AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE DIA 30 DE JUNY DE
2005.
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 30 de juny 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 Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :

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

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.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 26.05.05.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 06.06.05.RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal:----------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/167.- Pròrroga contracte Ester Fanals Sintes, des del dia 01.04.05 fins
al dia 30.06.05 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/169.- Pròrroga contracte Ana María Alsinet Rodriguez, des del dia
01.04.05 fins al dia 30.04.05 (àrea social). -----------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/221.- Contractació Judith Villeyra San Anastasio, des del dia 20.04.05
fins a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla (àrea social). ------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/225.- Pròrroga contracte Juan Pablo Cosentino, des del dia 18.04.05
fins al dia 17.07.05 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/258.- Pròrroga contracte Ramón Ruiz Mena, des del dia 09.05.05 fins
al dia 08.07.05 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/259.- Pròrroga contracte Ana María González González, des del dia
03.05.05 fins al dia 31.12.05 (auxiliar administrativa Serveis Tècnics). --------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/260.- Contractació Adrian Pons Tudurí, des del dia 03.05.05 fins al dia
16.05.05 (auxiliar administratiu Molí de Dalt). --------------------------------------------------------------------
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-

Resolució d’Alcaldia núm. 2005/265.- Contractació Demetrio Arnau Bonet, des del dia 10.05.05 fins a
la cobertura definitiva de places en propietat (Policia Local). --------------------------------------------------

Resolució d’Alcaldia núm. 2005/266.- Contractació Mercedes Sánchez Gómez, des del dia 04.05.05
fins a la cobertura definitiva de places en propietat (Policia Local). ------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/267.- Contractació Esther Buil Esteban, des del dia 11.05.05 fins al dia
31.12.05 (Policia Turística). -----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/268.- Contractació María Olga Fernández Bravo, des del dia 11.05.05
fins al dia 31.12.05 (Policia Turística). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/305.- Contractació Adrian Pons Tudurí, des del dia 17.05.05 fins a la
reincorporació de la treballadora Juana Mª Mir Villalonga, actualment de baixa per ILT (notificador). -Intervé la Sra. Baillo Vadell interessant-se per les proves de selecció realitzades per a la contractació d’una
treballadora social, i diu que li agradaria disposar d’informació dels tipus de proves, de la composició del
tribunal, dels aspirants presentats, etc., és a dir, de tot el procediment realitzat. Així mateix, assenyala
que mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/139 s’aproven les bases per a aquesta contractació, en
les quals no figura l’oposició com a membre del tribunal, i diu que li agradaria saber si açò legalment es
correcte; també vol saber si aquestes bases es van publicar al tauler d’anuncis i diari Menorca, tal com
s’indica a la resolució.
Per altra banda, informa que el SOIB ofereix subvencions per contractar
persones, cosa molt interessant que creu que s’hauria de tenir en compte a l’hora de contractar personal i
fer-ho a través de programes del SOIB. -------------------------------------------------------------------------------El batle informa que l’anunci d’aquestes proves de selecció es va publicar al diari i al tauler d’anuncis; s’hi
van presentar tres aspirants; es va fer una prova escrita i una altra d’oral i, segons les puntuacions que es
van obtenir, es va contractar Judith Villeyra. Així mateix, manifesta que el tribunal estava format pel
batle, la 2ª tinenta de batle, la coordinadora de l’Àrea Social i un representant del Col·legi de
Treballadors Socials. No obstant açò, manifesta que no hi ha inconvenient a fer una còpia de tot
l’expedient d’aquestes proves de selecció. Pel que fa al SOIB, manifesta que aquest Ajuntament ha
sol·licitat subvencions a deu programes del SOIB, si bé encara no se sap quins s’aprovaran. ---------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber si és correcte que l’oposició no figuri com a membre
del tribunal qualificador de les proves. El secretari respon que se n’informarà. -------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell assenyala que mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/225 es
prorroga el contracte a Juan Pablo Cosentino, i a l’esmentada resolució es posa de manifest que hi ha
diferents baixes per ILT del personal adscrit a la brigada d’obres. Diu que li agradaria saber quantes n’hi
ha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que, almenys, n’hi ha dues. --------------------------------------------------------------------------Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que s’han contractat dos policies locals i dos policies turístics, i
diu que li agradaria saber quants policies té contractat l’Ajuntament i quants n’hi ha de cara a l’estiu.
Igualment, demana si la Policia Turística estarà destinada a qualque urbanització en concret. --------------El batle respon que a l’expedient de la plantilla de personal per a l’any 2005 hi figura la totalitat de policies
contractats, i que de cara a l’estiu el cos de policia s’incrementa amb dos policies turístics.
Així mateix, i
atès que tot el terme municipal és turístic, manifesta que els policies turístics no es destinen a un lloc en
concret, sinó que van tots junts. ----------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vot a favor del representant del PSOE, que
suposen cinc vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -----------Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/167; 2005/169; 2005/221;
2005/225; 2005/258; 2005/259; 2005/260; 2005/265; 2005/266; 2005/267; 2005/268 i 2005/305.” -

Intervé la Sra. Baillo Vadell recordant que a la comissió d’Hisenda va demanar que li agradaria
saber si era correcte que l’oposició no figuràs com a membre del tribunal qualificador de les
proves de selecció per a la contractació d’una treballadora social, i que el secretari va dir que se
n’informaria; per tant, i atès que no ha rebut contestació, manifesta que li agradaria que se li
contestàs al més prest possible.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
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El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:

