ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2007
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 29 de novembre de 2007, 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 :
2na. Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

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

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.

PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS
El secretari dóna compte de les actes pendents d’aprovació:
-

Acta ordinària de dia 24.10.07.
Acta extraordinària de dia 06.11.07.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les signa.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT 07.11.07.- APROVACIÓ ADHESIÓ
COMPROMISOS AALBORG+10
El secretari dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“El president comenta que l’origen de l’Agenda Local 21 van ser els compromisos d’Aalborg. Ara s’ha fet
una expansió d’aquests compromisos, Aalborg+10, als quals s’’hi adhereixen els municipis que volen donar
continuïtat a l’Agenda Local 21. ------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió de Medi Ambient, per unanimitat, acorda l’adhesió als compromisos d’Aalborg+10.” ------------

Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta la seva satisfacció per haver-se aprovat, per unanimitat,
l’adhesió municipal als compromisos d’Aalborg+10 i espera que el Ple, igualment, ho aprovi.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular ha llegit amb deteniment els
compromisos d’Aalborg i, a pesar que el regidor del PP dins la comissió va votar-hi a favor, li
agradaria fer una sèrie de matisacions. Manifesta que amb aquest dictamen l’equip de govern
es compromet a posar en pràctica una cosa que ha predicat i, de moment, no ha complert, que
és potenciar una democràcia més participativa. El Partit Popular, com a grup polític, no veu

1

enlloc la participació, se sent igual que els quatre anys passats. Així mateix, manifesta que és
un document farcit de demagògia (en política, demagògia és amagar una sèrie de problemes
socials i fer promeses que al final no arriben a complir-se) però també és un document farcit
de bones intencions; per tant, anuncia que el Partit Popular hi votarà a favor, amb l’esperança
–dubtosa- que posin en pràctica allò que avui votaran amb aquesta adhesió als compromisos
d’Aalborg.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU va votar afirmativament dins la comissió
l’esmentada adhesió i que, si bé es tracta d’un text excellent, també s’ha de tenir en compte
que es tracta d’uns compromisos i l’Ajuntament ha de prendre els compromís com a tal, com
una voluntat de canviar certes maneres de fer política. Conclou dient que el seu vot seguirà
sent afirmatiu, amb l’esperança que els compromisos siguin assumits per l’equip de govern i es
posin en pràctica.
El batle assenyala que per l’equip de govern i per l’oposició, ja que, si ho aprovam per
unanimitat, és per complir-los tots els grups, no només l’equip de govern.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que PSM–ELS VERDS faran el màxim possible per dur
endavant aquests compromisos.
Així mateix, assenyala que voldria fer un matís al Partit
Popular; diu que està content que el Partit Popular a l’illa de Menorca, o almenys en aquest
municipi, hagi votat a favor dels esmentats compromisos, perquè el seu president, el senyor
Rajoy, hi ha votat en contra a nivell nacional. Per tant, la demagògia a vegades la fa segons
qui; nosaltres, en la mesura de la nostra capacitat i voluntat, mirarem de dur endavant aquesta
qüestió.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que just sembla que sigui el senyor Lora qui està a l’oposició.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió de Medi Ambient.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís als
compromisos d’Aalborg+10.

TERCER.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 838 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS D'APELLACIÓ
INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 285/06 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 AMB MOTIU DEL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ANTONIO MARTÍNEZ SINTES CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 368/02
El secretari dóna compte de la sentència núm. 838, de dia 22.10.07, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant el qual S’ESTIMA el recurs d’apellació interposat per
l’Ajuntament de Sant Lluís contra la sentència 285/06 del jutjat contenciós administratiu núm.
2, que estimava el recurs contenciós administratiu interposat per Antonio Martínez Sintes contra
l’acord de la Comissió de Govern de dia 11.10.02, pel qual es denegava la impugnació
efectuada pel recurrent el 7 d’octubre de 2002 de la llicència d’obra major concedida a David
Monrós Rota per a la construcció de la parcella 33 de Son Remei (PO 368/2002).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

QUART.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/535, de dia 24.10.07, que diu:
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«Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 25 de octubre hasta el día 11 de noviembre 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 el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora Buzón, la
totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación
desde el día 25 de octubre de 2007 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el
día 11 de noviembre por la noche. --------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Igualment, el secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/545, de dia 06.11.07,
que diu:
“Atendiendo a la resolución de Alcaldía número 535 / 2007, mediante la cual el Sr. Alcalde delega en mi
persona la totalidad de las funciones que como Alcalde le corresponden. ----------------------------------------Atendiendo a que debo ausentarme desde el día 7 de noviembre al mediodía hasta el día 12 de noviembre
por la mañana; y atendiendo a que en dichas fechas la 2ª Teniente de Alcalde también se encontrará
ausente; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal, y
en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en --------------------------------------------------------------------------RESOLVER------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 3r Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Juan Cubas Pons, la totalidad
de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación desde el día 7
de noviembre al mediodía hasta la reincorporación del Sr. Alcalde prevista para el día 11 de noviembre por
la noche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que de la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que se celebre.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.,

CINQUÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE
DISTINTES COMISSIONS INFORMATIVES
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Atenent als suggeriments plantejats pels serveis administratius de la Corporació, en ordre al millor
desenvolupament de les sessions de la Comissió d’Economia i Educació, i de la Comissió d’Urbanisme,
Governació i Mobilitat, es considera oportú plantejar la modificació del dia de celebració de les sessions
ordinàries. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquests cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquesta assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament, les següents -----------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD---------------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------Segona.- Modificar el dia de celebració de la sessió ordinària de la comissió d’Economia i Educació, el
qual serà el dimarts de la tercera setmana dels mesos parells. -----------------------------------------------------Tercera.- Modificar el dia de celebració de la sessió ordinària de la comissió d’Urbanisme, Governació i
Mobilitat, el qual serà el dimarts de la tercera setmana dels mesos imparells.” -----------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular voldria saber què passa amb la
comissió ordinària d’Urbanisme, la qual s’havia de fer en el mes de novembre i aquesta no s’ha
fet; demana quan es farà. Per altra banda, manifesta que si el Ple de desembre s’avança a dia
20, tal com es va decidir a la Junta de Portaveus, es demana: Quan es farà la comissió
d’Economia i Educació?
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Intervé el batle. Manifesta que el mes de desembre és un mes molt especial amb motiu dels
dies que hi ha de festa, i la proposta que es du avui al Ple és de tipus ordinari. No obstant açò,
assenyala que la comissió ordinària d’Economia i Educació està prevista dur-la a terme el dia
11.12.07, i a aquesta sessió hi ha previsió de presentar l’avantprojecte de Pressupost de 2008.
La Sra. Baillo Vadell insisteix que la comissió ordinària d’Urbanisme del mes de novembre no
s’ha fet.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, possiblement, es convocarà per a
desembre.

dia 10 o dia 12 de

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- El Ple ratifica incloure el present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Modificar el dia de la sessió ordinària de la comissió d’Economia i Educació, el qual
serà el dimarts de la tercera setmana dels mesos parells.
Tercer.- Modificar el dia de la sessió ordinària de la comissió d’Urbanisme, Governació i
Mobilitat, el qual serà el dimarts de la tercera setmana dels mesos imparells.

