AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 31 DE MARÇ DE
2005
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 31 de març 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 :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinent de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :

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

No assisteix a la sessió la regidora del PSOE, Giuditta Zaniol Battiston, ni el regidor del PSM,
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, i disculpa la no-assistència de la regidora Giuditta Zaniol
per motius de viatge.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 23.02.05.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ DE DIA
21.02.05.- 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. 2005/6.- Pròrroga contracte Àgueda Pons Portella, des del dia
01.01.05 fins al dia 31.06.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/7.- Pròrroga contracte Asunción Rabasa Latorre, des del dia
01.01.05 fins al dia 31.06.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/8.- Pròrroga contracte Raquel Colomina López, des del dia
01.01.05 fins al dia 31.06.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/9.- Pròrroga contracte Ester Fanals Sintes, des del dia
01.01.05 fins al dia 31.06.05 (servei neteja). --------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/10.- Pròrroga contracte Fabiola Gaona Peña, des del dia
01.01.05 fins al dia 31.06.05 (servei neteja). ---------------------------------------------------------

¡Error!Marcador no definido.

AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

-

Resolució d’Alcaldia núm. 2005/11.- Pròrroga contracte Maria del Camino Mora Espino, des
del dia 01.01.05 fins al dia 31.06.05 (àrea sanitat i serveis socials). -----------------------------

Resolució d’Alcaldia núm. 2005/12.- Pròrroga contracte María del Mar Vidal Gomila, des del
dia 01.01.05 fins al dia 31.06.05 (àrea d’informació). ----------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/13.- Contractació Ximena de la Vega Ibañez, des del dia
01.01.05 fins a la provisió definitiva de la plaça vacant en plantilla (biblioteca). --------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/14.- Pròrroga contracte Miguel A. Fullana Seguí, des del dia
01.01.05 fins al dia 31.06.05 (àrea recaptació). ------------------------------------------------------ Resolució d’Alcaldia núm. 2005/15.- Pròrroga contracte Ana Mª Alsinet Rodríguez, des del
dia 01.01.05 fins al dia 31.03.05 (àrea social). ------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/16.- Pròrroga contracte Eloy González Seguí, des del dia
01.01.05 fins al dia 31.06.05 (Molí de Dalt). ---------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/24.- Contractació Sara Ariza Peñato, des del dia 11.01.05
fins al dia 10.07.05 (àrea territorial). ------------------------------------------------------------------ Resolució d’Alcaldia núm. 2005/25.- Contractació Ruth Bagur Mellinas, des del dia 12.01.05
fins al dia 31.05.05 (escola infantil). ------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que a la resolució d’Alcaldia núm. 2005/25 es posa de
manifest que es contracta una educadora infantil per dur a terme un curs sobre espais familiars,
i diu que li agradaria saber quant de temps durarà aquest curs. --------------------------------------La Sra. Pons Villalonga respon que, en principi, fins a final de maig, i que dependrà de la
disponibilitat dels pares. -------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell interessant-se per la resolució d’Alcaldia núm. 2005/24, relativa a
la contractació de Sara Ariza per a l’àrea territorial. Manifesta que sembla ser que aquesta
treballadora, abans de contractar-la, havia fet pràctiques de formació professional i diu que li
agradaria saber si hi ha qualque borsa de treball i si aquesta persona hi està inclosa. ------------El batle respon que no hi ha borsa de treball, i que aquesta persona va venir en pràctiques i,
una vegada finalitzades aquestes, es va considerar oportú contractar-la per donar suport a
l’àrea territorial. ----------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana si ha de passar qualque tipus d’examen.
El batle demana al
secretari que informi sobre aquesta qüestió. -------------------------------------------------------------Tot seguit, el secretari informa que a l’expedient de la plantilla de personal laboral per a l’any
2005, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament, s’estableix: ------------------------------------“Atendiendo a que anualmente el IES Pascual Calbó suscribe convenio con este Ayuntamiento
-

para la realización de las prácticas del modulo de Administración por alumnos matriculados en
dicho centro. Atendiendo a que el proceso que se desarrolla supone un evidente impulso en la
formación de los alumnos que en el mismo participan. Atendiendo a que las referida practicas,
financiadas y aseguradas por el sistema educativo, se reducen a un tiempo de pocas semanas y
atendiendo a las experiencias desarrolladas por este Ayuntamiento, se propone la previsión para
la contratación durante un período de seis meses de un auxiliar en proceso de aprendizaje.” ------

Finalment, la Sra. Baillo Vadell es refereix a la resolució d’Alcaldia núm. 2005/13, relativa a la
contractació de Ximena de la Vega fins a la provisió definitiva de la plaça vacant en plantilla, i
diu que li agradaria saber quan es pensa fer la provisió definitiva de l’esmentada plaça. ---------El batle respon que no ho sap. ------------------------------------------------------------------------------Així mateix, la Sra. Baillo Vadell demana si na Ximena té dret a disposar d’aquesta plaça sense
passar cap tipus d’examen. El batle assenyala que, si no recorda malament, aquesta persona
es trobava dins la borsa de feina. --------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón demanant, respecte a tot aquest personal que s’ha contractat, si han
sortit les oportunes places. -----------------------------------------------------------------------------------
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El batle respon que encara no i que, dins les possibilitats administratives, s’aniran traient, i diu
que tot aquest personal contractat està inclòs dins l’expedient de la plantilla del personal
laboral, la qual va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament. -----------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha molts d’operaris amb aquesta sistema, i que si són uns
serveis que sempre es fan, s’hauria de regularitzar aquesta situació. ---------------------------------

Després d’una àmplia anàlisi, 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 les següents propostes d’acord: ------------------------------------------------ Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/6; 2005/7; 2005/8;
2005/9; 2005/10; 2005/11; 2005/12; 2005/13; 2005/14; 2005/15; 2005/16; 2005/24 i
2005/25.” --------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM
(1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/6; 2005/7; 2005/8;
2005/9; 2005/10; 2005/11; 2005/12; 2005/13; 2005/14; 2005/15; 2005/16; 2005/24 i
2005/25.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ DE DIA
21.02.05.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA RELATIVES A MODIFICACIONS DE CRÈDIT.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“El secretari dóna compte de les resolucions d’Alcaldia dictades en matèria d’Economia i
Hisenda amb relació a l’assumpte indicat: ----------------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2004/845, de dia 30.12.04.- Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 13 al pressupost de 2004, relatiu a noves inversions, per import de
113.503,79 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2004/846, de dia 30.12.04.- Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 14 al pressupost de 2004, relatiu a transferència entre partides del mateix
capítol, per import de 14.469,10 €. -------------------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2004/847, de dia 30.12.04.- Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 15 al pressupost de 2004, relatiu a majors ingressos, per import de
15.226,28 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Resolució d’Alcaldia núm. 2004/848, de dia 30.12.04.- Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 16 al pressupost de 2004, relatiu a majors ingressos, per import de 3.501,58
€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resolució d’Alcaldia núm. 2004/849, de dia 30.12.04.- Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 17 al pressupost de 2004, relatiu a majors ingressos, per import de
32.738,76 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2004/850, de dia 30.12.04.- Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 18 al pressupost de 2004, relatiu a transferències entre partides, per import
de 100.035,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, el secretari informa que els expedients de modificació de crèdit núm. 13, 15, 16 i
17 s’han de ratificar pel Ple de l’Ajuntament, i no només donar-ne compte a la comissió, tal
com s’hi diu a les resolucions d’Alcaldia. ------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell interessant-se per l’expedient de modificació de crèdit núm. 13, el
qual va referència al Centre d’informació turística de Punta Prima. Manifesta que hi ha un
contracte per a la construcció de l’esmentat centre per import de 102.180,27 euros, dels quals
el 50% és a càrrec del Pla d’Excel·lència Turística de Punta Prima i el 50% restant, a càrrec de
l’Ajuntament. Però assenyala que no entén per què ara l’Ajuntament ho incrementa a
113.503,79 euros, i demana una explicació. ---------------------------------------------------------------

El batle manifesta que vol pensar que va ser amb motiu d’ampliacions d’obra executada, ja que
en principi el projecte no preveia el d’instal·lacions i s’hi va haver d’incorporar, i també extres
que van anar apareixent. ------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que el contracte estableix que no hi ha revisió de preus i suposa
que abans de pagar aquestes quantitats es devia presentar un canvi de projecte o una
ampliació. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que no té per què haver-se de modificar el projecte, sinó que són
alteracions que poden sortir durant l’execució de l’obra. -----------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, no obstant açò, és molta quantitat econòmica, ja que si
l’Ajuntament inicialment havia de pagar uns 50.000 mil euros, i ara, a part d’aquests, si han
d’afegir 113.503,79 euros, açò és molt. I considera que si el Pla d’Excel·lència assumia el 50%
del projecte, hauria d’assumir igualment el 50% d’aquests 113 mil euros. --------------------------El batle manifesta que suposa que hi deu haver un informe del tècnic director de l’obra, i
assenyala que el Pla d’Excel·lència Turística de Punta Prima només assumia 42.070,87 euros. -Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell fa referència a la modificació de crèdit núm. 18, relativa a
transferències entre partides, i diu que ella entén que el concepte “baixes” vol dir que s’ha
pagat menys del que marcava el pressupost i el concepte “altes”, que s’ha pagat més del que
marcava el pressupost; i demana si açò és així. ---------------------------------------------------------El batle respon que sí. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que s’ha pogut veure que a diferents obres es produeixen
extres, i diu que li agradaria saber quin seguiment es fa de les obres o quina metodologia
s’empra, ja que en diverses ocasions una obra està pressupostada per una quantitat i després
és una altra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que, en principi, la total confiança en el director de les obres. I diu que, ara
mateix, amb les obres del geriàtric ja hi haurà una desviació i és degut al fet que es tenia
previsió que la duresa de la penya seria cinc i ha estat deu, i açò s’haurà de justificar.
Manifesta que si hi ha modificacions d’actuacions que no es corresponen, açò no es pot
acceptar, però si són modificacions que millorin el projecte per qualsevol circumstància, sí
que se solen acceptar. Així mateix, manifesta que a la majoria d’obres el director d’aquestes sol
ser el tècnic municipal, però hi ha obres que per les característiques que sigui no ho pot ser, i
s’ha de contractar un extern (arquitecte, enginyer, etc.). En el cas del geriàtric, manifesta que
no tan sols hi ha l’arquitecte director del projecte, sinó que l’Ajuntament, per les
característiques de l’obra, va contractar un aparellador per fer un adequat control i una
vigilància de tota l’obra. Conclou dient que el projecte pot estar ben redactat, però després
durant l’execució de l’obra poden sortir aquestes petites coses, les quals fan variar l’import final,
i insisteix en la total confiança en el director de les obres. ---------------------------------------------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
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suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord: --------------------------------------------------------------------------------Primera.- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2004/845;
2004/847; 2004/848 i 2004/849, relatives als expedients de modificació de crèdit núm. 13, 15,
16 i 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Donar-se per assabentat de les resolucions d’Alcaldia núm. 2004/846 i 2004/850,
relativa als expedients de modificació de crèdit núm. 14 i 18.” ----------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM
(1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:

Primer.- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2004/845; 2004/847;
2004/848 i 2004/849, relatives als expedients de modificació de crèdit núm. 13, 15, 16 i 17.
Segon.- Donar-se per assabentat de les resolucions d’Alcaldia núm. 2004/846 i 2004/850,
relatives als expedients de modificació de crèdit núm. 14 i 18.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ DE DIA
21.02.05.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM - ENTESA NACIONALISTA, RE
5088.- SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'OBLIGACIONS DEL
SERVEI PÚBLIC DE LES RUTES AÈRIES.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“El secretari dóna compte de la moció presentada pel PSM, RE 5088, de dia 24.08.04, amb
relació a l’assumpte indicat, i que figura en poder dels membres de la comissió. ------------------El batle recorda que el present punt va quedar damunt la taula a les comissions d’Hisenda de
dia 21.10.04 i 16.12.04, atès que no hi havia el regidor del PSM per poder-la defensar i, tot
seguit, concedeix la paraula al portaveu del PSM. -------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que, si bé la moció va ser presentada el dia 24.08.04, el
PSM encara la manté, ja que les propostes que es presenten en l’actualitat poden ser
assumides, i n’efectua una explicació, com també de la problemàtica del transport aeri. --------La Sra. Baillo Vadell mostra el seu acord amb la moció presentada pel PSM.
Igualment, el
batle hi mostra el seu acord. --------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, per unanimitat, acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------------------------------------------Primera.- Dirigir-se al Ministeri de Foment tot instant la revisió de l’Acord del Consell de
Ministres de 21 de novembre de 2003, pel qual es declaren obligacions de servei públic en rutes
aèries entre les illes Balears, tot proposant introduir els canvis següents: ---------------------------a) Que es declarin també obligacions de servei públic en les següents rutes aèries: -------------- Menorca – Barcelona ------------------------------------------------------------------------------------- Menorca – Madrid ----------------------------------------------------------------------------------------b) Que les tarifes màximes quedin establertes, per a cadascuna de les rutes, en els trajectes
d’anada (impostos i taxes incloses), en els següents imports: ------------------------------------ Menorca – Mallorca: 58 € --------------------------------------------------------------------------------
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Menorca – Eivissa: 90 € ---------------------------------------------------------------------------------Menorca – Barcelona: 78,5 € --------------------------------------------------------------------------Menorca – Madrid: 93 € --------------------------------------------------------------------------------c) Que es prevegin tarifes amb preus reduïts, a més dels grups ja prevists (joves menors de
22 anys, majors de 65 anys, equips federats i malalts), als següents: --------------------------- Famílies nombroses --------------------------------------------------------------------------------------- Acompanyants de malalts, amb un màxim de 2 acompanyants. ---------------------------------d) Que per als vols en les rutes Mallorca – Eivissa; Mallorca – Menorca; Menorca – Barcelona;
i Menorca – Madrid, es garanteixin les comunicacions en horaris amb sortida entre les 7 i
les 8.30 h i amb retorns a última hora, entenent-se per última hora la franja horària entre
les 21 h i l’hora de tancament d’operacions dels aeroports. En aquestes hores s’haurà de
reforçar, en cas necessari, l’oferta de servei, bé adequant les dimensions de la nau o les
freqüències del servei per tal d’atendre les necessitats de la demanda de passatge i
càrrega. Els horaris hauran de permetre als usuaris efectuar un viatge d’anada i tornada en
el mateix dia amb un marge de 10 hores en destinació. -------------------------------------------e) Que es modifiqui la Comissió Mixta, en el sentit que estigui composta per quatre
representants del Ministeri de Foment i altres quatre de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (amb representació en el seu si de cadascun dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera). ----------------------------------------------------------------------

Segona.- Dirigir-se al president de la comunitat autònoma de les Illes Balears per tal que,
d’acord amb el que es preveu al punt tercer de l’Acord del Consell de Ministres de 21.11.2003,
insti la convocatòria de la Comissió Mixta per proposar els canvis en qüestió, un cop s’ha
constatat que la Declaració negociada i aprovada en el seu dia no respon en absolut als
interessos dels menorquins i dels balears en general. --------------------------------------------------Tercera.- Traslladar aquest acord al Consell Insular de Menorca, a la resta d’Ajuntaments de
l’illa i als representants de les entitats adherides a la Mesa pel Transport Aeri.” --------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell anunciant que el Partit Popular, sent conseqüent amb la següent
moció que figura a l’ordre del dia, hi votarà a favor.
Intervé el batle manifestant que, encara que no hi hagi el representant del PSM per poder
defensar la moció, i atès que la moció va rebre el dictamen favorable de la comissió, la
sotmetrà a votació i anuncia que també hi donaran suport.
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 dels nou membres assistents, acorda:
Primer.- Dirigir-se al Ministeri de Foment tot instant la revisió de l’Acord del Consell de
Ministres de 21 de novembre de 2003, pel qual es declaren obligacions de servei públic en rutes
aèries entre les illes Balears, tot proposant introduir els canvis següents:
a) Que es declarin també obligacions de servei públic en les següents rutes aèries:
-

Menorca – Barcelona
Menorca – Madrid

b) Que les tarifes màximes quedin establertes, per a cadascuna de les rutes, en els trajectes
d’anada (impostos i taxes incloses), en els següents imports:
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Menorca
Menorca
Menorca
Menorca

–
–
–
–

Mallorca: 58 €
Eivissa: 90 €
Barcelona: 78,5 €
Madrid: 93 €

c) Que es prevegin tarifes amb preus reduïts, a més dels grups ja prevists (joves menors de
22 anys, majors de 65 anys, equips federats i malalts), als següents:
-

Famílies nombroses
Acompanyants de malalts, amb un màxim de 2 acompanyants.

d) Que per als vols en les rutes Mallorca – Eivissa; Mallorca – Menorca; Menorca – Barcelona;
i Menorca – Madrid, es garanteixin les comunicacions en horaris amb sortida entre les 7 i
les 8.30 h i amb retorns a última hora, entenent-se per última hora la franja horària entre
les 21 h i l’hora de tancament d’operacions dels aeroports. En aquestes hores s’haurà de
reforçar, en cas necessari, l’oferta de servei, bé adequant les dimensions de la nau o les
freqüències del servei per tal d’atendre les necessitats de la demanda de passatge i
càrrega. Els horaris hauran de permetre als usuaris efectuar un viatge d’anada i tornada en
el mateix dia amb un marge de 10 hores en destinació.

e) Que es modifiqui la Comissió Mixta, en el sentit que estigui composta per quatre
representants del Ministeri de Foment i altres quatre de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (amb representació en el seu si de cadascun dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera).
Segon.- Dirigir-se al president de la comunitat autònoma de les Illes Balears per tal que,
d’acord amb el que es preveu al punt tercer de l’Acord del Consell de Ministres de 21.11.2003,
insti la convocatòria de la Comissió Mixta per proposar els canvis en qüestió, un cop s’ha
constatat que la Declaració negociada i aprovada en el seu dia no respon en absolut als
interessos dels menorquins i dels balears en general.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Consell Insular de Menorca, a la resta d’ajuntaments de
l’illa i als representants de les entitats adherides a la Mesa pel Transport Aeri.

CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ DE DIA
21.02.05.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, RE 5286.PROPOSTA DEL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS D'AVANÇAR EL
12% DEL PREU DELS BITLETS DELS RESIDENTS ENTRE LES ILLES BALEARS I LA
PENÍNSULA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular, RE 5286, de dia 06.09.04,
amb relació a l’assumpte indicat, i que figura en poder dels membres de la comissió. ------------
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El batle manifesta que, igualment, aquesta moció també va quedar damunt la taula a les
comissions d’Hisenda de dia 21.10.04 i 16.12.04 i, tot seguit, concedeix la paraula a la portaveu
del Partit Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que les propostes del Partit Popular són, en el fons,
una mica similars a les del PSM, i diu que de tots es coneguda la problemàtica que tenim pel fet
de viure a una illa a l’hora de viatjar a altres indrets del territori nacional, i considera que valdria
la pena que hi hagués un consens de tot el consistori per fer una mica més de força. ------------Intervé el batle manifestant que no està d’acord amb el punt segon de les propostes que
presenten, relativa a instar el govern d’Espanya que doni suport a la proposta del Govern de les
Illes Balears d’avançar el 12% del preu dels bitlets, ja que en aquests moments s’està
avançant el 5% i la proposta del govern de l’Estat és d’arribar l’any 2007 al 50%; per tant,
demana la possibilitat que aquesta proposta sigui retirada. -------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, el Partit Popular no hi té objecció a retirar la segona
proposta de la moció, i la retira. ----------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, per unanimitat, acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------------------------------------------Primera.- Instar el govern de la nació que faci efectiu per a l’any 2005 el descompte del 38%
del preu dels bitlets aeris i marítims, tal com va anunciar el president del govern d’Espanya. --Segona.- Instar el govern d’Espanya que dugui a terme la declaració de servei públic dels
desplaçaments aeris i marítims entre les Balears i la Península on es regulin unes freqüències
mínimes, un mínim de places, s’asseguri la qualitat del servei, així com unes tarifes màximes
que evitin una pujada desmesurada dels preus. ---------------------------------------------------------Es donarà compte d’aquests acords al president del govern d’Espanya i al president del Govern
de les Illes Balears. --------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que aquesta moció va ser presentada pel Partit Popular
fa sis mesos, que ha passat bastant de temps i alguns dels acords han deixat realment de tenir
força. Manifesta que la primera proposta d’acord era fer efectiu el descompte del 38% del
preu dels bitlets aeris i marítims per a l’any 2005, i assenyala que el Ministeri de Foment ja ha
passat davant i ha aconseguit aquest 38%; la segona proposta feia referència a açò que el
president del Govern avançaria el 12% del preu dels bitllets dels residents, punt que el batle va
demanar a la comissió que es retiràs i el Partit Popular va acceptar; i la tercera proposta era
instar el govern d’Espanya a declarar serveis públics els serveis aeris i marítims entre les
Balears i la Península.
I diu que el Partit Popular va pensar que aquest tercer punt era prou
important per rectificar i mantenir part de la moció; per tant, espera que tot el consistori hi voti
a favor.
Intervé el batle manifestant que la moció presentada va ser objecte de dictamen dins la
comissió, i recorda que l’equip de govern va demanar al Partit Popular que retiràs una de les
propostes d’acord perquè no hi estava gaire d’acord; i com que l’esmentat grup polític ho va
acceptar, diu que açò és d’agrair. Conclou dient que el que es pretén és important per a l’illa
de Menorca i que l’equip de govern mantindrà el vot que va expressar dins la comissió.
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 dels nou membres assistents, acorda:
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Primer.- Instar el govern de la nació que faci efectiu per a l’any 2005 el descompte del 38%
del preu dels bitlets aeris i marítims, tal com va anunciar el president del govern d’Espanya.
Segon.- Instar el govern d’Espanya que dugui a terme la declaració de servei públic dels
desplaçaments aeris i marítims entre les Balears i la Península on es regulin unes freqüències
mínimes, un mínim de places, s’asseguri la qualitat del servei, així com unes tarifes màximes
que evitin una pujada desmesurada dels preus.
Es donarà compte d’aquests acords al president del govern d’Espanya i al president del Govern
de les Illes Balears.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ DE DIA
21.02.05.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 700, DE DIA 07.02.05.SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT AERI I MARÍTIM PER ALS RESIDENTS A LES ILLES
BALEARS.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“El secretari dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular, RE 700, de dia 07.02.05,
amb relació a l’assumpte indicat, i que figura en poder dels membres de la comissió. -----------Intervé la Sra. Baillo Vadell efectuant una explicació de la moció presentada i demanant, igual
que en els punts anteriors en què s’ha tractat aquesta qüestió, el suport dels grups polítics de la
corporació. -----------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, per unanimitat, acorda elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------------------------------------------Primera.- Instar el govern de l’Estat a l’aplicació immediata, amb caràcter urgent, de la
subvenció del 38% al transport aeri i marítim, tant entre les illes com entre les illes i la
península, per als residents a les Illes Balears, amb efectes des de l’1 de gener de 2005. --------

Segona.- Instar el govern de l’Estat al reintegrament immediat, als particulars o a les entitats
que se n’hagin fet càrrec, del diferencial del 5% que han abonat els residents de les Illes
Balears que han utilitzat el transport aeri i marítim, tant entre les illes com entre les illes i la
península, des de l’1 de gener de 2005. -------------------------------------------------------------------Tercera.- Instar el govern de l’Estat que en la normativa que regula aquests descomptes es
tenguin en compte, a més del seu caràcter retroactiu i el reintegrament del diferencial, els
descomptes que s’han d’aplicar per als anys 2006 i 2007 fins a arribar al 50%, en els termes de
l’acord del Ple del Congrés dels Diputats de 2 de novembre de 2004.” ------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que amb aquesta moció passa exactament el mateix
que amb l’anterior, en el sentit que de les tres propostes, dues ja estan aprovades, com ara la
subvenció del 38% per al residents i el reintegrament del 5% des de l’1 de gener de 2005; per
tant, que serveixi la moció perquè els descomptes que s’apliquin els anys 2006 – 2007 puguin
arribar a ser del 50%.
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 dels nou membres assistents, acorda:
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Primer.- Instar el govern de l’Estat a l’aplicació immediata, amb caràcter urgent, de la
subvenció del 38% al transport aeri i marítim, tant entre les illes com entre les illes i la
península, per als residents a les Illes Balears, amb efectes des de l’1 de gener de 2005.
Segon.- Instar el govern de l’Estat al reintegrament immediat, als particulars o a les entitats
que se n’hagin fet càrrec, del diferencial del 5% que han abonat els residents de les Illes
Balears que han utilitzat el transport aeri i marítim, tant entre les illes com entre les illes i la
península, des de l’1 de gener de 2005.
Tercer.- Instar el govern de l’Estat que en la normativa que regula aquests descomptes es
tenguin en compte, a més del seu caràcter retroactiu i el reintegrament del diferencial, els
descomptes que s’han d’aplicar per als anys 2006 i 2007 fins a arribar al 50%, en els termes de
l’acord del Ple del Congrés dels Diputats de 2 de novembre de 2004.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ DE DIA
21.02.05.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ D'UNA
MODIFICACIÓ A L'ORDENANÇA DE PUBLICITAT.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 17.02.05, amb relació a l’aprovació
inicial d’una modificació a l’Ordenança municipal de publicitat. ----------------------------------------Intervé el batle manifestant que a la proposició queda explicat el motiu d’aquesta modificació, i
assenyala que és degut a les discrepàncies que hi havia entre l’ordenança aprovada i la
normativa urbanística municipal, ja que el planejament determina que la publicitat haurà d’estar
adossada a la façana i a l’ordenança de publicitat es permet els cartells tipus banderola. -------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del
PSOE, UCM i PSM, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció 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.- Modificar l’article 12 de l’Ordenança de Publicitat, el qual quedarà redactat tal com
segueix: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Artículo 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------Las condiciones técnicas y de utilización de este tipo de instalaciones, deberán cumplir, por cada objeto y con
relación a cada soporte, las siguientes limitaciones específicas: --------------------------------------------------------12.1 De los carteles publicitarios con soportes en bienes privados -----------------------------------------------------12.1.1. Sus dimensiones y situación serán tales que en ningún caso se supere la altura reguladora
correspondiente al lugar donde se sitúa, o la más baja en caso de haber más de una; tampoco se situarán a
una altura inferior de 2.50metros por encima de la rasante de la acera. Los carteles estarán adosados a la
fachada y en su vuelo con relación al plano vertical situado sobre la alineación de la edificación o del cierre
en el caso de ordenación aislada no superará los 15. cm. En ningún caso se permitiría la instalación de
carteles tipo banderola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1.2. Su construcción será resistente a la acción de los agentes atmosféricos y geofísicos, especialmente
por lo que hace al viento; habrá de quedar tapada a la vista o integración estéticamente en el conjunto
según el proyecto que se presente, integración que habrá de cumplirse con los elementos auxiliares de la
estructura como son las pasarelas. ------------------------------------------------------------------------------------------12.1.3. La actividad de publicidad exterior mediante carteles podrá realizarse en las clases de suelo
determinadas en los artículos 6 a 8 de esta Ordenanza, concretamente en el siguiente tipo de soportes: ------- Cierres provisionales de solares sin edificar o parcialmente edificados. ---------------------------------------------- Paredes medianeras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- En interiores de solares ------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Error!Marcador no definido.

AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS
La instalación de carteles será compatible con la existencia de edificación acabada. -------------------------------12.1.4. Los carteles que incorporen iluminación, además de limitaciones propias de los carteles, tendrán las
correspondientes a rótulos luminosos. --------------------------------------------------------------------------------------12.2. Los rótulos comerciales ------------------------------------------------------------------------------------------------12.2.1. Los rótulos en planta baja habrán de situarse de forma que ninguno de sus puntos se encuentre a
una altura inferior a los 2,50 metros por encima de la rasante de la acera, con un vuelo entre 0,05 y 0,45 m.
Los carteles estarán adosados a la fachada y en su vuelo con relación al plano vertical situado sobre la
alineación de la edificación o del cierre en el caso de ordenación aislada no superará los 15. cm. En ningún
caso se permitiría la instalación de carteles tipo banderola. -------------------------------------------------------------12.2.2.Las condiciones de desarrollo de la actividad y de sus instalaciones vendrán reguladas por las
correspondientes Ordenanzas municipales. --------------------------------------------------------------------------------12.2.3.Para establecimientos de oficina de farmacia, de uso de seguridad de edificios y locales de titularidad
de las Administraciones Públicas y de uso sanitario, situados en edificios retranqueados y flanqueado por
edificios u otras construcciones y/o por otros elementos físicos que situados en la zona de retranqueo no
permitan en todo momento una visión fácil de aquellos establecimientos desde puntos moderadamente
lejanos, se permite que sus correspondientes rótulos se coloquen sobre la acera de la vía pública, situando
sus soportes en el límite de la acera con la zona de retranqueo y en estos casos se admitirán, de forma
excepcional, los carteles tipo banderola, cuyo vuelo máximo será determinado por los Servicios Técnicos
Municipales atendiendo a las características de la vía. -------------------------------------------------------------------12.3. Los carteles deberán estar redactados en cualquiera de los idiomas oficiales de las islas, Los caracteres
de los rótulos y traducciones en idiomas extranjeros no excederán en ninguna caso de 10 cm. de altura. -----12.4. Los carteles tipo banderola existentes tendrán un plazo máximo de tres años, a contar desde la
publicación de la aprobación definitiva de la modificación de esta ordenanza, para su retirada. En ningún caso
se admitirá su restitución en este periodo. Quedan excluidas las situaciones excepcionales recogidas en el
apartado 12.2.3 anterior.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 supòsit de no-presentació d’al·legacions, l’esmentada modificació a l’ordenança
s’entendrà aprovada definitivament.” ----------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM
(1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
Primer.- Modificar l’article 12 de l’Ordenança de publicitat, el qual quedarà redactat tal com
segueix:

“Artículo 12.
Las condiciones técnicas y de utilización de este tipo de instalaciones, deberán cumplir, por cada objeto y con
relación a cada soporte, las siguientes limitaciones específicas:
12.1 De los carteles publicitarios con soportes en bienes privados
12.1.1. Sus dimensiones y situación serán tales que en ningún caso se supere la altura reguladora
correspondiente al lugar donde se sitúa, o la más baja en caso de haber más de una; tampoco se situarán a
una altura inferior de 2.50metros por encima de la rasante de la acera. Los carteles estarán adosados a la
fachada y en su vuelo con relación al plano vertical situado sobre la alineación de la edificación o del cierre
en el caso de ordenación aislada no superará los 15. cm. En ningún caso se permitiría la instalación de
carteles tipo banderola.
12.1.2. Su construcción será resistente a la acción de los agentes atmosféricos y geofísicos, especialmente
por lo que hace al viento; habrá de quedar tapada a la vista o integración estéticamente en el conjunto
según el proyecto que se presente, integración que habrá de cumplirse con los elementos auxiliares de la
estructura como son las pasarelas.
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12.1.3. La actividad de publicidad exterior mediante carteles podrá realizarse en las clases de suelo
determinadas en los artículos 6 a 8 de esta Ordenanza, concretamente en el siguiente tipo de soportes:
- Cierres provisionales de solares sin edificar o parcialmente edificados.
- Paredes medianeras
- En interiores de solares
La instalación de carteles será compatible con la existencia de edificación acabada.
12.1.4. Los carteles que incorporen iluminación, además de limitaciones propias de los carteles, tendrán las
correspondientes a rótulos luminosos.
12.2. Los rótulos comerciales
12.2.1. Los rótulos en planta baja habrán de situarse de forma que ninguno de sus puntos se encuentre a
una altura inferior a los 2,50 metros por encima de la rasante de la acera, con un vuelo entre 0,05 y 0,45 m.
Los carteles estarán adosados a la fachada y en su vuelo con relación al plano vertical situado sobre la
alineación de la edificación o del cierre en el caso de ordenación aislada no superará los 15. cm. En ningún
caso se permitiría la instalación de carteles tipo banderola.
12.2.2.Las condiciones de desarrollo de la actividad y de sus instalaciones vendrán reguladas por las
correspondientes Ordenanzas municipales.
12.2.3.Para establecimientos de oficina de farmacia, de uso de seguridad de edificios y locales de titularidad
de las Administraciones Públicas y de uso sanitario, situados en edificios retranqueados y flanqueado por
edificios u otras construcciones y/o por otros elementos físicos que situados en la zona de retranqueo no
permitan en todo momento una visión fácil de aquellos establecimientos desde puntos moderadamente
lejanos, se permite que sus correspondientes rótulos se coloquen sobre la acera de la vía pública, situando
sus soportes en el límite de la acera con la zona de retranqueo y en estos casos se admitirán, de forma
excepcional, los carteles tipo banderola, cuyo vuelo máximo será determinado por los Servicios Técnicos
Municipales atendiendo a las características de la vía.
12.3. Los carteles deberán estar redactados en cualquiera de los idiomas oficiales de las islas, Los caracteres
de los rótulos y traducciones en idiomas extranjeros no excederán en ninguna caso de 10 cm. de altura.
12.4. Los carteles tipo banderola existentes tendrán un plazo máximo de tres años, a contar desde la
publicación de la aprobación definitiva de la modificación de esta ordenanza, para su retirada. En ningún caso
se admitirá su restitución en este periodo. Quedan excluidas las situaciones excepcionales recogidas en el
apartado 12.2.3 anterior.”

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 que no s’hi presentin al·legacions, l’esmentada modificació a l’ordenança s’entendrà
aprovada definitivament.

VUITÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA DE DIA
07.03.05.- PLA DE GESTIÓ DE L'AIGUA DEL MUNICIPI DE SANT LLUÍS.- RESOLUCIÓ
D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“El secretari informa que el Ple de l’Ajuntament en sessió de dia 27.05.04 va aprovar inicialment
el Pla de gestió de l’aigua del municipi de Sant Lluís; que en el BOIB núm. 86 de dia 19.06.04
es va publicar l’anunci de l’esmentada aprovació, per tal que durant el període d’un mes els
interessats puguin analitzar l’expedient i presentar, si n’és el cas, les reclamacions o
al·legacions que considerin oportunes; i que durant el període establert a l’efecte es va
presentar una al·legació pel PSM, RE 4221, de dia 15.07.04. Així mateix, informa que es va
demanar un informe a HIDROMA SL, redactor del Pla, amb relació a l’al·legació presentada, i
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que en data 03.02.05, RE 570, es va rebre l’esmentat informe. -----------------------------------------------------Intervé el batle manifestant que l’al·legació del PSM té l’informe d’HIDROMA i es desprèn que hi
ha qüestions que ja estan recollides i en alguns casos són dades i descripcions molt generals, i
demana l’aprovació definitiva del Pla de gestió de l’aigua del municipi de Sant Lluís. ------------Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que quan HIDROMA SL fa la valoració de l’al·legació
presentada pel PSM, en el darrer apartat de l’informe estableix: “En todo caso se trata de medidas que
en ningún caso van en contra del Plan de Gestión, por lo que si el Ayuntamiento quiere incluir específicamente alguna
de ellas en el Capítulo 5 (Otras medidas) no hay ningún inconveniente”;
i assenyala que l’idea del PSM era

incloure dins aquest Pla la memòria descriptiva, diagnosi, síntesi i el Pla d’acció de l’auditoria
ambiental de Sant Lluís en els punts referents a l’ús de l’aigua; per tant, i atès que segons
l’esmentada empresa es podria incloure aquesta qüestió, demana que així sigui. -----------------El batle manifesta que, doncs, no té cap inconvenient que s’inclogui com un annex al Pla. ----Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que li agradaria saber el que ha costat el Pla de gestió
de l’aigua; si tots els pous municipals estan en funcionament o n’hi ha alguns en reserva; així
com si hi haurà qualque responsable municipal per fer un seguiment d’aquest Pla. ---------------El batle manifesta que s’informarà sobre la primera i segona qüestió. Respecte a si hi haurà
qualque responsable per fer un seguiment d’aquest Pla, considera que tot l’Ajuntament n’és
responsable i que els qui han d’estar implicats en el control i vigilància som tots. -----------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, com que el Pla diu que hi ha d’haver un responsable
municipal, és per açò que ho ha demanat. ---------------------------------------------------------------El batle respon que es tindrà en compte, però insisteix que tots som responsables. --------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favor dels representants dels grups
del PSOE, UCM i PSM, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció de la representant del grup
del Partit Popular, que suposen quatre vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple
de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------------------------------------------------------Primer.- Estimar l’al·legació presentada pel PSM, RE 4221, de dia 15.07.04. ----------------------Segon.- Aprovar definitivament el Pla de gestió de l’aigua del municipi de Sant Lluís i
incorporar-hi com a annex la memòria descriptiva, diagnosi, síntesi i el Pla d’acció de l’auditoria
ambiental de Sant Lluís en els punts referents a l’ús de l’aigua.” -------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell recordant que a la comissió d’Hisenda va fer dues preguntes, les
quals no han estat contestades. Una era respecte al cost del Pla de gestió de l’aigua i, l’altra,
si tots els pous municipals estan en funcionament o n’hi ha en reserva. Així mateix, manifesta
que a la sessió plenària de dia 27.05.04, quan es va aprovar inicialment l’esmentat Pla, el Partit
Popular li va fer al batle dues preguntes, en concret: Què pensa l’equip de govern de la
proposta que fa el Pla de la gestió de l’aigua sobre el fet que l’aigua dels serveis públics vagi a
càrrec dels pressuposts; i, per altra banda, si continuarà vigent l’ordenança fiscal que regula la
taxa pel servei d’aigua per la qual les persones amb recursos econòmics baixos estan exemptes
de pagar. I diu que tampoc es van contestar.

Continua manifestant que el Partit Popular ha estat estudiant el Pla de gestió de l’aigua i,
segons aquest, la valoració de les inversions que l’Ajuntament de Sant Lluís i Aigües Sant Lluís
SL han de fer és de 480 mil euros; assenyala que desconeix el que pagarà cada un, i si el batle
sap aquesta informació, diu que li agradaria que la hi digués. Per altra banda, manifesta que
el batle en diferents ocasions ha manifestat la necessitat de reutilitzar les aigües depurades i
diu que el Partit Popular està molt interessat per saber quins són els plans futurs, si és que els
tenen, de l’equip de govern de cara a fer la xarxa de distribució del terciari, tenint en compte
que en el mateix Pla, pàgina 51, s’estableix: “...estas infraestructuras tienen un coste
elevado...”, i es demana: quan pensen a posar una partida per dur a terme aquest projecte?
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Finalment, la Sra. Baillo manifesta que el Pla també diu que considera una activitat prioritària
l’ús per la jardineria residencial de les aigües depurades, i diu que, si bé sap que la voluntat
política del batle és així perquè ho ha manifestat en ocasions,
es demana: després de
l’aprovació del Pla, quan es començaran a veure fets?
Intervé el batle manifestant que, respecte a la pregunta sobre els preus de l’aigua, amb el
pròxim estudi de tarifes açò es podrà tractar, ja que en aquests moments s’està amb un estudi
de tarifes de l’any 2000.
Respecte a l’aigua depurada, assenyala que sempre ha manifestat
que aquest equip de govern està molt d’acord amb la reutilització de les aigües, sigui d’on sigui
que vénguin els doblers, i diu que pensava que la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears participaria d’aquesta lectura, però veu que en aquests moments no ho acaba
de fer així, i que el fet d’arribar amb aigua depurada a totes les urbanitzacions, açò és un bon
futur però s’ha de veure d’on surten els doblers.
Continua manifestant que el que sí que es pot afirmar és allò que al dia d’avui funciona: primer
ajuntament de les Illes Balears que empra aigües depurades en terciari, a més, amb un
projecte finançat per la comunitat d’usuaris d’aigües depurades, i l’Ajuntament l’única
participació econòmica que hi va tenir va ser l’estudi hidrogeològic de la zona on s’empren
aquestes aigües i, evidentment, amb un funcionament bo, de manera que s’està aconseguint
que els usuaris d’aquestes aigües minorin l’ús d’aigua de xarxa. I diu que, si hi ha qualcú que
no creu en aquest tipus de política, s’ho hauria de fer mirar...
Pel que fa a cercar diners,
manifesta que vénguin d’allà on vénguin i que és un mal favor que es fa, no tan sols a aquesta
població sinó a la resta de l’illa de Menorca, el fet de voler anar a dir a qui vertaderament tenen
diners per invertir, que açò són promeses fetes i que és millor que no es compleixin.
Segueix manifestant que aquest equip de govern, dins les seves possibilitats, intentarà seguir
ampliant aquesta xarxa d’aigua depurada i que cada vegada que hi hagi una previsió d’obertura
de sèquia intentarà que aquesta canonada quedi col·locada i espera que passant el temps, si
nosaltres no ho podem aconseguir, almenys, si qualcú ho aconsegueix, se’n recordi de qui va
fer-ne la previsió, ja que el dia de demà es trobaran una canonada per poder fer-hi passar
aigua depurada, i no es podrà dir que aquest equip de govern no n’hagi fet la previsió. Així
mateix, manifesta que a quí on es faci ús d’aigua depurada és aigua de xarxa que no s’empra, i
un mal favor es fa amb el fet de depurar l’aigua i tirar-la a la mar; creu que açò és un error.
Finalment, el batle manifesta que aquest equip de govern segueix apostant per ampliar la xarxa
i en aquests moments hi ha diferents establiments hotelers que empren aigua depurada, com
ara Insotel, dos grups d’apartaments a Punta Prima, dos particulars a Punta Prima, i la
possibilitat que es puguin connectar a les aigües depurades l’hotel Pueblo i l’hotel Sur
Menorca. Conclou dient que és important seguir apostant per al futur per aquestes aigües i
insisteix que cada vegada que hi hagi possibilitat de posar una canonada de terciari dins una
sèquia, ho faran.