-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/167; 2005/169;
2005/221; 2005/225; 2005/258; 2005/259; 2005/260; 2005/265; 2005/266; 2005/267;
2005/268 i 2005/305.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 06.06.05.APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL D'HONORS I DISTINCIONS 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 l’esborrany de projecte de reglament
municipal d’honors i distincions de l’Ajuntament de Sant Lluís, el qual, en el cas que s’aprovi inicialment, se
sotmetrà a exposició pública durant el període d’un mes. -----------------------------------------------------------Intervé el batle manifestant que allò que es pretén és disposar d’un reglament sobre honors i distincions, i
que per açò s’ha elaborat aquest document; agraeix la feina feta per l’arxivera municipal i el regidor de
Cultura. Així mateix, assenyala que, tal com s’ha dit abans, aquest reglament se sotmetrà a exposició
pública i que, tot el que se’n pugui millorar o s’hi pugui incorporar, evidentment es tindrà en compte. -----Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que l’article 4t del reglament, relatiu a nomenaments honorífics, fa
referència a títol de fill predilecte o filla predilecta de Sant Lluís; títol de fill adoptiu o filla adoptiva de Sant
Lluís i títol de batle/essa i de regidor/a honorari/ària; i diu que aquest darrer cas no entén amb quin
objectiu es posa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que l’arxivera municipal n’informarà. ----------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell indicant que l’article 16è estableix que el procediment s’iniciarà mitjançant un
decret de Batlia, bé per iniciativa pròpia o a requeriment d’una tercera part dels membres que integren la
corporació. Diu que si açò es fa mitjançant un decret de batlia, entén que podria ser com a molt
partidista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que açò és un esborrany de reglament i que aquest estarà a exposició pública i que, si
el Partit Popular considera que hi ha articles que s’han de millorar, presentin al·legacions.
Així mateix,
manifesta que no és una qüestió de partidismes sinó de reconeixement, tant si són de dretes, esquerres o
d’altra banda, i que si la primera lectura que fa el PP és aquesta, ... mal assumpte. -------------------------El secretari informa que el decret de batlia és únicament per iniciar el procediment i designar l’instructor, i
després s’ha de dur a terme tot un procés que acabarà amb una proposta que el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum pertinent, ha d’aprovar. --------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, a les 20.15 hores s’incorpora a la sessió la regidora d’UCM, Carmen Pons Villalonga. ------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la disposició transitòria estableix que els honors i les
distincions atorgats per l’Ajuntament amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reglament computaran
a l’efecte de la concessió de nous honors i distincions; demana si n’hi ha hagut algun amb anterioritat. --El batle respon que no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que aquest esborrany de reglament és molt semblant al de
l’Ajuntament de Maó, i suposa que aquest reglament era necessari pel fet que ja hi ha una persona per
fer-li un nomenament honorífic. ---------------------------------------------------------------------------------------El batle recorda que la Comissió de Govern va acordar impulsar l’inici d’expedient per a la declaració de fill
il·lustre de Sant Lluís a José Cardona Sintes (en Pepe Fuguet) i que, per açò s’ha fet aquest reglament, per
tal de poder desenvolupar aquest expedient i els altres que es considerin oportuns. --------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que li sembla bé disposar d’un reglament d’aquestes característiques i que,
com més consens hi hagi sobre aquesta qüestió, molt millor. Així mateix, manifesta que l’article 17è diu
que el decret de batlia que iniciï el procediment nomenarà, entre els regidors/es de la corporació, un
instructor responsable de la tramitació, i entén que açò no és un cop de decret, sinó que entén que es fa
aquest decret perquè després es faci un debat i es duguin a terme els diferents tràmits. I demana si és
així. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El secretari manifesta que, segons l’article 18è, la concessió dels nomenaments honorífics necessiten el
vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la corporació assistents a la sessió i que les
distincions honorífiques necessiten el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la corporació. I insisteix que el decret de batlia és únicament per iniciar l’expedient. --------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vot a favor dels representants del PSOE, UCM i
PSM, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que suposen quatre vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal d’honors i distincions de l’Ajuntament de Sant Lluís. Segon.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca l’anunci de la present aprovació inicial, per tal que
durant el període d’un mes els interessats puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments a
l’expedient en tramitació. -------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas de no presentar-se-n’hi, l’esmentat reglament s’entendrà aprovat definitivament.” ------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que de l’anàlisi realitzada a la comissió en queda un
punt pendent de contestar; en concret, respecte a l’article 4t del reglament, relatiu a
nomenaments honorífics, en què el batle va dir que l’arxivera municipal n’informaria. Diu que li
agradaria que es contestàs. No obstant açò, anuncia que el Partit Popular votarà a favor
d’aquest reglament.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Sant Lluís.
Segon.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca l’anunci de la present aprovació inicial, per
tal que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar al·legacions, reclamacions
o suggeriments a l’expedient en tramitació.
En el cas de no presentar-se-n’hi, l’esmentat reglament s’entendrà aprovat definitivament.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 06.06.05.SOL·LICITUD PRESENTADA PER "INIMA, SERVICIOS EUROPEOS DE MEDIO
AMBIENTE SA".- TRAMITACIÓ DAVANT LA JUNTA DE PREUS DEL GOVERN DE LES
ILLES BALEARS DE LES NOVES TARIFES D'AIGUA DE LA URBANITZACIÓ DE
BINISSAFÚLLER.
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 una còpia del nou estudi econòmic de
tarifes d’aigua potable per a la urbanització de Binissafuller, presentada per INIMA, Servicios Europeos de
Medio Ambiente SA, RE 358 de dia 21.01.05. -------------------------------------------------------------------------Intervé el batle recordant que en el mes d’abril de 2004 INIMA va presentar un estudi econòmic de tarifes
per a la urbanització de Binissafúller, per tramitar-lo davant la Junta d’Aigües, i diu que en una primera
comissió d’Economia, Hisenda i Governació tots els seus membres es van abstenir i l’expedient no va ser
aprovat ni denegat. Posteriorment, assenyala que es va tornar a dur a una altra comissió i l’equip de
govern va votar en contra de l’esmentat estudi pel fet que no anava en consonància amb la filosofia de
l’Ajuntament respecte a les tarifes d’aigua municipal, on hi ha una estructura tarifària per blocs de forma
que siguin gravats els consums excessius. Manifesta que es va comunicar l’acord a l’esmentada empresa,
i ara s’ha presentat un nou estudi econòmic de tarifes per a la urbanització de Binissafúller, en el qual
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s’estableix una estructura tarifària per blocs. Per tant, anuncia que informarà favorablement sobre l’estudi
de tarifes presentat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que ha observat que sembla que des de l’any 1992 no havien augmentat
els preus de l’aigua, i considera que han passat molts d’anys. -----------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón demana si aquesta empresa és la que subministra aigua a Binissafúller Roters. Respon
el batle que sí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -------------

-

Informar favorablement sobre la proposta de noves tarifes de proveïment d’aigua potable a la
urbanització de Binissafúller presentada per INIMA, Servicios Europeos de Medio Ambiente SA, de
conformitat amb la relació que s’indica a continuació, i remetre l’expedient a la Comissió de Preus de
Balears perquè l’aprovi: ----------------------------------------------------------------------------------------------Quota de servei -----------------------------------------------------------------------------------------------------Habitatges
6,266098 €/mes ------------------------------------------Hotels/plaça
1,322226 €/mes -------------------------------------------Bars i Restaurants
18,798294 €/mes --------------------------------------------Comerços
6,266098 €/mes -------------------------------------------Consum habitatge -------------------------------------------------------------------------------------------------01-10 m3/mes (01-30m3/trim.)
0,510860 €/m3 --------------------------------------------11-40 m3/mes (31-120m3/trim.)
0,570961 €/m3 --------------------------------------------41-100 m3/ mes (121-300m3/trim.)
0’661113 €/m3 --------------------------------------------101-200 m3/mes (301-600m3/trim.)
0,781316 €/m3 --------------------------------------------> 200 m3/mes (> 600m3/trim.)
0,871468 €/m3 -------------------------------------------Manteniment comptadors
0,751265 €/mes -------------------------------------------Drets de connexió
120,2024 €” -------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que al grup del Partit Popular li agradaria fer dues
observacions. En primer lloc, diu que es fa molt difícil negar una puja d’augment de les tarifes
d’aigua de Binissafúller Roters, atès que aquestes no s’havien apujat des de l’any 1992, que no
és el mateix cas que Aigües Sant Lluís que les van apujar l’any 2000; i, com a segona
observació, li preocupa que sigui el municipi de Sant Lluís aquell on les tarifes de l’aigua són
les mes cares de Menorca, segons dades proporcionades pel diari Ultima Hora, i diu que açò vol
dir que aquest augment significarà, una vegada més, encarir l’aigua. Conclou dient que, per
tot açò, el Partit Popular s’abstindrà.
Intervé el batle manifestant que, no és per entrar en polèmica, però sobre la intervenció feta
que l’aigua de Sant Lluís sigui la més cara, es demana: Quina seria la proposta del PP? Regalar
l’aigua? Considera que la intervenció del Partit Popular no sap cap a on s’hauria d’orientar, i
creu que l’esmentat grup polític, en aquest sentit, s’ho hauria de fer mirar, en el seu criteri.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
-

Informar favorablement sobre la proposta de noves tarifes de proveïment d’aigua potable a
la urbanització de Binissafúller presentada per INIMA, Servicios Europeos de Medio
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Ambiente SA, de conformitat amb la relació que s’indica a continuació, i remetre l’expedient
a la Comissió de Preus de Balears perquè l’aprovi:
Quota de servei
Habitatges
Hotels/plaça
Bars i Restaurants
Comerços

6,266098 €/mes
1,322226 €/mes
18,798294 €/mes
6,266098 €/mes

Consum habitatge
01-10 m3/mes (01-30m3/trim.)
11-40 m3/mes (31-120m3/trim.)
41-100 m3/ mes (121-300m3/trim.)
101-200 m3/mes (301-600m3/trim.)

0,510860 €/m3
0,570961 €/m3
0’661113 €/m3
0,781316 €/m3

> 200 m3/mes (> 600m3/trim.)