SISÈ.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL AMB MOTIU
DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
SETÈ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EM-EU AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE,
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Intervé el batle. Proposa que el debat del punt sisè i setè de l’ordre del dia es faci de forma
conjunta, atès que les dues mocions tracten sobre la mateixa qüestió. Els membres del Ple hi
estan d’acord.
Tot seguit, el secretari dóna compte de la moció presentada pel PSOE, així com de la moció
presentada per EM-EU, relatives a l’assumpte indicat, les quals figuren en poder dels grups
polítics de la corporació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU, en l’àmbit estatal, havia presentat una
moció per presentar a tots els Ajuntaments on tenen representació, relativa al dia 25 de
novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que és la que s’ha dut a aquesta
sessió plenària. Així mateix, manifesta que, atès que el PSOE també en presenta una, EM-EU
estaria d’acord que se sotmeti a votació com a base la presentada pel PSOE perquè bàsicament
diuen el mateix, condemnen aquest tipus de violència i insten altres administracions, estatal i
autonòmica, que prenguin mesures. No obstant açò, per acceptar la moció del PSOE ha
trobat a faltar que no hi havia propostes perquè l’Ajuntament de Sant Lluís es comprometi a fer
coses, no només a instar altres administracions, sinó a prendre mesures dins les seves
possibilitats, que per altra banda són moltes perquè l’Ajuntament és l’administració més propera
dels ciutadans.
Continua el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que, tot i estant d’acord amb el redactat de la
moció del PSOE, en el punt segon de les propostes d’acord, allà on diu: “Posada en marxa de
programes de prevenció orientats, no només a les possibles dones víctimes, sinó cap al potencial agressor,
fomentant la igualtat de gènere també entre els homes.” hi troba a faltar el que ha indicat
anteriorment, el compromís de l’Ajuntament. Per tant, refondria aquesta proposta amb la
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proposta tercera de la moció d’EM-EU, que diu: “Que s’elabori un Pla integral local contra la violència
de gènere emmarcat dins dels Pressuposts Municipals anuals, posant especial atenció sobre l’especial
vulnerabilitat de les dones immigrants víctimes de mals tractaments, quan es trobin en situació
administrativa irregular i la denúncia pot suposar la seva expulsió.”
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que per refondre aquests dos punts, presenta la
següent proposta:
“Que l’Ajuntament elabori un Pla integral local contra la violència de gènere
emmarcat dins els pressuposts municipals anuals, en programes de prevenció orientats no només a les
possibles dones víctimes, sinó cap al potencial agressor, fomentant la igualtat de gènere també entre els
homes.” Conclou dient que aquesta proposta és una refosa de les dues, però compromet molt
més l’Ajuntament a fer accions per intentar eradicar aquesta xacra.
Intervé el batle. Manifesta que el PSOE hi està d’acord, amb aquest nou redactat del punt
segon, i d’aquesta manera l’Ajuntament agafa un compromís cert d’elaborar aquesta pla i de
fer-hi feina; i considera que és important i acceptable aquesta proposta.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Anuncia que el Partit Popular hi està d’acord.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació les mocions presentades pel PSOE i
EM-EU, amb la matisació indicada anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Collaboració lleial amb el Govern de les Illes Balears i amb el Govern de l’Estat
perquè, en el marc de les seves competències, posin a disposició de les dones víctimes tots el
recursos possibles, implantant definitivament la xarxa integral d’assistència social.
Segon.- Que l’Ajuntament elabori un Pla integral local contra la violència de gènere emmarcat
dins els pressuposts municipals anuals, en programes de prevenció orientats no només a les
possibles dones víctimes, sinó cap al potencial agressor, fomentant la igualtat de gènere també
entre els homes.
Tercer.- Sollicitar al Govern de les Illes Balears que es promoguin plans d’igualtat en els
centres educatius.
Quart.- Plantejar que dins els plans de salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears es
contempli la violència de gènere com un problema greu de salut pública.
Cinquè.- Fomentar programes específics per abordar la situació de les dones en situacions
especials de vulnerabilitat en el municipi.

VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 04.10.07
-

Punt 3r., apartat 4t.- Còpia de l’escrit de l’Associació de Veïns de Sant Lluís, RE 5133.

-

Punt 4t.- Còpia de les següents factures el mes d’agost de 2007:
- Comercial Jaype SA, per import de 10.579 euros.
- Comercial Jaype SA, per import de 725,48 euros.
- Editorial Menorca SA, per import de 1.705,80 euros.
- Juan Mora SA, per import de 3.575,13 euros.
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-

Doublet Iberica, SA, per import de 604,36 euros.
Centre Jardineria Truvi, per import de 546,02 euros.
Tecno Instaladora SL, per import de 881,60 euros.
Metu, CB, per import de 187,92 euros.

Junta de Govern Local de dia 04.10.07
-

Punt segon, apartat 1r, relatiu a la instància presentada per Gabinet Tècnic Menorca SL, en
sollicitud de nova reparcellació a s’Algar, demana una explicació.

-

Punt 10è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 17 “Construcció Centre de Dia a Sant Lluís”

-

Punt 11è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 2 “Modificat núm. 1 del projecte d’installació
d’energia tèrmica del Centre de Dia a Sant Lluís”

NOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sabem poc de les urbanitzacions i, a part de s’Algar,
demana al Sr. Ruiz Mena si té pensat l’equip de govern qualque tipus de projecte per a les
altres urbanitzacions.
El Sr. Ruiz Mena respon que sí, que hi ha cosa per a les altres
urbanitzacions, s’estan preparant projectes per fer millores, però açò serà amb vista al
pressupost de 2008. La Sra. Baillo Vadell demana quines millores tenen previst fer. El Sr. Ruiz
Mena respon que millores a Son Ganxo i Biniancolla, que creu que se’n va informar, i que ara
no pot donar-ne més explicacions perquè encara no té el pressupost de l’any que ve. La Sra.
Baillo Vadell demana: I per a les altres urbanitzacions? El Sr. Ruiz Mena manifesta que es
faran millores per a totes les urbanitzacions.
La Sra. Baillo Vadell demana què faran. El Sr.
Ruiz Mena manifesta que quan tengui el pressupost municipal ella ho sabrà i ell podrà actuar
sobre el pressupost que tengui, i que poca cosa més pot dir. La Sra. Baillo Vadell demana si hi
ha qualque cosa especial per a les urbanitzacions de Son Ganxo i Biniancolla. El Sr. Ruiz Mena
manifesta que no hi ha res especial per a cap urbanització, es farà feina per a totes igual,
sempre segons el pressupost de què pugui disposar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió de Medi Ambient els representats de
FCCSA van dir, entre altres coses, que fan net 60 contenidors diaris; i diu que pot assegurar
que açò no és cert.
També van dir que feien net, diàriament, les papereres, i açò tampoc
és cert. Així mateix, va quedar clar que l’Ajuntament paga els desbrossaments dels camins
dues vegades, una a FCCSA i una altra a Juan Mora SA, és a dir, si pagam a Juan Mora per una
feina que tenim contractada amb FCCSA, està clar que aquesta empresa no compleix el
contracte, ja que pagam dues vegades el mateix. Segueix manifestant que fa cinc mesos que
el Sr. Cruz Dalmau gestiona aquesta àrea i, realment, tenim un problema de fems. Al Partit
Popular tant li és el nom del concessionari que realitzi el servei, l’únic que vol és que hi hagi un
bon servei i no el tenim. Manifesta que el Sr. Cruz sempre contesta que s’ho estan
estudiant..., però nosaltres volem fets, no podem acceptar que el regidor sembli que justifiqui
FCCSA, açò és la sensació que li fa. Si hem de canviar el concessionari, ho facin; si hem
de modificar el conveni, el canviïn; el regidor està aquí per defensar els interessos dels
ciutadans i els ha de defensar amb accions i no amb paraules i s’oblidi si comprèn o no els
problemes de FCCSA, ja que el que ha de fer és donar el servei adequat a les necessitats del
municipi. Conclou dient que vol actuacions i demana: Quan es revisarà el contracte amb
FCCSA?
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Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que aquesta pregunta no la pot respondre en aquests
moments, perquè s’haurà de veure si convé més modificar el contracte o fer un contracte
nou. Respecte a les deficiències del servei, manifesta que pot ser que en moments puntuals
n’hi hagi, però no està d’acord que, sistemàticament, el servei sigui deficient. Així mateix,
i sobre la neteja de contenidors i papereres, manifesta que la senyora Baillo diu una cosa i
l’empresa encarregada en diu una altra, i no té per què fer més cas a ella que a ells respecte
a aquesta qüestió, quan l’empresa encarregada ens passa uns informes de neteja de
contenidors. Per altra banda, manifesta que pot ser que en qualque moment hi hagi hagut
contenidors bruts, però sembla que ara no n’hi ha o no se’n veuen. No obstant açò, manifesta
que sempre que n’hi hagi algun de brut que la senyora Baillo pugui veure, li agradaria que li fes
arribar la informació, per tal de fer l’actuació pertinent en cada moment. Pel que fa a xermar
camins, manifesta que FCCSA està xermant una sèrie de camins i Juan Mora, SA en xerma uns
altres.
Respecte al xermar, la Sra. Baillo Vadell demana: així, no pagam dues vegades la mateixa
feina? El Sr. Cruz Dalmau respon que en els mateixos camins no s’hi passa dues vegades.
Sobre la neteja de contenidors, la Sra. Baillo Vadell manifesta que ella tira bosses de fems dins
els contenidors, com tothom, i se sap perfectament si un contenidor està net o no.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que l’empresa li diu que fan net els contenidors amb aquesta
freqüència i si hi ha qualque punt allà on el contenidor no està net, ell estarà encantat de
fer-los arribar la informació i que el facin net expressament i, si és convenient, baratar-lo.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, a partir d’ara tots els contenidors que la gent li
digui que estan bruts, ja que ella no se’n va a mirar tots els contenidors, no es preocupi que
prendrà nota i li ho anirà dient.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Es dirigeix al Sr. Cruz dient-li que nosaltres som companys del