Intervé novament la Sra. Baillo Vadell, que manifesta que disposam d’un pla de gestió de
l’aigua i el batle ha particularitzat i ha parlat de diferents llocs de la costa, ella no pensava que
contestàs des d’aquest punt de vista. I assenyala que qualque pregunta que havia fet no ha
estat contestada, com ara: segons el Pla, la valoració de les inversions a realitzar per
l’Ajuntament de Sant Lluís i Aigües Sant Lluís SL és de 480 mil euros, i desconeix el que pagarà
cada un; quan pensen a posar una partida per dur a terme aquest projecte?; quan es
començaran a veure fets?
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El batle manifesta que el Pla recull unes actuacions i en aquests moments no estan aclarides
aquestes qüestions.
Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que el Pla té idees francament bones i positives, com
és la importància de la conscienciació ciutadana respecte al consum de l’aigua, i mesures per
reduir aquest consum, però sota el punt de vista del seu grup polític açò no és suficient. Així
mateix, manifesta que veurà amb bons ulls el fet d’anar a cercar finançament europeu, del
Ministeri, del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular, per desenvolupar tot aquest
projecte, però la recomanació que fa aquest pla, i que el batle ho ha esmentat, és augmentar
les tarifes d’aigua, i amb açò el Partit Popular no hi pot estar d’acord perquè fa una
recomanació de 0’06 €/m3 als usuaris.
Finalment, manifesta que el Pla de gestió de l’aigua diu que el preu mitjà de l’aigua a Sant Lluís
és de 0’80 €/m3, per davall de la mitjana d’Espanya, que és de 0’85 €/m3. Diu que açò no són
precisament les dades de què disposa el Partit Popular, ja que segons la seva informació el
preu d’Espanya, que és un dels més baixos d’Europa, és de 0’77 €/m3; per tant, indica que es
comença a veure qualque error en aquest pla. Conclou dient que de totes les recomanacions
que fa el pla, l’equip de govern no en farà un cas al 100%, sinó que només en farà cas segons
la seva conveniència i, per tot el que ha exposat, anuncia que el Partit Popular hi votarà en
contra.
Intervé novament el batle manifestant que és curiós que un pla que ha estat a exposició pública
i que el Partit Popular ha tingut l’oportunitat de presentar-hi al·legacions, no n’hi hagués
presentat i, en canvi, en el dia d’avui indiquen que detecten errors i que no estan d’acord amb
la recomanació que es fa sobre els preus; diu que és impressionant sentir aquesta intervenció.
Conclou dient que al seu entendre hauria estat molt més enriquidor que haguessin presentat
al·legacions durant el període establert a aquest efecte, i insisteix que el fet que avui hi votin en
contra perquè s’han detectat errors o perquè les recomanacions dels preus no els agraden, ho
troba fora de lloc .
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 cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM (1);
i quatre vots en contra, corresponents als membres del PP (4); acorda:
Primer.- Estimar l’al·legació presentada pel PSM, RE 4221, de dia 15.07.04.
Segon.- Aprovar definitivament el Pla de gestió de l’aigua del municipi de Sant Lluís i
incorporar-hi com a annex la memòria descriptiva, diagnosi, síntesi i el Pla d’acció de l’auditoria
ambiental de Sant Lluís en els punts referents a l’ús de l’aigua.
NOVÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ DE SANITAT I SERVEIS SOCIALS 08.03.05.- MOCIÓ
DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“Amb relació a l’assumpte de referència, la presidenta manifesta que cada membre de la
Comissió té les còpies corresponents i continua llegint el document comentant que hi ha quatre
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punts d'acord i demana que des de la comissió s'aprovi per poder passar-lo al Ple i sigui el
mateix el qual ho tramiti al Govern Central i al Govern Balear i continua dient que això s'ha de
dur a votació. --------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, la presidenta sotmet a votació la moció indicada. --------------------La Comissió de Sanitat i Serveis Socials, amb els vots a favor dels representants del PSOE i
UCM, que suposen sis vots ponderats; i l'abstenció 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.- Col·laborar, dins del marc competencial propi, amb el Govern Central i amb el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la posada en marxa, de manera
ràpida i eficaç, de totes les mesures previstes en la Llei integral, amb la finalitat conjunta
d'eradicar de la nostra societat les agressions contra les dones. --------------------------------------Segona.- Sol·licitar al Govern Central que adopti totes les mesures necessàries per aconseguir
la igualtat de tracte en el treball entre dones i homes, especialment promovent la incorporació a
la nostra legislació de les directives Comunitàries referides a aquesta matèria, amb l'objectiu
d'aconseguir la igualtat, no només a l'accés al treball, sinó també, dins del marc laboral, en la
promoció i accessos, formació i reciclatge, i sobretot, en la retribució. ------------------------------Tercera.- Sol·licitar, així mateix, al Govern central, una iniciativa legislativa, per avançar d'una
manera significativa en la concialiació de la vida laboral i familiar, que aconsegueixi realment
lliberar les dones d’un rol social fermament assentat, segons el qual elles són les cuidadores
dels fills, de la llar i dels depenents pràcticament en exclusiva. ---------------------------------------Quarta.- Sol·licitar, igualment, al Govern central i al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el marc de les seves competències, una modificació de la legislació vigent, per
estimular i facilitar la participació de les dones en els àmbits de pres de decisions, en
correspondència amb el seu pes demogràfic, per tal d'assolir una democràcia paritària en la
confecció de les llistes electorals i en l'elecció dels càrrecs de responsabilitat pública, per part
dels partits polítics.” ------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle manifestant que aquesta moció va ser tractada dins la comissió de Sanitat i
Serveis Socials i que, encara que dia 8 de març hagi passat, la moció no deixa de tenir la seva
validesa, sobretot per tot el que es proposa. Manifesta que la consecució d’aquesta moció
seria cosa fantàstica, però en principi expressa la seva intenció perquè totes les administracions
puguin unir esforços de cara a aquestes mesures de la llei integral d’eradicar de la nostra
societat aquestes agressions que es produeixen massa seguit.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que la moció conclou amb quatre propostes d’acord.
Diu que, respecte a la primera proposta, relativa a col·laborar per eradicar de la nostra societat
les agressions contra les dones, hi està d’acord; sobre la segona proposta, relativa a sol·licitar
al govern central que adopti totes les mesures necessàries per aconseguir la igualtat de tracte
en el treball entre dones i homes, també hi està d’acord; respecte a la tercera, relativa a
sol·licitar, així mateix al Govern central una iniciativa legislativa per avançar d'una manera
significativa en la conciliació de la vida laboral i familiar, també hi està d’acord; però no està
conforme amb la quarta proposta, on a la darrera línia s’estableix: per tal d'assolir una
democràcia paritària en la confecció de les llistes electorals i en l'elecció dels càrrecs de
responsabilitat pública, per part dels partits polítics. Manifesta que el Partit Popular pensa que
estimular, sí; incentivar, sí; però obligar, no; per tant, demana poder fer votacions separades
de les quatre propostes d’acord i que, si no és possible, el Partit Popular votarà en contra de la
moció.
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Intervé el batle manifestant que evidentment els poden votar en punts per separat; diu que
seria una llàstima que el Partit Popular votàs una moció en contra quan hi ha tres punts en què
hi està d’acord i només un en contra, però sembla ser que aquest un pesa més que els tres en
què està a favor. No obstant açò, li demana que repeteixi la darrera terminologia emprada.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que: estimular, sí; incentivar, sí; però obligar, no. I, respecte a
la quarta proposta, on diu “...per tal d'assolir una democràcia paritària en la confecció de les
llistes electorals...”, posa com a exemple el cas que el batle es presenti al proper mandat, hi
troba vuit persones perfectes, però homes, i seria una llàstima ficar-hi una dóna, o al revés, i
assenyala que al Partit Popular li sembla que la democràcia paritària en la confecció de llistes
no té raó de ser, i el seu grup polític no valora si és home o dona, sinó que per a la política
valora les persones i no té res a veure amb el sexe.
El batle manifesta que la Sra. Baillo interpreta que assolir una democràcia l’obliga a vostè i
anuncia que es faran votacions separades.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la primera, segona i
tercera proposta del dictamen presentat per la Comissió de Sanitat i Serveis Socials.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
Primer.- Col·laborar, dins del marc competencial propi, amb el govern central i amb el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en la posada en marxa, de manera ràpida i
eficaç, de totes les mesures previstes en la Llei integral, amb la finalitat conjunta d'eradicar de
la nostra societat les agressions contra les dones.
Segon.- Sol·licitar al govern central que adopti totes les mesures necessàries per aconseguir la
igualtat de tracte en el treball entre dones i homes, especialment promovent la incorporació a la
nostra legislació de les directives Comunitàries referides a aquesta matèria, amb l'objectiu
d'aconseguir la igualtat, no només en l'accés al treball, sinó també, dins del marc laboral, en la
promoció i els ascensos, la formació i el reciclatge, i sobretot, en la retribució.
Tercer.- Sol·licitar així mateix al govern central una iniciativa legislativa per avançar d'una
manera significativa en la conciliació de la vida laboral i familiar, que aconsegueixi realment
lliberar les dones d’un rol social fermament assentat, segons el qual elles són les cuidadores
dels fills, de la llar i dels depenents pràcticament en exclusiva.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la quarta proposta del dictamen presentat per la Comissió
de Sanitat i Serveis Socials.
El Ple de l’Ajuntament per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM (1);
i quatre vots en contra, corresponents als membres del PP (4); acorda:
Quart- Sol·licitar, igualment, al govern central i al Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en el marc de les seves competències, una modificació de la legislació vigent per
estimular i facilitar la participació de les dones en els àmbits de presa de decisions, en
correspondència amb el seu pes demogràfic, per tal d'assolir una democràcia paritària en la
confecció de les llistes electorals i en l'elecció dels càrrecs de responsabilitat pública, per part
dels partits polítics.
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DESÈ.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2003.
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, la qual
diu:

“Atès l’informe de Secretaria-Intervenció, de dia 25.01.05, amb relació a la tramitació del
Compte General de 2003. ------------------------------------------------------------------------------------Atesa l’anàlisi feta per la Comissió Especial de Comptes de dia 31.01.05. ---------------------------Atès el certificat de Secretaria-Intervenció, de dia 21.03.05, amb relació a l’exposició pública de
l’esmentat expedient. -----------------------------------------------------------------------------------------I atès, així mateix, el que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència
degudament motivada, es podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat
prèviament informats per la respectiva Comissió, però en aquests cas no podrà adoptar-se cap
acord sobre aquesta assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. ------Es el motiu pel qual elevo a la consideració de l’Ajuntament en Ple les següents -------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. Segona.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2003. ---------------------------------------Tercera.- Remetre al Tribunal de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost de
2003.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM (1);
i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2003.
Tercer.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2003.
ONZÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 109 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS, RELATIVA
AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER FERNANDO GARCÍA VIEDMA LÓPEZ - CUERVO I
ALTRES CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 1116/01 I 6/02 ACUMULATS).
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 109, de dia 11.02.05, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs contenciós
administratiu interposat per Fernando García de Viedma López-Cuervo i altres contra els acords
de la Comissió de Govern de dia 27.04.01 i 12.07.01, pels quals es desestimaven els recursos
de reposició presentats contra la cinquena liquidació provisional del Sistema de Cooperació del
sector V de Binibèquer Vell i contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 08.02.02, pel qual
es desestimaven els recursos de reposició presentats contra la sisena liquidació provisional del
Sistema de Cooperació del sector V de Binibèquer Vell.
El Ple en resta assabentat.
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DOTZÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA RELATIVES A LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES VIATGE BATLE.
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/87, de dia 22.02.05, que diu:

“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 24 de febrero hasta el día 25 de
febrero, ambos inclusive; 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 1º 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 24 de febrero por la mañana hasta mi reincorporación como
Alcalde prevista para el día 25 de febrero por la tarde. -------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que se celebre.”
Així mateix, dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2005/102, de dia 03.03.05, que diu:

Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 8 de marzo hasta el día 13 de
marzo, ambos inclusive; 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 1º 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 8 de marzo por la mañana hasta mi reincorporación como
Alcalde prevista para el día 13 de marzo 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.

TRETZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Comissió de Govern de dia 10.02.05
-

Punt 14è.- Còpia de l’informe emès per la Policia Local, de dia 07.02.05, sobre l’escrit
presentat per Daniel Olives Seguí.

Comissió de Govern de dia 17.02.05
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-

Punt 4t.- Còpia de la Proposició d’Alcaldia, de dia 17.02.05; de l’informe sobre les obres i
de l’informe de Secretaria, respecte a la liquidació definitiva de l’execució d’obres
d’infraestructura en el polígon 2, del sector X, Son Remei, de l’àrea de la costa.

Comissió de Govern de dia 04.03.05
-

Punt 4t.- Còpia de les següents factures corresponents al mes de desembre de 2004:
-

-

Albert Radalga.- Factura núm. 503, per import de 1.212 €
Comercial Nito.- Factura núm. 10842, per import de 900,48 €
Deportes Benito.- Factura núm. 2404, per import de 1.628,04 €
Elsamex.- Factura per import de 5.510 €
Miguel Riudavets.- Factura núm. 176, per import de 696,56 €
Pedro’s Boat Centre.- Factura núm. 37, per import de 2.569,99 €
Pons Vidal Sistemas.- Factura núm. 6315, per import de 1.300 €

Punt 5è.- Còpia de les següents factures corresponents al mes de gener de 2005:
-

Aigües Sant Lluís SL.- Factura núm. 8, per import de 1.268,96 €
Antonio y Diego.- Factura núm. 29, per import de 10.745,69 €
Antonio y Diego.- Factura núm. 5, per import de 4.162,73 €
Esvi.- Factura núm. 204773, per import de 11.955,95 €
Foto Dolfo.- Factura núm. 3884, per import de 124,11 €
Hotel Sagitario.- Factura núm. 2196, per import de 3.835 €
Jazz Rock.- Factura núm. 1167, per import de 348 €
Jazz Rock.- Factura núm. 1168, per import de 348 €
José Sintes Carrereas.- Factura núm. 786, per import de 1.021,57 €
Menorca Socias.- Factura núm. 20208, per import de 3.830,99 €
Sonostudi.- Factura núm. 1692, per import de 397,94 €
Tons i Sons.- Factura núm. 4, per import de 1.138 €

-

Punt 18è.- Còpia de la certificació d’obra “Substitució claus de pas nucli urbà (II fase)”, així
com del certificat de final d’obra i de l’acta de recepció.

-

Punt 28è.- Còpia de l’addenda i del conveni de col·laboració signat entre la Conselleria de
Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Institut d’Estratègia Turística de
les Illes Balears per al pagament d’ajudes urgents als municipis de les Illes Balears per
pal·liar l’estacionalitat turística.

Finalment, la Sra. Baillo Vadell deixa constància que no s’ha contestat a algunes de les
preguntes formulades a la darrera sessió plenària.
A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana la inclusió d’un punt d’urgència.
presenta una moció relativa a l’Assemblea per promoure la societat civil a Cuba.

I, tot seguit,

El Ple, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda incloure’l.
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CATORZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé el Sr. Morro Ferrá recordant que a una sessió plenària va demanar si el carrer de Sant
Lluís era encara carretera o si ja s’havia fet el bescanvi amb l’avinguda de sa Pau, és a dir, que
el carrer de Sant Lluís passàs a ser element urbà competència municipal i l’avinguda de sa pau
passàs a ser travessia; per tant, demana com està aquest assumpte i si el Consell Insular de
Menorca ha contestat.

El batle respon que el Consell Insular de Menorca encara no ha contestat i, segons
conversacions mantingudes en el dia d’avui, de moment esperarà a contestar, i s’ha de tenir en
compte que en el moment de fer aquest canvi l’Ajuntament deixaria de tenir competències dins
l’avinguda i per a qualsevol moviment s’hauria de demanar autorització a Carreteres.
Així
mateix, informa que hi ha un pla director de carreteres que el CIM està confeccionant i,
possiblement, dins aquest pla serà quan vertaderament es podrà dur a terme aquesta reversió.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que a una de les darreres sessions plenàries el batle la
va criticar pel fet que anava amb el seus paperets quan feia les seves intervencions, i diu que
reconeix les seves limitacions i que quan es prepara, conjuntament amb el seu grup, sobre el
que ha de dir als plens, li és impossible memoritzar-ho, és a dir, no té prou capacitat per ferho; per tant, creu que com a batle, en lloc de criticar-ho, hauria d’estar satisfet pel fet que el
Partit Popular prepara els plens amb responsabilitat i rigor.
Per altra banda, recorda que el
batle, igualment, li va dir que a les comissions feia poques intervencions i que després en els
plens no aturava, i diu que el Partit Popular entén que les comissions són per informar i que el
Ple és on hi ha d’haver el debat polític, on cada grup expliqui el seu posicionament sobre les
decisions a prendre i també perquè l’únic vot vàlid és el del ple i no el de la comissió.
Continua manifestant que cinc minuts abans de la present sessió plenària li han lliurat una sèrie
d’escrits contestant a preguntes que havia fet, i diu que una era respecte al fet quan el batle
la interromp estant amb l’ús de la paraula, i assenyala que l’informe del secretari diu que el
batle té tot el dret de fer-ho, i diu que si bé ho havia llegit, ho volia per escrit. No obstant açò,
indica que també ha llegit que el president o el batle d’un Ple ha de respectar els principis
generals que regeixen els debats plenaris, és el guardià de l’ordre i “no debe empecinarse en

posturas indicadoras de un cierto resentimiento y lo ideal será que la actuación del Alcalde
Presidente, dirigiendo el debate, esté llena de tolerancia, flexibilidad democracia y
Diu que açò, teòricament, són les qualitats que ha de tenir el batle – president
prudencia”.

d’una sessió plenària, i es dirigeix al batle dient-li:
si l’atura en el començament de la seva
argumentació, i el batle és el primer que no vol cap tipus de debat, li agradaria que li explicàs
com ho ha de fer. Manifesta que a vegades entén que les seves introduccions sembla que no
tenen res a veure amb el que ha de dir posteriorment, però sota el punt de vista del Partit
Popular sí que estan enllaçades i si el batle l’atura en el moment de començar, l’únic que ella
pot fer es retirar-se o no dir absolutament res, de què en resultarien uns plens sense debat i
sense democràcia; per tant, es demana: què ha de fer?

Intervé el batle manifestant que, amb tot l’historial que ha fet la Sra. Baillo, la pregunta es
tradueix en: què ha de fer?
Li respon que ha de fer el que ella trobi, però assenyala que,
com bé diu l’informe de Secretaria, és el batle-president qui ordena i du el debat del ple. I
recorda que tot açò ve amb motiu d’una sessió plenària, on ella va voler tornar a incidir en el
punt anterior, ja acabat, i recorda que l’únic que ell li va dir és que ella s’havia de remetre al
punt de debat. Per altra banda, manifesta que, evidentment, les comissions són per informar,
però també les comissions són polítiques i per açò es fan, i si en definitiva no serveixen per
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res, es demana: per què es fan? A més, diu que tal vegada s’hauran de plantejar el que fan
altres ajuntaments, que amb una comissió ho tenen tot aclarit i llavors es du tot al Ple.
Continua insistint que les comissions són òrgans de debat i les votacions que hi ha dins les
comissions vénen amb postures polítiques, i si vertaderament la Sra. Baillo troba que no
serveixen per res hauria de fer el plantejament que s’eliminassin. Segons vostè són per
informar i no serveixen per res, ja que els vots vàlids són els del plens, i diu que amb açò no
hi està d’acord perquè els vots de les comissions també són vàlids, i que una altra cosa és que
després en el Ple es pugui modificar el sentit del vot.