0,871468 €/m3

Manteniment comptadors

0,751265 €/mes

Drets de connexió

120,2024 €

CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 06.06.05.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES
ADMINISTRATIUS D'ADJUDICACIÓ D'EXPLOTACIÓ TEMPORAL DE LES ZONES DE
DOMINI PÚBLIC DE LES PLATGES DE PUNTA PRIMA (AUTORITZACIÓ NÚM. 1) I
BINIBÈQUER (AUTORITZACIÓ NÚM. 1) PER ALS ANYS 2004 A 2007.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de l’informe de Secretaria, de dia 01.06.05, així com de la Proposició d’Alcaldia,
també de dia 01.06.05, amb relació a l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------Intervé el batle efectuant una explicació de la problemàtica que se’ls ha generat als concessionaris amb
motiu de la liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials, el qual és vigent des de l’any 2004.
Així mateix, manifesta que un dels concessionaris ho ha dut al contenciós però, no obstant açò, i per tal
de resoldre aquesta qüestió, és el motiu pel qual es presenta la proposta d’allargament de l’adjudicació
efectuada en el seu dia. Igualment, indica que aquest assumpte s’ha comentat amb el jurista de PIME i
s’ha arribat a l’acord que avui es presenta. ---------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant, en primer lloc, que pensava que l’impost sobre transmissions
patrimonials era més una transacció de compravenda, i demana si és que ara s’ha d’aplicar per a les
concessions administratives. ---------------------------------------------------------------------------------------------El secretari respon que sí. -----------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell indicant que a l’informe de Secretaria es posa de manifest que aquest impost
ha variat a partir de l’any 2004, passant d’una liquidació del 4% sobre l’import anual del preu de la
concessió, a una liquidació que suposa capitalitzar a deu anys l’esmentat import aplicat; i demana una
explicació d’açò. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el secretari efectua una exhaustiva explicació d’aquest apartat, indicant que de cara a la sessió
plenària es remetrà un full de càlcul, en el qual es veurà el desequilibri que suposa tot açò. -----------------Segueix la Sra. Baillo Vadell manifestant que al Partit Popular no li sembla bé que una cosa que s’ha dut a
subhasta fa un any, en què es van presentar diferents empreses, que ara es vulgui modificar el contracte,
i diu que no sap fins a quin punt és açò legal. Manifesta que el contracte inicial finalitzava l’any 2007 i
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ara, segons la proposta que es presenta, s’allarga fins a l’any 2013, i considera que és un període molt
llarg i al seu entendre no és gaire correcte fer una modificació sobre un contracte ja fet i no és gaire just
de cara a les altres persones que es van presentar a la subhasta, que saben que a partir de l’any 2007
podien tornar a optar a la concessió.
Per altra banda, manifesta que a la proposta s’indica una revisió
de tarifes amb increment d’un euro per element en els anys 2007 i 2011, i diu que en el cas hipotètic que
l’any 2008 hi hagués una baixada del turisme, seria absurd apujar tarifes.
Conclou manifestant que el
Partit Popular no està d’acord amb aquesta modificació i anuncia que hi votarà en contra. -------------------El batle indica que de tota la gent que es va presentar en el seu dia a la subhasta ja no hi queda ningú,
que de cada vegada hi ha menys gent i en aquests moments Cala Alcalfar no té concessionari. -------------Intervé el Sr. Lora Buzón demanant si aquesta proposta de modificació del contracte ha estat acceptada
pels concessionaris, i si durant aquest període de temps, és a dir, fins a l’any 2013, podran augmentar el
nombre d’hamaques, para-sols o velomars. --------------------------------------------------------------------------El batle respon que, efectivament, aquesta proposta ha estat acceptada pels concessionaris i que no es
podran augmentar el nombre d’hamaques, para-sols o velomars. --------------------------------------------------

Per acabar, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el contracte o plec de clàusules no es parla en cap
moment sobre modificacions del contracte i no sap fins a quin punt açò és correcte. -------------------------El secretari assenyala que s’ha elaborat un informe de Secretaria i que la modificació del contracte es pot
fer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; l’abstenció del representant del PSM, que suposa un vot ponderat; i el
vot en contra del representant del PP, que suposa quatre vots ponderats; acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar una modificació del contracte subscrit en data 20 d’abril de 2004 amb Marino Reguera
Miguelez per a l’explotació temporal de la zona de domini públic de la platja de Binibèquer, autorització
núm. 1, d’acord amb les següents característiques: ------------------------------------------------------------------ Període de la concessió fins a l’any 2013, aquest inclòs. --------------------------------------------------Revisió de tarifes amb increment d’1 € per element en els anys 2007 i 2011. ------------------------Revisió anual de l’import de la concessió, a partir de l’any 2006, amb aplicació de l’IPC de l’any
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Renovació total dels elements materials de la concessió l’any 2009. -----------------------------------Segona.- Aprovar una modificació del contracte subscrit en data 20 d’abril de 2004 amb Bernardino
Borrueco Reyes, administrador de l’entitat Concesiones Cala Galdana SL, per a l’explotació temporal de la
zona de domini públic de la platja de Punta Prima, autorització núm. 1, d’acord amb les següents
característiques: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Període de la concessió fins a l’any 2013, aquest inclòs. --------------------------------------------------Revisió de tarifes amb increment d’1 € per element en els anys 2007 i 2011. ------------------------Revisió anual de l’import de la concessió, a partir de l’any 2006, amb aplicació de l’IPC de l’any
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renovació total dels elements materials de la concessió l’any 2009.” -----------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que per a l’explotació del servei d’hamaques i para-sols
es va elaborar un plec de condicions i es va dur a subhasta i dia 20.04.04, una data interessant,
es va signar el contracte. Manifesta que ara, un any després, l’equip de govern presenta una
modificació, passant d’una duració de 4 a 10 anys, i d’unes tarifes de 4 euros per hamaca /dia i
4 euros per para-sol,
se’ls autoritza a un increment d’1 euro per als anys 2007 i 2011.
Manifesta que el secretari va fer un informe, en el qual es diu que és per restaurar l’equilibri
econòmic derivat d’un nou impost pels hamaquers; i, a un altre informe, es diu que a partir de
l’exercici de 2004 es varia la interpretació quant a contractes plurianuals.
Continua manifestant que el grup del Partit Popular no es fica en qüestions d’imposicions
tècniques ni reglamentàries, i creu que açò és una decisió política no gens encertada, i es
demana: Tal vegada una postura de favor?, no ho sap. Assenyala que sota el punt de vista
del Partit Popular, aquesta proposta no és gens justa respecte als que van concórrer a la
subhasta, és a dir, considera que és impresentable i poc seriosa. Conclou dient que, al seu
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entendre, l’equip de govern hauria de mantenir el contracte per quatre anys de manera
invariable i anant variant, any darrere any, segons les tarifes que corresponguin.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
una abstenció, corresponent al membre del PSM (1); i quatre vots en contra, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar una modificació del contracte subscrit en data 20 d’abril de 2004 amb Marino
Reguera Miguelez per a l’explotació temporal de la zona de domini públic de la platja de
Binibèquer, autorització núm. 1, d’acord amb les següents característiques:

-

Període de la concessió fins a l’any 2013, aquest inclòs.
Revisió de tarifes amb increment d’1 € per element en els anys 2007 i 2011.
Revisió anual de l’import de la concessió, a partir de l’any 2006, amb aplicació de l’IPC
de l’any anterior.
Renovació total dels elements materials de la concessió l’any 2009.

Segona.- Aprovar una modificació del contracte subscrit en data 20 d’abril de 2004 amb
Bernardino Borrueco Reyes, administrador de l’entitat Concesiones Cala Galdana SL, per a
l’explotació temporal de la zona de domini públic de la platja de Punta Prima, autorització núm.
1, d’acord amb les següents característiques:
-

Període de la concessió fins a l’any 2013, aquest inclòs.
Revisió de tarifes amb increment d’1 € per element en els anys 2007 i 2011.
Revisió anual de l’import de la concessió, a partir de l’any 2006, amb aplicació de l’IPC
de l’any anterior.
Renovació total dels elements materials de la concessió l’any 2009.

SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 06.06.05.APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 (NOVES INVERSIONS
PER MAJORS INGRESSOS) AL PRESSUPOST DE 2005.
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 una còpia de l’informe de Secretaria –
Intervenció amb relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al
Pressupost de 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant una còpia de les certificacions núms. 14, 15, 16 de l’empresa
Antonio Gomila SA, relatives a la nau municipal del polígon industrial. Igualment, i respecte a les obres
de terrassa pública a Cala Torret, demana informació respecte a les obres fetes. ------------------------------El batle informa que es remetrà una còpia de les certificacions demanades i, respecte a les obres de Cala
Torret, informa que es van fer totes les terrasses noves i si va posar una barandilla i que, igualment, se’n
remetrà còpia de les factures. -------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vot a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -------------
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost de 2005 (noves inversions per
majors ingressos) per import de 103.847,49 euros, de conformitat amb el següent detall: -------------------C O N C E P T E DE P A G A M E N T S
PARTIDA
ALTES
Habitatge – Inversions en edificis
431.62200
69.861,64
Sanejament i proveïment aigua – inversions
441.62311
30.509,41
Cultura – inversió en materials
4510.62500
3.476,44
TOTALS ...................................................
CONCEPTE INGRESSOS
Alienació de solars

103.847,49
PARTIDA
600.00

ALTES
103.847,49

TOTALS ..................................................
103.847,49
Segon.- Publicar l’acord adoptat en el BOIB, amb la finalitat que durant el període de 15 dies puguin
presentar-se, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments. --------------------------------------------En el cas de no presentar-se-n’hi, l’esmentat expedient de modificació de crèdit s’entendrà aprovat
definitivament.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que fa quatre dies que es van aprovar els pressuposts i
a la comissió d’Hisenda el batle ja va presentar dues modificacions de crèdit, la primera per
import de 90.022 euros i la segona per import de 103.847,49 euros. Respecte a la modificació
de crèdit núm. 1, manifesta que a la memòria justificativa s’informava que era per pagar
factures de les obres a la Junta de Compensació del Polígon Industrial pel fet que no hi havia
consignació pressupostària a l’exercici de 2005, quan aquestes factures pertanyien a la
liquidació de despeses des del mes d’octubre 2002, i diu que sincerament no ho entén. Es
demana: Per què no ho va preveure, senyor batle? Ara necessiten els ingressos de la venda
dels solars del polígon per cobrir aquestes factures, que en el seu moment no es van poder
comptabilitzar per falta de doblers. Continua manifesta que pel mateix concepte d’ingressos
-la venda de solars del polígon industrial- es realitza l’expedient de modificació de crèdit núm.
2, per tal de poder pagar certificacions d’obres i diferents factures per un import total de
103.847,49 euros. Conclou dient que el Partit Popular creu que açò és una falta de previsió
total.
Intervé el batle manifestant que està totalment en desacord amb la intervenció de la portaveu
del Partit Popular. Assenyala que els pressuposts d’un Ajuntament són pressuposts vius, ja
que si fossin de pinyó fix i tothom pensàs en el 100% del que s’ha de fer, serien quadradíssims
i açò no hi ha ningú que ho pugui fer i menys el Partit Popular, ja que aquest grup polític no és
el més adequat, almenys en aquest Ajuntament, per donar lliçons de com s’han de fer uns
pressuposts.
Segueix manifestant que les partides que es puguin incorporar en el
Pressupost de 2005 amb les diferents modificacions de crèdit que es duguin a terme, no li fan
alçar ni una cella, i açò demostra que el Pressupost de l’Ajuntament de Sant Lluís és viu i que,
en qüestions que a la millor son puntuals, som a temps per poder-les corregir i pressupostarles així com Déu mana. Conclou dient que, fet i fet, del que es tracta es d’anar aclarint els
temes i per açò hi ha les modificacions que estan permeses per llei; i considera important que
el pressupost sigui viu, i més si hi ha possibilitats de fer qualsevol tipus de modificació.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que l’expedient de modificació de crèdit
núm. 1 fa referència a despeses de l’any 2002 i el fet que el batle digui que no ho va preveure
en el pressupost de l’any 2005, diu molt poc a favor d’ell, que és el regidor d’Economia i
Hisenda. Per altra banda, manifesta que el Partit Popular, de donar lliçons, cap, sinó que
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simplement són aquí per controlar el que fa l’equip de govern i no pretén en absolut donar cap
lliçó, i que si vostès s’ho prenen d’aquesta manera, és el seu problema.
El batle manifesta que no es tracta d’un problema; estam en el mateix Ajuntament, nosaltres
som equip de govern i vosaltres sou oposició, tant si controlen com si fan propostes i, en
definitiva, tot a de redundar per millorar aquest municipi, sigui govern o sigui oposició. A més,
diu que si la lectura de l’oposició és anar en contra del govern o en contra del municipi...,
malament ho duim.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost de 2005 (noves
inversions per majors ingressos) per import de 103.847,49 euros, de conformitat amb el
següent detall:

C O N C E P T E DE P A G A M E N T S
Habitatge – Inversions en edificis
Sanejament i proveïment aigua – inversions
Cultura – inversió en materials

PARTIDA
431.62200
441.62311
4510.62500

TOTALS ...................................................

CONCEPTE INGRESSOS
Alienació de solars
TOTALS ..................................................

ALTES
69.861,64
30.509,41
3.476,44
103.847,49

PARTIDA
600.00

ALTES
103.847,49
103.847,49

Segon.- Publicar al BOIB l’acord adoptat, amb la finalitat que durant el període de 15 dies
puguin presentar-se, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En el cas de no presentar-se-n’hi, l’esmentat expedient de modificació de crèdit s’entendrà
aprovat definitivament.

SETÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIES NÚM. 401, 402, 403 I 404 DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS RELATIVES A RECURSOS
D'APEL·LACIÓ INTERPOSATS PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA SENTÈNCIES DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.
El secretari dóna compte de les següents sentències:
1) Sentència núm. 401, de dia 13.05.05, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 185, de dia 11.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1
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de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 294/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 23.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a José Pons Pons per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la
285 de la urbanització de s’Algar.
2) Sentència núm. 402, de dia 13.05.05, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 199, de dia 21.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 294/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 23.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Daniel Ensesa Casulleras per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel·la 13-s de la urbanització de s’Atalaia.
3) Sentència núm. 403, de dia 13.05.05, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 184, de dia 11.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 299/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 16.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Aru Arquitectura SL per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel·la 88-S de la urbanització de s’Atalaia.

4) Sentència núm. 404, de dia 13.05.05, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 183, de dia 11.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1
de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 291/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 23.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Qualy Construcción SL per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel·la 96 de la urbanització de Binissafúller.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que es tracta de quatre sentències més perdudes, de
dues de les quals se n’haurà de pagar les costes, i diu que al Partit Popular, en el moment que
es presenti, li agradaria saber-ne l’import.
Intervé el Sr. Lora Buzón demanant si s’han donat, novament, aquestes llicències.
respon que no ho sap en aquests moments.

El batle

El Sr. Lora Buzón manifesta que ha demanat açò perquè ha vist, respecte a altres sentències
que l’Ajuntament ha perdut, que ja s’ha concedit novament la llicència basant-se en l’article
41 del Reglament de gestió urbanística, però diu que, així i tot, li fa l’efecte que les llicències
encara no s’acaben de donar prou be, ja que en totes les sentències es fa referència també a
l’article 39.1, i açò en cap moment es veu reflectit a les llicències que es donen. Manifesta que
aquest article estableix que ha de ser en simultani la infraestructura de la urbanització i la
construcció de l’habitatge, i demana que li agradaria saber si s’estan donant així les llicències.
El batle respon que no, però assenyala que posteriorment hi ha un paràgraf que estableix que
per resoldre aquesta qüestió s’ha de dipositar un aval, i diu que açò és allò que sí s’està fent
ara per garantir les obres d’urbanització, cosa que anteriorment no es feia.
Així mateix,
manifesta que hi ha una cosa curiosa respecte a aquestes quatre sentències, i és que amb la
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núm. 403 el Magistrat corregeix anteriors sentències i està donant la raó a l’Ajuntament de Sant
Lluís, i llegeix textualment: “Así pues, no cabe sino estimar este motivo de apelación con

expresa advertencia de que con ello se está modificando el criterio de las sentencias de esta
misma Sala núm. 953 y 958 de fecha 16.02.2004.”; per tant, assenyala que en aquests

moments l’apel·lació dóna la raó a l’Ajuntament de Sant Lluís i modifica el criteri de dues
sentències anteriors que donaven la raó al CIM. No obstant açò, manifesta que després es
perd aquesta sentència a causa de la qüestió dels serveis, però insisteix que sí dóna validesa a
la qüestió de paràmetres i dóna la raó a l’Ajuntament.
El Sr. Lora Buzón manifesta que li agradaria que els Serveis Tècnics Municipals analitzassin
novament el Reglament de gestió urbanística, ja que considera que aquestes llicències s’haurien
d’atorgar també sota l’article 39.1.
El batle insisteix que quedi clar que hi ha dues sentències que es corregeixen i donen la raó a
l’Ajuntament, quan en anteriors sentències li donaven la culpa, i creu que es de justícia dir açò
en el Ple i que no es diguin només mitges expressions quan només se xerra quan ha de pagar
l’Ajuntament de Sant Lluís.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 167/05 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2, RELATIVA AL RECURS CONTENCÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER JOSÉ A. SANTIAGO OLIVER CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA
21/2005).