consistori, i ell sap des d’un principi l’interès que va tenir el Partit Popular amb la qüestió de
l’aigua; de fet, els dos sabem que el Partit Popular va alertar el Sr. Cruz. Per tant, assenyala
que va ser xocant que es fes una taula rodona a l’Ajuntament per tractar la qüestió de l’aigua i
el Partit Popular no hi fos convidat. No obstant açò, assenyala que hi va assistir casualment el
regidor del Partit Popular, el senyor Pedro Tudurí, perquè se’n va assabentar de passada, i
considera que el Sr. Cruz podia haver-li telefonat.
Així mateix, manifesta que avui s’han
aprovat els compromisos d’Aalborg i li suggereix que facin la política més participativa
començant pels partits polítics, que són els representants dels ciutadans. Acaba dient que avui,
amb la contestació que ha donat el Sr. Cruz, li ha fet la sensació que ell està més obert a les
preguntes que pugui fer l’oposició, cosa que no havia vist fins ara.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que s’han fet una sèrie d’analítiques sobre l’aigua
i voldria que, cada vegada que se’n rebin, se’n posi una còpia dins la seva bústia.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que no hi ha cap inconvenient i que, cada vegada que es
facin analítiques, se li’n remetrà una còpia, si bé totes es poden consultar a la pàgina web
d’Aigües Sant Lluís. Pel que fa a la taula rodona, manifesta que la senyora Baillo té raó i li
demana disculpes, no la va convidar, però vol deixar constància que no va convidar a ningú,
sinó que únicament es va fer la publicitat que es va fer, i que tal vegada no va ser prou
intensa. No obstant açò, feia comptes que vindria qualque representant del Partit Popular.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Sr. Cubas Pons va assistir a una comissió de
Medi Ambient, en representació del PSOE, on va manifestar els seus dubtes sobre qui era que
havia començat a alertar la població sobre la qüestió de l’aigua. El regidor del Partit Popular es
va oferir a aclarir els seus dubtes i ella, en nom del Partit Popular, li torna a reiterar el seu
oferiment. Assenyala que li aclariran els dubtes que tengui, digui el dia i l’hora que li vagi bé i
el Partit Popular estarà a la seva disposició per demostrar-li-ho. Manifesta que desconeix com
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funcionen com a grup, però el Partit Popular, tant a les comissions com als plens, està ben
documentat i quan afirma o defensa una postura, hi ha documents que avalen la seva
paraula. Els dubtes poden interpretar-se que hi ha cosa que no està prou clara, per tant, es
dirigeix al Sr. Cubas reiterant-li que quan vulgui que li aclareixi qualque cosa està a la seva
disposició; en cas contrari, els seus comentaris no tenen base i sobren.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquests dies, a causa de la pluja, el poliesportiu
estava ple d’aigua, ja que pels vidres romputs i les goteres que hi ha entrava aigua per tot. A
més, els allots amb tovalloles havien d’eixugar l’aigua que hi havia pel terra. Demana: Què
pensen fer?
Intervé el Sr. Cubas Pons. Pel que fa a la intervenció que ha fet la senyora Baillo sobre els seus
dubtes, manifesta que, efectivament, tenia dubtes i el Sr. Tudurí Mercadal els hi va aclarir, per
la qual cosa aquest tema està resolt. Respecte a les goteres del poliesportiu, manifesta que
s’han canviat o s’estan canviant els vidres romputs que hi havia, i que dissabte va passar per
allà i sí que es ver que hi havia qualque gotera puntual, però no va apreciar el que diu la
senyora Baillo. A més, assenyala que la situació de les goteres ha millorat molt respecte als
anys anteriors.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que comprendrà que ella no pot està pertot i no és una cosa
que ella hagi vist, sinó que li ho ha fet arribar una mare, per la qual cosa ha d’entendre que
açò era així. No obstant açò, demana què pensen fer de cara al futur.
El Sr. Cubas Pons manifesta que està prevista la remodelació del poliesportiu, i insisteix que ell
sí que hi era dissabte, en el pavelló, i va veure les goteres que hi havia i l’única important que
hi havia no era damunt la pista, sinó a la zona del bar; espera que la brigada la pugui reparar
al més aviat possible.
La Sra. Baillo Vadell s’interessa per quan tenen previst començar realment a posar-se de debò
amb el poliesportiu.
El Sr. Cubas Pons respon que, si tot va bé, durant l’any 2008 començaran.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Es dirigeix al Sr. Lora Buzón dient-li que té una sèrie de
preguntes pendents de plens anteriors. En concret, del Ple de dia 27.09.07 una qüestió sobre
barreres arquitectòniques, on va demanar si pensa prendre qualque determinació sobre les
voravies per a l’any 2008 i ell va contestar que la hi passaria per escrit, cosa que no ha estat
així.
Així mateix, manifesta que hi ha altres coses més pendents...
