que sí que sap què vol dir
incompetència i, a més, diu que hi ha un refrany que diu: “Que por la boca muere el pez”, i
diu que açò és allò que li passarà a vostè, Sra. Baillo.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.50 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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