El secretari dóna compte de la Sentència núm. 167/05 del jutjat contenciós administratiu núm.
2 de Palma de Mallorca, mitjançant el qual S’ESTIMA el recurs contenciós administratiu
interposat per José A. Santiago Oliver contra la Resolució d’Alcaldia 2004/786 de 18.11.04 per
la qual s’acordava posar una sanció de 90,15 euros per la infracció prevista a l’article 27.5 de
l’Ordenança municipal de neteja i eliminació de residus sòlids urbans.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que el grup del Partit Popular vol fer una sèrie de
preguntes, les quals li agradaria que, si es possible, es contastassin. Demana: Vostès no tenen
assessors jurídics? No els van dir els seus advocats quines eren les condicions per signar una
Resolució d’Alcaldia per imposar una sanció?
A la sentència es xerra d’una inspectora de
consum, qui és aquesta inspectora? És una categoria nova? Conclou dient que sota el punt de
vista del Partit Popular el batle hauria d’estirar les orelles als seus assessors i, per més inri,
s’hauran de pagar les costes i el Partit Popular agrairà que, quan se’n sàpiga l’import,
n’informin a l’esmentat grup polític.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que al PSM no li agrada que l’Ajuntament perdi recursos, i
diu que li agradaria saber el net d’aquesta qüestió perquè sembla ser que el senyor Santiago
Oliver havia fet una infracció, però ell troba que no l’havia feta i ha guanyat; per tant, demana
una explicació.
Intervé el batle manifestant que es tracta d’una sentència d’un jutge i aquesta s’ha d’acatar,
però el que també està molt clar és el succeït que es va produir. Indica que aquesta persona
va anar a dipositar un termo a un punt determinat de recollida de fems i en aquell moment allà
hi havia la regidora de Medi Ambient, Giuditta Zaniol, l’administrativa de l’àrea de Medi
Ambient, Yolanda Pons, i la tècnica del consorci de residus del Consell Insular de Menorca, Cati
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Pascual. Continua informant que se li va dir que no ho podia deixar allà, ja que per a
aquestes qüestions hi havia un servei de recollida d’estris i que aquesta persona va argumentar
que ell l’havia recollit d’allà, que havia agafat les peces que li interessaven i que el retornava
allà on l’havia trobat.
Assenyala que, si bé el termo se’l va endur, l’acció d’anar a dipositar-lo
era constitutiu de la falta que se li va aplicar posteriorment segons l’ordenança de residus, i diu
que açò és el succeït del famós termo. Conclou dient que amb tota la problemàtica que hi ha
sobre els residus, no sap si aquesta sentència és una oberta a la veda ni quina interpretació
donar-li.
Finalment, i respecte a les preguntes del Partit Popular, indica que ja se li
contestaran.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que s’ha quedat amb la boca oberta amb la
gran explicació que el batle ha donat al regidor del PSM, i assenyala que voldria que en el futur,
si un dia el Partit Popular no ha tingut temps de llegir-se els contenciosos, se li donàs una
explicació tan exhaustiva com s’ha donat, i diu que realment el felicita. No obstant açò,
manifesta que el batle no ha contestat a les preguntes del Partit Popular i suposa que ho farà
per escrit.
El batle manifesta que hi ha hagut una pregunta molt concreta del portaveu del PSM, el qual
demanava sobre els fets, i aquests s’han pogut explicar; però el Partit Popular ha demanat un
altre tipus de qüestions, les quals s’hauran de contestar no tan sols pel batle sinó per les
persones que van fer el procediment administratiu, i diu que açò és la diferència d’una
pregunta a l’altra. Respecte a la felicitació de la portaveu del Partit Popular, manifesta que li fa
molt mala olor.
El Ple en resta assabentat.

NOVÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2005/385.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES VIATGE BATLE.
El secretari dóna compte la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/385, de dia 14.06.05, la qual
textualment diu:

“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 15 de junio de 2005 hasta el día 16
del mismo mes; 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 la 1ª Tte. de Alcalde de este Ayuntamiento, Dª Carmen Pons
Villalonga, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 15 de junio de 2005 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 16 de junio de 2005 por la tarde.
SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que se celebre.” ----------------------------------------------------------------------------El Ple en resta assabentat.
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DESÈ.- CONTROL DEL PLE A LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Comissió de Govern de dia 12.05.05.
-

Punt 7è.- Còpia de les següents factures del mes d’abril 2005:
-

Aigües Sant Lluís SL.- Factura núm. 58/05, per import de 29.201,26 €
Directe.- Factura núm. 488, per import de 4.903,96 €
Fundició Ductil Benito, SL.- Factura núm. 49282, per import de 8.312,39 €
Menorquina de Materiales SA.- Factura núm. 6532, per import de 5.017,19 €

-

Punt 10è.- Còpia de la certificació núm. 4 “Construcció Geriàtric i Centre de Dia a Sant
Lluís.- Seguretat i salut”.

-

Punt 11è.- Còpia de les certificacions núms. 6 “Construcció Geriàtric i Centre de Dia a Sant
Lluís”.

-

Punt 20è.- Còpia de la factura presentada per Bartolomé Martí Vidal, relativa a l’elaboració
del projecte d’instal·lació d’una nau industrial per a magatzem municipal en el Polígon
Industrial de Sant Lluís.

Comissió de Govern de dia 19.05.05.
-

Punt 3r, apartat 9è.- Còpia de l’escrit presentat per Laureano Llopis Enrich, RE 2775 de dia
17.05.05.

-

Punt 16è.- Còpia del pressupost presentat per import de 8.384,46 euros, relatiu a l’obra civil
per a la preinstal·lació de la il·luminació de l’àrea de jocs infantils de Punta Prima.

Comissió de Govern de dia 26.05.05.
-

Punt 4t.- Còpia de la certificació núm. 3 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (Iª fase Son Remei – Punta Prima)”.

-

Punt 5è.- Còpia de la certificació núm. 3 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (IIª fase – Execució rotonda)”.

-

Punt 6è.- Còpia de la certificació núm. 4 “Condicionament vial enllaç Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima (IIIª fase – Biniancolla – Son Remei”.

Comissió de Govern de dia 02.06.05.
-

Punt 3r, apartat 4t.- Còpia de l’informe elaborat per l’arquitecte tècnic Juan Cardona
Cardona, relatiu als treballs executats fins a la data a l’obra de construcció Geriàtric i Centre
de Dia a Sant Lluís.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell indica que el dia 18.05.05, RE 2800, va sol·licitar una còpia
de l’avantprojecte del camp de futbol i, atès que no se li ha enviat, reclama aquesta sol·licitud.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que amb registre de sortida núm. 3670 es va enviar
informació al Consell Insular de Menorca sobre la construcció d’habitatges unifamiliars a zones
turístiques de l’àrea de la costa, i diu que li agradaria disposar d’una còpia d’aquesta
documentació.
ONZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Astobiza Sintes manifestant que des del Partit Popular li agradaria saber el que
s’està fent a la pista del col·legi públic de Sant Lluís; qui ha elaborat el projecte; quin és el seu
cost econòmic; qui dur a terme les obres; i si aquesta actuació es tenia prevista en el
Pressupost de 2005.
Continua la Sra. Astobiza manifestant que també ha llegit pels mitjans de comunicació que es
farà una aula nova a l’Escola Infantil Municipal, i diu que li agradaria saber si es durà a terme
durant l’any 2005 i, si bé sap que es demanaran ajuts econòmics al govern balear i al CIM, a
quina partida pressupostària es destinaran aquestes despeses.
Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant, en primer lloc, que les obres que s’estan executant
en aquests moments a la pista del col·legi públic són per fer-ne el tancat i que en el pressupost
de 2005 hi figura una partida pressupostària per import de 9.000 euros, en concepte de
reparació, manteniment i conservació de la pista esportiva. Si la regidora del Partit Popular es
referia a la pista multiesportiva, manifesta que en aquests moments encara no s’ha fermat el
conveni que s’ha de signar amb el Consell Insular de Menorca per finançar-la.
Pel que fa a la construcció d’una nova aula per a l’escola infantil, la Sra. Pons Villalonga
manifesta que en aquests moments l’únic que hi ha és una valoració econòmica feta pels
Serveis Tècnics Municipals respecte al seu cost econòmic, i que, atès que hi ha una
convocatòria d’ajudes del govern balear, s’ha presentat tota la documentació per poder-hi
optar, i que en aquests moments encara no s’han rebut notícies.