El Sr. Lora Buzón manifesta que, efectivament, aquesta qüestió està pendent, així com també
de l’esmentada sessió plenària una pregunta sobre la segona planta del geriàtric; una altra
sobre la conservació del polígon industrial; una altra sobre la competència del CIM sobre
l’avinguda de sa Pau, i una altre sobre protocol del jaleo menors de 12 anys. Del Ple de dia
24.10.07 una qüestió sobre l’escrit presentat per Isabel Pons Sintes i una altra qüestió sobre les
obres de la carretera de s’Ullastrar. Açò és el que li consta que estan pendents de contestació i
assenyala que, si tot va bé, demà o dins la propera setmana intentarà donar-li resposta.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, igualment, del Ple de dia 06.11.07 també hi ha
una qüestió sense contestar, que és l’emissió d’un informe de Secretaria respecte a
incompatibilitats.
El Sr. Lora Buzón respon que se li remetrà abans de la propera comissió d’Urbanisme.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber què ha passat realment amb
l’edifici de Sa Tanca, ja que fa molts de mesos que les obres estan aturades i açò dóna una
mala imatge per al poble de Sant Lluís.
El Sr. Lora Buzón manifesta que és una empresa privada i no pot informar de quina manera
duen el desenvolupament de les obres. No obstant açò, assenyala que pot convocar el
promotor i l’arquitecte perquè n’informin, però insisteix que és una activitat privada.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que entendria aquesta contestació si fos una obra normal, però
aquesta obra surt del normal, causa molt mal efecte veure mesos i mesos l’edifici amb les obres
aturades, i tal vegada sí seria interessant convocar una reunió o simplement fer una consulta
per saber quan pensen reprendre les obres.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb el conveni subscrit amb el Consell Insular de
Menorca per a la construcció d’un Club Hípic hi havia una calendari d’execució, en el qual l’any
2007 s’havia de fer l’adquisició dels terrenys per un import de 406.944 euros; suposa que no
s’ha fet i, si és així, demana: Què passa si no es compleix el que hi ha establert en el conveni?
Pensen modificar-ho? Considera que, tenint en compte que sembla que tenen altres idees
sobre un nou club hípic, primer hauria de saber què passa amb aquest conveni.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria disposar d’informació del nou
club hípic, en concret, què s’ha fet fins ara i què pensen fer en el futur. Assenyala que hi ha
plànols fets, si bé ella no els ha vist, i també hi ha hagut conversacions amb els propietaris, que
no sap com estan, per la qual cosa voldria una explicació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha hagut gent que s’ha interessat sobre aquesta qüestió, i
que la resposta ha estat que en aquests moments no hi ha res ferm. Quan hi hagi alguna cosa
se n’informarà a la comissió d’Urbanisme.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que és xocant que els aficionats a l’equitació tenguin el privilegi
de veure els plànols i l’oposició se n’hagi d’assabentar pels carrers del poble; per tant,
demana, almenys, poder tenir accés a aquests plànols.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber com està el tema de les voravies
i quan pensen fer complir la normativa sobre les barreres arquitectòniques.
El Sr. Lora Buzón respon que a les voravies s’hi van fent actuacions i que dins el pressupost de
2008 s’inclourà una partida pressupostària per iniciar el pla de barreres arquitectòniques.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que abans de les eleccions es van començar a arranjar voravies,
però no es van acabar, com és el cas del carrer Lannion, on n’hi ha sense abeurar i de
rompudes. Han passat cinc o sis mesos, i demana quan pensen arranjar-ho.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el més prest possible, però cal tenir en compte que són dies en
què molta gent de la brigada està de vacances, i que s’actua a les zones més urgents.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que les Normes subsidiàries estan en fase
d’allegacions, i voldria saber si aquestes s’han resolt i, si no és així, quan ho pensen fer. Així
mateix, i respecte a l’expedient de modificació de normes subsidiàries de l’àrea de la costa,
demana quan es presentaran.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no s’han resolt i quan es tengui previst fer-ho espera poder
convocar els portaveus dels partits per començar, entre tots, a parlar-ne. Respecte a les NS de
l’àrea de la costa, respon que serà dins l’any 2008.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’ha assabentat que hi ha un nou inspector d’obres
i demana: Qui és? Per quan de temps s’ha contractat? Què és el que cobrarà?
El Sr. Lora Buzón respon que se n’informarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que s’ha rebut un escrit de Binibeca Club Hotel on
l’esmentada mercantil denuncia l’incompliment