La Sra. Baillo Vadell manifesta que no ha dit que les comissions no serveixen per res. El batle
diu que vostè, Sra. Baillo, ha dit que les comissions només són per informar i que sembla que
tot el que es diu a una comissió no val per res; diu que en açò no hi pot estar d’acord. La Sra.
Baillo insisteix que ella no ha dit que no serveixin per res.
El batle diu que creu que sí que serveixen les comissions i que, per açò, s’hi duen propostes,
mocions, etc., precisament per debatre i, de resultes d’aquest debat, llavors cada grup polític
planteja el seu vot. I diu que, quan es parla sobre el sentit democràtic, voler llevar el pes que
té la comissió... Manifesta que en el Ple vostè podrà intervenir fent més o menys expressió,
atenent a si hi ha més o menys gent, o si hi ha o no la televisió, o si hi ha o no els mitjans de
comunicació; açò és ben cosa seva. Sobre la pregunta: que com ho ha de fer? Diu que
mentre s’atengui al punt que correspon no hi haurà cap problema, senyora Baillo.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que espera que sigui així.
compleixi.

El batle li diu que espera que ella ho

Continua la Sra. Baillo manifestant que dies passats va mantenir una conversació amb la
regidora Sra. Prieto Ardao sobre el centenari pròxim de na Maria Gomila, i li va dir que, en el
cas que se li hagués de fer qualque present, al Partit Popular, que forma part del consistori, li
agradaria participar-hi; assenyala que la regidora va dir que ho havia de consultar amb el
batle, i suposa que així ho va fer, i diu que vol saber el que va contestar el batle.
La Sra. Prieto Ardao informa que quan la Sra. Baillo li va fer aquest comentari li va dir que ella
no havia dut aquest tema; que tenia constància que des de l’àrea de Cultura s’havia comprat
qualque obsequi; que era el batle qui portava aquesta qüestió; i que li faria arribar el seu
comentari. I així ho va fer.
Intervé el batle manifestant que, de sempre, aquest Ajuntament ha funcionat així i que ara la
Sra. Baillo ha presentat una qüestió nova i en aquests moments no s’havia plantejat i,
evidentment, es pot considerar que hi participi tot el consistori, en un proper centenari a Sant
Lluís; però insisteix que des de sempre els grups de l’oposició hi participaven ben poc, en
aquestes qüestions.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que en els mitjans de comunicació va aparèixer que hi va anar
una representació municipal, i creu que perquè qualcú representi el seu grup polític, primer li
han de demanar al Partit Popular si volen participar o no, i si poden anar-hi en la seva
representació. Per altra banda, manifesta que no fa gaires dies es va poder veure per la
premsa que, a Ciutadella, a una persona que va complir 100 anys, no hi va participar només
l’equip de govern, sinó tot el consistori. I fa uns quants mesos, a Maó, va passar exactament
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el mateix. Diu que és una llàstima que a Sant Lluís fins ara açò no s’hagi tingut en compte i
que, si és possible, com que és una actuació política, al Partit Popular li agradaria participar-hi
d’ara en endavant.
El batle manifesta que al seu entendre no és una actuació política, sinó un reconeixement que
fa l’Ajuntament a una persona de Sant Lluís que compleix 100 anys. Llavors, però, la lectura
que vostè en faci és molt particular; insisteix que no es tracta d’una actuació política, i que cada
Ajuntament ho fa de la manera que vol.
Segueix la Sra. Baillo i s’interessa per la piscina de Binibeca Club. Assenyala que el senyor Marc
Pons va dir que dia 9 de març de 2004 va demanar l’execució de la sentència al Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, i diu que el Partit Popular vol saber si l’Ajuntament ha
rebut l’execució d’aquesta sentència.

El batle li respon que vostè cada dia es mira el registre d’entrada, i li demana: en té
constància? La Sra. Baillo respon que fins al dia d’avui no en té, i que ell sí. El batle diu
que ella veu el mateix registre d’entrada que ell, i amb açò queda ben contestada la pregunta.
La Sra. Baillo demana: quan ho rebi, quina serà l’actuació de l’Ajuntament? El batle respon
que s’haurà de veure amb quins termes exactes ve l’execució.
Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que el camí de Son Bonaventura està ple de clots, i
demana si l’equip de govern té previst arranjar-ho.
El batle respon que en aquests moments, no, que es tracta d’un camí poc transitat i que
s’advertirà als usuaris del camí que vagin alerta perquè no està en bon estat. Així mateix,
manifesta que, sempre que hi hagi possibilitats, de cara a l’any que ve es mirarà de fer-hi una
actuació.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en diferents sessions plenàries va fer
comentaris sobre la bardissa que hi ha als voltants des Figueral que envaeix part de la voravia i
part de la vorera. Indica que té constància que el batle va fer un requeriment, però encara no
s’hi ha fet res, i demana que s’hi insisteixi.
Continua la Sra. Baillo. Manifesta que ha arribat al seu coneixement, respecte al pavelló que
es té previst construir a la zona de Bintaufa, que Maó pensa pagar dos milions d’euros i es
Castell i Sant Lluís, un milió d’euros cada un; per tant, manifesta que li agradaria saber si hi ha
res de veritat sobre aquests rumors.
El batle respon que són rumors i que en aquests moments no hi ha res en ferm. Així mateix,
manifesta que també s’està dient, segons rumors, que el Govern de les Illes Balears hi
participarà des del Fons de Cooperació Local, i en el cas que fos així, es demana: què hi posa,
el Govern Balear, si ho lleva dels Ajuntaments? Insisteix que tot són rumors i que en aquests
moments en l’únic que es fa feina és amb els Estatuts.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que igualment ha sentit comentaris respecte que el CIM, totes
les inversions que anaven dirigides als diferents ajuntaments, pensa dirigir-les cap a Bintaufa, i
es demana: què passarà amb el projecte del pavelló municipal de Sant Lluís?
El batle considera que aquesta pregunta l’hauria d’adreçar al Consell Insular de Menorca, i
assenyala que sembla ser que el CIM mantindrà el Pla d’equipaments esportius i llavors hi ha
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qüestions molt puntuals de cada Ajuntament. Recorda que quan va tenir la reunió amb el
director general d’Esports, aquest va dir que a la millor ens ajudaria amb el pavelló esportiu de
Sant Lluís, però diu que açò són manifestacions dins una taula de reunions, que llavors, però,
s’han de referendar.
Per altra banda, la Sra. Barillo Vadell diu que l’altre dia se li va entregar un esborrany de
projecte de remodelació del pavelló esportiu i ha comprovat que els més de 200 milions de
pessetes eren per arranjar desperfectes, així com per ampliar l’edifici; i diu que de l’ampliació
no en sabien res i demana si realment s’ho han pensat bé. Assenyala que si només es tracta
d’arranjar el pavelló esportiu, el Partit Popular hi està d’acord, però una ampliació amb
cafeteria, restaurant i diferents serveis, considera que açò puja a molts de doblers i no és
necessari fer aquesta inversió, tenint en compte, a més, el poliesportiu que es preveu fer a
Bintaufa. Així mateix, manifesta que té constància que s’havia de presentar un nou projecte, i
diu que li agradaria saber si ja es disposa d’aquest projecte i quin és el seu cost.

Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que la setmana passada se li va lliurar un
avantprojecte, que no és el definitiu, i és un poc menys barat que el primer i indica que des de
l’origen sempre s’ha xerrat de “remodelació i ampliació del pavelló esportiu”. Manifesta que
l’ampliació dels vestidors és necessària, ja que els actuals no compleixen la normativa per
qüestions de ventilació, així com tampoc no la compleixen els gimnasos, els quals s’han de
reubicar i s’han de fer amb les mesures pertinents. Així mateix, manifesta que en moments
puntuals hi ha saturació del pavelló i es va creure, juntament amb els tècnics, que la distribució
actual és una mica complicada; el nou projecte preveu un passadís de circulació interna sense
haver de passar per la pista. Per altra banda, manifesta que, igualment, el bar tampoc
compleix amb la normativa i s’ha de fer un servei amb condicions. I els usuaris del pavelló,
verbalment, han manifestat que es podria fer que estigués més en condicions, i que si es creu
que el bar ha de ser més petit o no s’ha de fer, es pot tenir en consideració i es pot xerrat de
tot açò.
La Sra. Baillo manifesta que el Partit Popular està d’acord que s’arrangin els desperfectes, com
és ara falta de ventilació, vidres romputs, etc., però qualsevol altra cosa que suposi una inversió
de doblers, tenint en compte que hi haurà un pavelló esportiu a Bintaufa, creu que no s’hauria
de fer.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que les escoles esportives que estan funcionant actualment
en el Pavelló esportiu, independentment que es faci el pavelló de Bintaufa, seguiran funcionant,
i diu que l’activitat, avui per avui, que té el pavelló de Sant Lluís es mantindrà, si bé açò no vol
dir que qualque activitat puntual es faci a Bintaufa.
Així mateix, manifesta que aquesta
remodelació i ampliació del pavelló municipal no es farà tot de cop, sinó que es tracta d’un
projecte amb visió de futur del que podria ser el total de la instal·lació i sempre amb vista que
es pugui anar desenvolupament en fases.
Segueix la Sra. Baillo, i recorda que en diferents sessions plenàries ha fet esment d’una voravia
de Son Remei, en un punt on amb motiu de la construcció d’un xalet s’envaeix la voravia i els
vianants han de passar per la calçada, i no entén com és que des de l’estiu que el Partit
Popular fa aquesta pregunta, encara no s’hi ha posat cap solució.
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El batle respon que fa dos mesos aquesta qüestió va quedar resolta, però resulta que ara
aquella zona torna a estar enganxada amb motiu de les obres que s’executen del Pla
d’excel·lència turística de Punta Prima.
Continua la Sra. Baillo. Manifesta que ara aquest suggeriment va dirigit a la Sra. Zaniol i, atès
que avui no hi és, li agradaria que el batle l’hi faci arribar. Manifesta que prest arribarà l’estiu i
li agradaria que es controlàs la feina que fa FCCSA, ja que els fems es multipliquen per tres i
seria important que l’equip de govern hi posi una mica d’il·lusió i força, en aquest servei, ja
que cada estiu, sota el punt de vista del Partit Popular, és deficitari.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell informa de l’existència d’un contenidor de matèria orgànica
a l’avinguda de sa Pau que no té tapadora, cosa que fa una mala impressió.
El batle manifesta que es tindrà en compte i que s’haurà de mirar si aquest contenidor és públic
o privat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va fer una sèrie de preguntes sobre
la situació de la urbanització de Son Remei, les quals no han estat contestades, i considera que
en un fet com aquest el batle hauria de donar una explicació, ja que es van certificar unes
obres per un total de 153 milions de ptes.; després hi va haver una valoració feta per un