Continua la Sra. Pons Vilalonga manifestant que de les anàlisis realitzades es va considerar
oportú que fer aquesta nova aula era la millor solució, atès el gran nombre d’inscripcions que
s’havien fet per al proper curs escolar, la qual cosa permetrà poder agafar totes les inscripcions
fetes dins el termini i en la forma adient. Així mateix, assenyala que a partir d’aquí, i per a
propers cursos escolars, s’hauran de marcar uns barems per poder entrar a l’escola infantil.
Conclou dient que la idea és posar en marxa aquesta nova escola dins el proper curs escolar, i
diu que s’han mantingut converses amb el conseller del CIM, el qual va dir que l’esmentat
organisme estava compromès a ajudar en la creació de noves aules.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant, en primer lloc, que l’Ajuntament va sol·licitar al Consell
Insular de Menorca un informe d’activitats classificades per a una ampliació d’activitat
d’agroturisme que havia sol·licitat Alcalfar Vell. Diu que el CIM va demanar una sèrie de
documents a l’Ajuntament, els quals mai es van enviar i ara l’esmentat organisme retorna
l’expedient a l’Ajuntament, i demana: Per què no van enviar els documents? És que Alcalfar
Vell ha desistit de fer aquesta ampliació? O és que hi ha un altre motiu?
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Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que la Sindicatura de Comptes reclama a l’Ajuntament
que presenti el compte general de l’any 2003. Diu que el termini per presentar-lo va acabar el
dia 31.10.04, i som en el mes de juny de l’any 2005; per tant, demana per què s’ha demorat
tant i per què no s’ha enviat.
Pel que fa a la subvenció perduda de l’Agenda Local 21, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el
dia d’avui el batle li contesta textualment: “...l’informo que la dita afirmació no és correcta, donat

que l’esmentada actuació s’emmarca en un programa desenvolupat pel Consell Insular de Menorca i que
I diu que, sincerament, no ho entén, perquè el dia
es va executant amb tota normalitat”.

06.06.05, RE 3095, es va rebre un escrit de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears, que en el seu assumpte diu: “Notificació de resolució del recurs de reposició interposat

contra la resolució de revocació de la subvenció concedida a l’esmentat Ajuntament per a la implantació
d’Agendes Locals 21 als municipis de les Illes Balears”, i en el seu contingut diu: “Adjunt us tramet
còpia de la resolució del Conseller de Medi Ambient per la qual es desestima el recurs de reposició
interposat per l’Ajuntament de Sant Lluís.”; per tant, insisteix que no ho entén i espera que el batle

ho pugui explicar.

Intervé el batle manifestant que està clar que l’Ajuntament ha perdut la subvenció del govern
balear sobre l’Agenda Local 21 que pujava a 6.000 euros, per no haver presentat les factures
en el període establert a l’efecte, en concret, per tres dies. No obstant açò, manifesta que allò
que no queda clar és la pregunta que va fer la Sra. Baillo a la darrera sessió plenària, i diu que
la resposta que se li ha enviat és segons la pregunta feta. Assenyala que la Sra. Baillo Vadell
va dir: “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?....”; per tant, indica que per açò es contesta que va en total normalitat la

subvenció de l’Agenda Local 21 del Consell Insular de Menorca, que tota la inversió va anar a
Sa Garrigueta.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que quan hi ha un error s’ha de reconèixer i que si ella
s’equivoca no té cap objecció de dir que s’ha equivocat, i diu que a l’acta de la darrera sessió
plenària hi ha un error quan va anomenar sa Garrigueta, però de cap manera hi havia un error
sobre la qüestió que feia referència a l’Agenda Local 21, que per no enviar la documentació a
temps es va perdre una subvenció. I diu que són moltes vegades que no s’envien les coses a
temps i després passa açò.
Segueix la Sra. Baillo Vadell manifestant que li agradaria saber com està l’execució de les obres
de jocs infantils i esportius de Punta Prima.

Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que quan va sorgir la idea de fer un camp de golf a
la zona d’Alcalfar Vell – Punta Prima, va entendre que l’Ajuntament de Sant Lluís es beneficiaria
de la construcció d’un Club Hípic, que passaria a ser propietat municipal.
Continua
manifestant que amb RE 3069 la societat limitada Club Hípic de Sant Lluís aporta una sèrie de
documentació per acabar de fer un club a la zona del camí vell de Biniancolla, que ja està
començat, i demana al batle si ho sabia, açò, ja que d’aquesta manera tindrien dos clubs hípics.
El batle respon que sí que ho sap. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, hi haurà dos
clubs hípics. El batle diu ... o deu. La Sra. Baillo manifesta que simplement volia saber si el
batle ho sabia.
El batle manifesta que li agradaria clarificar aquestes qüestions. Indica que l’Ajuntament, quan
se li fa la proposta de fer un camp de gol, creu convenient fer un club hípic per la mancança
que n’hi ha a Sant Lluís, però en cap moment hi ha una proposta definitiva amb els promotors
que han presentat el projecte de camp de golf, ja que abans de fer passes s’ha de xerrar amb
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la Junta de Caixers. I insisteix que no hi ha res fermat en aquest sentit. Per altra banda,
manifesta que el que sí que està en marxa és un expedient que es va iniciar, creu, l’any 92
relatiu a la construcció d’un club hípic i que en aquests moments continua la seva tramitació.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que suposa que al batle no li importarà que el pròxim dia véngui
a veure aquest expedient del Club Hípic. El batle respon que ella sap que no té cap problema
de venir a veure els expedients d’aquest Ajuntament, perquè són públics.
Continua la Sra. Baillo Vadell informant que els veïns del camí de sa Vigia es queixen per
l’abandó de les obres de condicionament del camí, que s’havien d’haver acabat en el mes de
maig, obres que diuen que no s’ajusten al projecte, que han deixat desnivells als bordes del
camí, que han produït danys a la vegetació, enderrossalls, etc. Manifesta que li agradaria que
el batle explicàs la seva versió, que és el que pensa fer i si realment és així com diuen els veïns
del camí de sa Vigia.
El batle manifesta que ell no és tècnic, i que totes aquestes qüestions són els tècnics qui les
han de clarificar i, a més, hi ha un director d’obres que és el tècnic municipal.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no entén el fet de l’abandó de les obres. El batle indica que
ja es dirà el perquè hi ha hagut abandó d’obra, si bé assenyala que no diria que és un abandó
d’obra, sinó un excés d’obra per a tota l’illa de Menorca.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que fa uns mesos es va parlar en una taula
rodona del Centre Cultural sobre la possibilitat d’ampliar el col·legi públic o de fer-ne un de nou,
i demana si s’han posat en contacte amb la Conselleria d’Educació per explicar quina decisió
s’ha pres.
Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que la setmana passada, juntament amb la
Directora del col·legi públic de Sant Lluís, van mantenir una entrevista amb el Sr. Monerris i van
tenir un intercanvi d’opinions sobre aquesta qüestió, el qual va dir que s’ho miraria amb molt
d’afecte, i que ja contestaria, si bé encara no se sap res. Manifesta que, en principi, l’escola
veuria bé que es faci a la part vella de l’escola dues plantes, la qual cosa suposaria poder
disposar de les quatre aules que fan falta per acabar de triplicar l’escola.
Així mateix,
manifesta que en el darrer Consell Sectorial es va tractar aquesta qüestió i també ho van veure
bé.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, si es fan aquestes quatre aules s’entén que es
descarta fer un col·legi nou.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que no es descarta res, i
reitera que per acabar de triplicar el col·legi es va decidir fer aquestes quatre aules, i sempre
queda oberta la proposta de si és necessària o no una segona escola.