del conveni urbanístic subscrit amb
l’Ajuntament de Sant Lluís el dia 22.12.00, i vol saber quina és la postura de l’equip de govern
davant aquesta denúncia.
El Sr. Lora Buzón manifesta que l’equip de govern estudiarà l’esmentada petició.
La Sra. Baillo Vadell demana si no s’han reunit, mentrestant, amb Binibeca Club Hotel per
tractar aquest punt. El Sr. Lora Buzón respon que no.
Així mateix, la Sra. Baillo Vadell
demana si pensen fer complir la decisió presa pel Ple de dia 10.08.07 relativa a la demolició de
la piscina en el cas hipotètic que la propietat no ho faci. El Sr. Lora Buzón respon que sí.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el conveni de l’any 2000, punt tercer, diu que el
pacte I i II queden supeditats a l’aprovació definitiva de la modificació de les normes
subsidiàries, allà on no es va tenir en compte el canvi de requalificació, i l’Ajuntament va
interposar un contenciós administratiu contra el Consell Insular de Menorca. Manifesta que un
dels punts que van acceptar en el pacte de governabilitat entre el PSOE i PSM – ELS VERDS, va
ser que l’Ajuntament retiraria aquest contenciós administratiu, i demana quan ho pensen fer.
El Sr. Lora Buzón respon que en el moment que ens posem a estudiar aquest document que ha
esmenat la senyora Baillo.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que creu que l’Ajuntament ha marcat unes mesures a
la zona de la piscina de Binibeca Club Hotel i vol saber si açò és així o no. El Sr. Lora Buzón
respon que són fetes per un topògraf.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, són fetes per ordre de l’Ajuntament. El Sr. Lora
respon que sí.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, com que no compleixen les reculades preceptives,
el dia 29.10.07 va demanar per escrit quin era el motiu d’aquesta suposada irregularitat; i ahir
se li va contestar que la construcció de l’edifici destinat a restaurant es va fer d’acord amb un
estudi de detall degudament aprovat. Manifesta que ella té aquest estudi de detall i en el
punt 1.6, respecte a les reculades, diu clarament que han de ser de sis metres a tots els límits
del solar i demana al Sr. Lora: Ha llegit l’estudi de detall?
El Sr. Lora respon que sí.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, ella no entén l’escrit que li ha remès el Sr. Lora, i li
demana: Quants de metres ha de tenir la piscina respecte a qualsevol edifici que hi hagi al
costat?
El Sr. Lora Buzón manifesta que l’estudi de detall explica perfectament quines són
les reculades.
La Sra. Baillo manifesta que diu que són sis metres i va veure que
l’Ajuntament només havia marcat tres metres, i tres és entre mitgeres, cosa que sembla que la
Sra. Marqués no tenia massa clar.
El Sr. Lora Buzón manifesta que s’ho tornarà a mirar exactament.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que si un llegeix la contestació del Sr. Lora a les preguntes
formulades pel PP; un es desplaça a veure la piscina; i un s’adona que no concorda, es
demana: Què passa aquí? No s’ha llegit l’estudi de detall el regidor d’Urbanisme? Recorda
que l’assumpte de reculades ja li va costar a l’Ajuntament un contenciós que va perdre amb
l’Hotel Xaloc; per tant, es veu com pot ser d’important un assumpte de reculades. En canvi, a
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l’escrit que el Sr. Lora li ha remès, ell diu: “De les circumstàncies exposades, li pos de manifest
que cap de les edificacions propietat de Binibeca Club Hotel en la zona de referència es troben
fora d’ordenació.” ; Està segur del que diu? Ella creu que ho hauria de consultar. El Partit
Popular entén que si no compleix les normes, sí que està fora d’ordenació i no entén la
contestació que se li ha remès; per tant, demana l’emissió d’un informe avalat per un tècnic i
que es mirin exactament quina és la normativa sobre aquesta qüestió.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a una reunió que es va fer amb un tècnic
-perquè la senyora Baillo així ho va demanar- se li va explicar exactament aquest estudi de
detall, la legalitat d’aquest edifici i per què complia totes aquestes coses. Ara la senyora Baillo
torna a dir que no compleix les reculades. Recorda que també se li va explicar per què hi
havia diferents mides de metres a les reculades; quina situació casuística tenia aquest tema
quan es va fer aquest estudi de detall i quina normativa hi havia en aquell moment; és a dir, se
li va explicar tot: pel que es veu, la senyora Baillo no ho va interpretar i indica que se li pot
tornar a enviar tot per escrit o la podem tornar a reunir amb els tècnics. Manifesta que li
agradaria que la senyora Baillo entengui què és un estudi de detall i per a què serveix, ja
que si no començam des d’aquí estarem donant voltes, escrits per amunt, escrits per
avall... L’estudi de detall es fa per ordenar una zona i donar uns paràmetres edificatoris que