enginyer per import de 39 milions menys, de la qual es va derivar una liquidació de 114
milions. I creu que en un assumpte d’aquestes característiques el batle hauria de donar una
mínima explicació, i més tenint en compte que quan no era el batle era regidor d’Urbanisme i
estava sobre aquest assumpte.
El batle manifesta que, en primer lloc i per clarificar, a l’anterior legislatura ell no era regidor
d’Urbanisme. Respecte a donar una explicació al Ple, manifesta que aquesta es va donar a la
Comissió de Govern, amb un informe exhaustiu del secretari i amb una proposició d’Alcaldia. I,
respecte al retard a fer la reclamació, manifesta que es tracta d’un expedient que es va iniciar
l’any 1993 o 1994, amb unes obres que van ser conflictives des del començament perquè els
propietaris de la urbanització no hi estaven gaire d’acord, i ara l’actual equip de govern es veu
amb l’obligació de culminar aquest expedient que es va encetar temps enrere. Així mateix,
manifesta que durant aquest temps s’han presentat dos contenciosos respecte a aquest
expedient i, si no recorda malament, un va ser guanyat per l’Ajuntament i l’altre el va
perdre. Conclou dient que seguint tot l’expedient, allà queden ben explicats tots els passos
que s’han donat, i que s’ha de tenir en compte que reprenent projectes d’anys enrere se’n fa
difícil la culminació, però ara s’ha pogut culminar, i no creu que l’empresa quedi plegada de
mans.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que dies passats va demanar poder veure l’expedient, i que se li
va donar alguna cosa, però no va quedar prou contenta, i insisteix a saber per què s’ha tardat
tants d’anys a fer aquesta reclamació. Així mateix, manifesta que també vol saber quan se li
contestaran les 19 preguntes que ha fet per escrit.
El batle insisteix que es tracta d’un expedient molt farragos i que és complicat haver de
rememorar projectes d’anys enrere, on hi ha unes obres que van ser començades l’any 1993 o
1994, fer-se seguiment i sapiguem que encara hi falta la culminació. A més, diu que els veïns
saben que no es culminaran fins que no hi hagi aclarit aquest pendent de cobrament que té
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l’Ajuntament. Respecte a l’escrit de preguntes, manifesta que s’intentarà contestar-les al més
aviat possible, però que ha d’entendre que és complicat contestar 19 preguntes en tres dies i
més sobre un expedient d’aquestes característiques. No obstant açò, creu que si s’hagués llegit
l’informe de Secretaria es podria haver estalviat qualque pregunta feta.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que sí que se l’ha llegit, l’informe, i que si fa preguntes és
perquè no té explicacions.
Finalment,
la Sra. Baillo Vadell demana al batle què considera que són “atencions
protocol·làries”.
El batle respon que atenció protocol·lària pot ser un concepte molt variat, i
poden ser infinitat de coses.
La Sra. Baillo li demana al batle si troba que són atencions
protocol·làries dinars de vostè amb funcionaris i empleats de l’Ajuntament, que pagam tots els
lluïsers. El batle respon que, si són dinars de feina, evidentment sí.
La Sra. Baillo manifesta que és l’únic ajuntament de Menorca, que el Partit Popular conegui,
que actua d’aquesta manera i el PP creu que si ell, el batle, vol convidar qualsevol persona
d’aquest Ajuntament, té tots els drets del món de fer-ho, però no a costa de tots els lluïsers.
Així mateix, manifesta que és una llàstima que hi hagi aquestes quantitats considerables de
doblers, i que empleats i funcionaris que tenen el seu sou, que encara entre tots haguem de
pagar dinars fora de l’Ajuntament... Diu que el Partit Popular no ho pot entendre i no està
gens d’acord amb aquesta forma d’actuar.
Intervé el Sr. Coll Alcina manifestant que li ha arribat un rumor respecte que s’està tornant a
organitzar un macroconcert de música, com el que hi va haver durant el centenari, i demana si
és així.

El batle diu que sí, i que està previst que sigui dia 6 d’agost.
Així mateix, el Sr. Coll Alcina s’interessa per qui actuarà, i demana si ja se sap.
El batle diu que en principi sí que se sap qui actuarà, però s’estan fent passes per aconseguir la
gent que haurà d’intervenir en aquest concert, però encara no està acabat de fermar.
Continua el Sr. Coll Alcina, i manifesta que a la zona de la gasolinera, en el camí de ses
Barraques - Avinguda de sa Pau, fa tres anys es va fer una prova per tancar el trànsit posant
unes barreres que impedien d’entrar, i demana si aquesta prova ha donat els fruits que
s’esperaven i si hi ha intenció de posar-ho de manera definitiva i ordenar-ho correctament.
El batle manifesta que efectivament es va fer de forma provisional, i que s’ha aconseguit el seu
objectiu, però atès que a l’esmentada zona hi ha la pretensió de fer-hi una rotonda, aquesta
qüestió s’abordarà conjuntament amb tot aquest moviment.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que s’ha assabentat per premsa del congrés amb els
turoperadors italians i passa pena per la imatge que es pugui donar, perquè l’estada serà a
l’Hotel Sant Lluís, de s’Algar i a l’INSOTEL, de Punta Prima i, sobretot a Punta Prima, on hi ha
tota una sèrie d’obres en marxa, es poden endur un gran impacte; per tant, demana quina
previsió hi ha de culminació de les obres. Per altra banda, i respecte a les obres de s’Ullastrar,
té constància que el batle ha demanat al CIM si té intenció de subvencionar l’asfaltatge
d’aquesta zona, i demana si l’esmentat organisme ha contestat i quina previsió hi ha d’execució
d’aquests treballs.
Conclou dient que s’intenti fer el màxim perquè aquestes zones quedin
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resoltes al més prest possible,
Menorca en general.

no només per als turoperadors, sinó per a tota la gent de

El batle manifesta que es recull aquest prec i es traslladarà a qui correspongui. Així mateix,
manifesta que avui hi ha hagut una visita d’obres respecte a l’obra d’enllaç vial Punta Prima –
Son Remei – Biniancolla, i que sembla que en el mes de maig l’obra estarà quasi acabada o
almenys que generi el menor impacte possible. Respecte a l’obra de s’Ullastrar, manifesta que
el CIM no ha dit ni sí ni no, però espera que dins el mes de maig s’hi pugui posar asfalt.
Intervé el Sr. Cubas Cremades manifestant, respecte al comentari fet per la Sra. Baillo Vadell
sobre que el Partit Popular vol participar en el reconeixement que es faci a les persones que
compleixen 100 anys, que també seria polit que l’oposició estigués present a tots els actes,
tant culturals, com de joventut o festius que celebri aquest Ajuntament.
Respecte al
macroconcert, manifesta que efectivament s’està preparant aquest acte i s’estan ultimant els
darrers detalls i que, just estigui aclarit, es posarà en coneixement.
QUINZÈ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
RELATIVA A L'ASSAMBLEA PER PROMOURE LA SOCIETAT CIVIL A CUBA.
El secretari dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“Dado que la Asociación Cubanos por la libertad radicada en nuestro país, manifestó en un documento
registrado en esta misma administración el apoyo de nuestro ayuntamiento, para secundar un acto
organizado en defensa de los derechos humanos en la isla caribeña por la Asamblea para promover la
Sociedad Civil en Cuba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Dicha coalición agrupa más de 340 entidades independientes dentro de Cuba, todas ellas trabajan con el
objetivo de promover la defensa de los derechos humanos y para tal fin el 20 de Mayo de 2005
organizarán una reunión general de la Asamblea para promover la sociedad civil. ------------------------------

La citada reunión ha sido informada al Sr. Fidel Castro y se ha cursado invitaciones a una serie de
gobiernos incluidos el nuestro. Por la importancia del acto se hace necesario el apoyo de la comunidad
internacional ya que de lo contrario puede que el régimen castrista pese a ser avisados emprendan
represalias contra los convocantes de dicho acto, simplemente por el derecho de ejercer “la libertad de
reunión y asociación pacífica”, artículo 20 de la declaración de los derechos humanos. ------------------------Por todo ello solicitamos: -------------------------------------------------------------------------------------------------Que la corporación municipal apoye este acto e inste al resto de administraciones: insular, autonómica y al
Gobierno Central a que defiendan cualquier actuación como esta, que como único objeto pretende
instaurar los valores más esenciales de una democracia: la tolerancia, libertad y la pluralidad.” --------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que el Partit Popular amb aquesta moció vol donar
suport a un acte organitzat en defensa del drets humans que tindrà lloc a Cuba dia 20 de maig
amb una reunió general i, d’aquí, la urgència de la moció.
Creu que l’Ajuntament de Sant
Lluís pot aportar el seu granet d’arena,
instant des d’aquesta corporació que les
administracions que estan per damunt de nosaltres defensin la tolerància i la llibertat per a un
poble que està reprimit, com és el cubà. Conclou dient que espera que tots els grups polítics
donin el seu vot favorable a aquesta moció.
El batle demana que la moció quedi damunt la taula i que sigui analitzada en el Ple del mes
d’abril, amb la finalitat de poder analitzar tots els punts i dur una definició clara sobre la moció,
ja que en aquests moments no l’ha poguda llegir ni fer-ne l’oportuna anàlisi, si bé probablement
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sí que estarà d’acord sobre els drets humans, perquè és una qüestió inqüestionable i
indiscutible i creu que ni tan sols s’hauria de fer bandera política d’aquesta qüestió.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació deixar damunt la taula la present
moció.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i UCM
(1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del PP (4); acorda deixar damunt la
taula la moció indicada.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.35 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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