La Sra. Baillo Vadell manifesta que la Sra. Pons ha dit moltes coses i no ha contestat a la
pregunta concreta que ella li ha fet, i diu que li agradaria una contestació concreta, què pensen
fer?
La Sra. Pons Villalonga respon que, quan es rebi contestació de la Conselleria,
informarà.

ja se la

Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que, segons unes declaracions de Marc Pons,
deixaran aparcades la problemàtica de les llicències ràpides sempre i quan el batle solucioni el
problema de la piscina de Binibeca Club. Demana: Què pensa fer? Quan ho pensa fer?
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El batle respon que de moment no pensa fer res.
Segueix la Sra. Baillo Vadell manifestant que Maria Angeles de Olives, d’Alcalfar Vell, en un
escrit presentat a l’Ajuntament ha demanat poder llogar la carpa municipal des del dia 1 de
juliol fins al dia 11 de juliol. Manifesta que, si bé no ha vist, per escrit, la decisió de l’equip de
govern, té constància que la carpa ja és a Alcalfar, i entén que si un lloga una cosa ho ha de fer
a preu de mercat, i demana: Per quin preu s’ha llogat? Tenen permís del Consell Insular per
muntar aquesta carpa?, ja que suposa que per muntar una carpa dins sòl rústic s’ha de
necessitar un permís especial. És legal que ho munti la brigada d’obres? Qualsevol ciutadà
pot llogar la carpa?
El batle manifesta que suposa que si és un bé públic, en principi, no hi ha d’haver cap
problema, i diu: Que no deixam taules i cadires a la gent? No obstant açò, manifesta que ja es
contestaran aquestes preguntes.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a una comissió de Turisme la regidora va
dir que pensaven obrir l’Oficina d’Informació Turística de Punta Prima a mitjan mes de juny i
que hi posarien una persona que parlàs quatre idiomes.
Manifesta que després aquesta
regidora, en un escrit de dia 16 de juny, diu que ho han d’estudiar i, l’endemà, dia 17, el batle
aprova unes bases per a una convocatòria d’oposicions per contractar una administrativa. Tot
seguit, s’adreça al batle dient-li que, com a equip de govern, al qual pertany la Sra. Zaniol, si té
qualque tipus de comunicació amb la regidora; si estan realment coordinats; i a què ve
aquesta divergència d’opinions. A més, diu que açò no és la primera vegada que passa i que
voldria una explicació.
El batle manifesta que l’explicació és molt clara, i és que dins els propers dies el punt
d’informació de Punta Prima s’obrirà i açò és el que es pretén.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’ha corregut la veu, per boca de la regidora de
Medi Ambient, que la portaveu del Partit Popular és la responsable del possible canvi de direcció
del carrer Duc de Crillon, i diu que és cert que el grup del Partit Popular va presentar una
proposta de reordenació del trànsit dins el nucli de Binifadet, però en absolut va esmentar
qualsevol canvi al carrer Duc de Crillon; és més, en el dictamen de la comissió d’Urbanisme que
va presentar l’equip de govern ella va manifestar els seus dubtes sobre la conveniència
d’invertir el sentit d’aquest carrer.
Per tant, s’adreça a la Sra. Zaniol dient-li que quanta
diferència hi ha entre la veritat i el que vostè va dir, i li prega que en el futur s’informi
adequadament.
Pren la paraula la Sra. Zaniol Battiston manifestant que es va sentir sorpresa quan veïns del
carrer d’Allemand li van anar a cridar l’atenció, i que ella els va dir que fessin una petició per
escrit a l’Ajuntament i els ho explicarien, i que vostè va propiciar una reunió entre el batle i els
veïns de Binifadet. Manifesta que després la Comissió de Govern va votar a favor del canvi i,

com que ella no era en aquesta comissió, no podia donar la resposta que els veïns volien; per
tant, diu que si els veïns del carrer D’Allemand no estan d’acord amb aquest canvi que facin un
escrit a l’Ajuntament i que demanin una reunió. Conclou dient que, per desgràcia, ella viu
davant l’Ajuntament i totes les queixes de la gent van cap a ella.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que l’entén perfectament, però vol deixar constància que la
reunió amb els veïns de Binifadet no la va convocar ella, sinó el senyor batle.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que suposa que el batle deu saber que l’Ajuntament
ha perdut el contenciós sobre la primera adjudicació de les parcel·les del polígon industrial, i diu
que al Partit Popular li agradaria que el batle informàs el Ple de quina és ara la situació
d’aquelles persones a les quals se’ls va adjudicar una parcel·la, i quines conseqüències tindrà
açò per a aquestes persones.
Així mateix, recorda que el Partit Popular va criticar en el seu
moment l’actuació del batle en aquest assumpte i sempre va pensar que no hi havia criteris
d’igualtat i sí una actitud inflexible i discriminatòria per part seva.
Per altra banda, li
suggereix que comenci a pensar de canviar els seus serveis jurídics perquè entre ells i vostè
duran l’Ajuntament de Sant Lluís a la bancarrota. A més, diu que l’Ajuntament està fent el
ridícul i no sap si el batle i el seu equip de govern en són prou conscients. Conclou dient que
vostè, que té unes expressions que després no queden reflectides a les actes, quan es toca la
galta li agradaria que li explicàs què significa açò, si bé primer de tot li agradaria que informàs
respecte a quines conseqüències tindran les persones que han de passar per aquesta situació.
Intervé el Sr. Coll Alcina manifestant que a l’aparcament del cementeri hi ha una soca d’un pi
que es va tallar fa un any i mig, la qual tapa visibilitat i és perillós i, atès que desaprofita un
tros d’espai que seria bo per reordenar la zona d’aparcament, suggereix que es talli la soca.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el regidor de Cultura li va dir que el batle havia
mantingut uns contactes per trobar el pregoner d’enguany, i diu que al Partit Popular li
agradaria saber si se sap qui serà.
Continua el Sr. Coll Alcina manifestant que li agradaria saber el cost que va tenir un sopar que
es va fer enguany amb la Junta de Caixers, així com a quina partida pressupostària del
pressupost municipal va anar, si bé suposa que devia anar a la partida d’atencions
protocol·làries o a la de festes.
El batle li demana a on es va fer el sopar. El Sr. Coll Alcina respon que no ho sap. El batle li
diu que primer se n’assabenti i desprès faci la pregunta concreta. El Sr. Coll Alcina respon que
no passi pena que se n’assabentarà. El batle diu que per açò no en passa gens, de pena.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina informa del registre d’entrada núm. 3324, presentat per Juan
José Gomila, relatiu a una proposta d’honoraris per la direcció de les obres d’eliminació de
barreres arquitectòniques als edificis municipals, i demana quan es té previst començar les
obres. Així mateix, i amb motiu de les obres que s’estan fent al Molí de Baix, demana si s’està
aprofitant per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que la portaveu del Partit Popular el va informar de tot el
que es va tractar en el segon punt de la darrera sessió plenària, en què el batle va insistir molt
que se l’hi comentàs. I diu que a vegades li fa pena, senyor batle, perquè té que fotre uns
paperots i creure’s les mentides que diu vostè, així de clar, senyor batle. I li dóna un consell,
que sigui prudent i que s’assessori millor i, si pot ser, canviï els seus assessors perquè d’aquesta
manera no anirem aumon. Manifesta que a vegades diuen que com més es remena la merda
més put, però aquesta vegada l’olor no la fa el Partit Popular, sinó que la fa el seu voltant,
senyor batle, la qüestió està en vostè i suposa que les coses que ara dirà hi haurà molta gent
de l’equip de govern que les desconeix i que, si les conegués, tal vegada no en formaria part,
d’aquest equip de govern.

Segueix manifestant que hi va haver un primer concurs de la venda de parcel·les propietat
municipal del polígon industrial, al qual posteriorment una sèrie de persones van posar un
contenciós administratiu; després el batle va muntar un segon concurs de parcel·les, i ell fiava
que totes aquelles persones que havien posat el contenciós obtindrien una parcel·la en aquest
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segon concurs, però vet aquí la seva sorpresa quan sap que hi ha gent que no es presenta i no
té parcel·la, encara que a través dels seus càrrecs de confiança o sicaris s’havia contactat amb
les empreses informant-los que aquesta vegada no hi hauria cap objecció perquè poguessin
participar en aquest concurs i que complirien les bases cada una de les empreses.
Continua manifestant que ara aquí arriba la qüestió fonamental de la seva intervenció com a
batle, que no sap si se’n pot dir una coacció o un xantatge i la persona qui fa el xantatge és un
xantatgista, i diu que, segons té entès (si bé es pot equivocar i si s’equivoca li diu sincerament
al batle que el denunciï perquè sap que la sentència la guanyarà) el batle va intentar posar-se
en contacte amb aquestes persones dient-los que no escripturarien les parcel·les que havien
obtingut en el segon concurs fins que no llevassin el contenciós que tenien posat sobre el
primer concurs.
Tot seguit, el batle diu que açò és mentida. El Sr. Coll Alcina demana que el deixi xerrar. El
batle insisteix que açò que acaba de dir és mentida. El Sr. Coll Alcina diu que açò ha estat una
conducta totalment irresponsable i il·legal del batle per intentar contactar amb les empreses i
fer-los xantatge. El batle reitera que açò és mentida. El Sr. Coll Alcina reitera que el batle va
intentar contactar amb els empresaris que van obtenir parcel·les en el segon concurs i els va
xantetjar dient-los que no escripturarien fins que no llevassin el contenciós. El batle diu,
novament, que açò es mentida.
Segueix el Sr. Coll Alcina manifestant que la història no acaba aquí, ja que ara hem sabut que
aquest contenciós que es va interposar ha estat perdut per l’Ajuntament. Diu que aquest no
havia d’haver existit mai perquè l’Ajuntament havia d’haver actuat com tocava i aquí es
demostra que no es va actuar com tocava, i si el batle acata les sentències del jutge, sabrà que
açò és així; i li demana: Vostè l’acata?
El batle demana de quina sentència està rallant. El Sr. Coll Alcina informa que la sentència del
contenciós que es va interposar contra la primera venda de parcel·les del polígon
industrial. El batle li demana si és que la té, la sentència. El Sr. Coll Alcina respon que no,
però que li han dit el veredicte. El batle assenyala que, si ell té el veredicte, que informi
perquè nosaltres no el tenim, i diu que és curiós que el senyor Coll Alcina tengui la informació
abans de l’equip de govern.
El Sr. Coll Alcina indica que ja li arribarà, i que no és gens
curiós. El batle diu que deu ser, idò, perquè és part interessada d’aquell contenciós.
Continua el Sr. Coll Alcina manifestant que a vegades li fa fàstic tocar aquests temes, però ho
vol dir perquè el batle ha dit moltes coses i moltes d’aquestes són mentides. Manifesta que, en
el seu dia, va fer unes declaracions que potser van ser desencertades i van ferir l’equip de
govern i li va crear un clima dolent, però diu que en cap moment la seva intenció va ser
menysprear i tractar de xoriços a ningú dels membres de la mesa de contractació, i açò ho diu
de tot cor; però resulta que açò és allò que el batle va fer creure a tots els membres de la
mesa de contractació i els va fer signar una carta o un manifest que estava replet
d’errors. Com a exemple, assenyala que el seu llinatge ni tan sols estava ben escrit i, a més,
deia que l’empresa que representa no duia 35 anys exercint en aquest poble.
Respecte
d’aquesta darrera qüestió, li indica al batle que vagi als arxius municipals i es miri qui va fer la
carretera de s’Algar i veurà que són les mateixes persones que formen aquesta empresa; per
tant, una empresa pot canviar de forma jurídica, però sempre serà la mateixa empresa, i no
sap si el batle deu tenir clar aquest concepte.
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Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que ja fa dos anys que són en aquest Ajuntament i quan
van començar a veure el munt de contenciosos que hi havia no sabia per què Sant Lluís era un
poble tan conflictiu, i diu que ara avui ja sap quin és el problema: és vostè, senyor batle, i la
seva actitud prepotent. Així mateix, manifesta que emprarà una expressió d’una regidora de
l’equip de govern que va dir a la darrera sessió plenària: “Por la boca muere el pez”, i diu que
açò és lo que li passarà a vostè. Per altra banda, diu que està content que el batle l’hagi inclòs
dins el selecte grup de persones a les quals els ha dit que “pixava fora de test”, i ho va fer a
una entrevista radiofònica. Diu que primer va ser a la portaveu del Partit Popular a la qual li va
dir aquesta expressió, ara ha estat a ell i no sap qui serà el pròxim, i s’adreça al batle dient-li
que ell normalment empra una cosa que deu tenir 40 cm. d’alt, de color blanc...
Tot seguit, el batle manifesta que tot açò ja hi sobra i creu que arribar a aquesta situació ho
troba bastant llastimós. No obstant açò, li diu que, si vol, pot seguir.
El Sr. Coll Alcina
manifesta que llastimós és açò que fa vostè, senyor batle, i que la seva intervenció ja ha
acabat i que ha dit tot el que havia de dir.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que l’Ajuntament ha rebut una carta de l’Associació
Familiar de Balears (AFA), a la qual instava tots els Ajuntament de l’Estat espanyol que es
negassin a participar en bodes gais, i diu que li agradaria saber si l’Ajuntament de Sant Lluís es
negarà a celebrar aquests casaments.
El batle respon que s’ha de tenir en compte que açò és llei i la llei s’ha de complir.
Intervé el Sr. Cubas Cremades manifestant que li agradaria deixar clar, respecte a la qüestió del
pregoner, que l’únic que li va dir al regidor del Partit Popular és que el batle estava mantenint
contactes amb diferents persones.
Pren la paraula el batle manifestant que no val la pena tornar a xerrar sobre el que va passar a
la darrera sessió plenària, i únicament ha de dir que manté el que va dir i segueix considerant
que es va fer un atac a la mesa de contractació i no pot admetre la forma com es va tractar
la mesa. Així mateix, que avui es digui que va ser una intervenció desencertada, creu que el
que hauria de fer el Sr. Coll Alcina és reconèixer clarament que es va equivocar i que es va
passar; i diu que no passa res en política quan un s’equivoca, si bé el Sr. Coll Alcina ho ha
demostrat bastants vegades, que s’equivoca, i, en aquest cas, va pixar fora de test.
A més,
l’esmentat regidor no ha tirat enrere les expressions que va fer als mitjans de comunicació i
insisteix que la intervenció feta no va ser només desencertada, sinó tendenciosa dient
mentides.
Continua el batle manifestant que en cap moment va coaccionar ningú ni va intentar que
ningú signàs cap paper, ja que les persones que hi havia en aquella taula eren prou majors per
saber cadascú el que signaven. I vostè, Sr. Coll, no vulgui desviar la seva desencertada
intervenció dient que el seu cognom no es corresponia o que la seva empresa aquí o allà..., no
ho volgui desviar; vostè va cometre mentida dins la informació que va donar als mitjans de
comunicació i açò és el que va succeir. Així mateix, diu que li va saber greu que en el Ple
passat vostè no hi fos perquè la cosa lògica és que hi hagués estat i ho hagués pogut escoltar,
cosa diferent hauria estat que a l’hora de la votació hagués sortit, allà cadascú en la seva
consciència, però insisteix que en la seva intervenció als mitjans de comunicació va mentir de
forma descarada.
Finalment, el batle anuncia que el pregoner de les festes Patronals de Sant Lluís 2005 serà
Juanma López Iturriaga. Manifesta que es van interessar per diferents persones, que hi havia
la intenció que fos una dona però no va ser possible, i finalment es van decantar per aquesta
persona, la qual fa bastant d’anys que està entre nosaltres. Espera que sigui un bon pregoner.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.25 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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