en aquell moment no estaven prevists i açò se li va explicar tot. A més, és un document aprovat
per tots els organismes pertinents, que havia estat a exposició pública sense que s’hi
presentassin allegacions... No entén per què ara torna a xerrar del mateix.
La Sra. Baillo Vadell demana a la senyora Marqués que informi a quina acta hi ha que es tracti
açò. A més, la senyora Marqués va dir que eren tres metres, un altre va dir que eren cinc i un
altre va dir que eren sis, i manifesta que 3m és entre mitgeres; 5m ho diuen les normes de
l’any 2000 i l’estudi de detall diu que han de ser 6m. Així mateix, manifesta que ella no ho ha
sabut a través de cap reunió i li demana que li passi una còpia de l’acta on es va tractar tot
açò, perquè, si no, és discutir allò que diu la senyora Marqués amb el que diu ella (senyora
Baillo).
La Sra. Marqués Portella manifesta que creu que no es va fer cap acta sobre l’esmentada
reunió, però que ho mirarà de saber-ho, i vol deixar clar que sí que es va fer una reunió amb
un tècnic perquè la senyora Baillo sempre demana participació i que se li expliquin les coses, i
a l’esmentada reunió se li va explicar tot açò, a la qual també hi va assistir el Sr. Melià
Mercadal i diu que no té cap inconvenient a donar-li, una altra vegada, tota la informació.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que la participació era simplement assistir a una comissió
especial que s’havia convocat, allà on ella va demanar la presència d’un tècnic, res més, i
demana una còpia d’aquesta acta, que ja ha demanat per escrit i que no se li ha passat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana: Què passa amb el pàrquing de devora el cementeri?
Ja que van fer-hi un tancament però no s’hi ha fet res més, per què?
El Sr. Lora Buzón manifesta que a l’anterior consistori es va tractar aquest assumpte i si no
recorda malament es va arribar a un acord amb la promotora respecte que quan s’acabin les
obres de construcció d’habitatges s’actuarà sobre l’esmentat pàrquing. No obstant açò,
assenyala que ha tingut conversacions amb el promotor i l’arquitecte per tal d’intentar arranjar,
provisionalment, el pàrquing i d’aquesta manera començar-lo a aprofitar.
La Sra. Baillo Vadell indica que, efectivament, es va tractar aquesta qüestió, però fa mesos que
no es veu que s’avanci i, per açò, ho ha demanat.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que a la sessió plenària de dia 24.10.07 va
interessar-se per una reclamació presentada per Mª Isabel Pons Sintes i demana si ja s’ha
contestat. La Sra. Marqués Portella respon que no, i que d’aquí a pocs dies es contestarà.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple passat, quan va dir que havia fet una
sollicitud sobre la Visa del batle, sollicitud que havia entregat el dia 8 d’octubre, la senyora
Marqués va dir que l’endemà ho tindria. Aquest demà es va convertir en quinze dies després i
demana a la senyora Marqués més serietat i rigor en les seves contestacions i que, almenys, el
que digui es compleixi. Així mateix, manifesta que també va demanar que volia informació
dels moviments de la Visa de forma mensual; n’ha rebut fins a final d’agost, i vol saber quan se
li lliuraran els següents mesos.
La Sra. Marqués Portella manifesta que xerrarà amb els administratius responsables d’açò i ja
se li passarà la informació.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: Què passa amb la liquidació del pressupost de 2006? La
senyora Marqués respon que van quedar que estarien per a final d’any i espera complir-ho. La
Sra. Baillo manifesta que és absurd xerrar del Pressupost de 2008, si encara no hi ha
aprovada la liquidació del 2006. La Sra. Marqués manifesta que té previst poder-la presentar
abans de final d’any i s’està fent feina sobre açò. La Sra. Baillo demana si és que els nombres
no surten, perquè fa mesos que va aquesta qüestió. La Sra. Marqués insisteix que tot el
personal dels serveis econòmics està fent feina sobre la liquidació del 2006; els comptes
generals; elaboració del pressupost de 2008 i, a més a més, contestar tots els escrits que vostè
els demana i hi ha també la feina diària; es fa tot el que es pot i espera poder complir la
promesa que li va fer: que a final d’enguany ho disposaríem. Si no és així, assenyala que
s’haurà de disculpar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’informe que ha fet el secretari sobre
delegacions de competències, s’estableix: “Si existe delegación de atribuciones por ausencia, el
mandato legal es dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión a celebrar.”; per tant, com
que a ella i el seu grup polític no li quadren les dades sobre la delegació d’atribucions amb
motiu d’absència del batle, demana que amb vista al proper Ple se li passi un informe sobre les
absències del batle i en quina data es va absentar durant els tres darrers anys, 2005, 2006 i
2007.
Intervé el batle. Manifesta que creu que açò s’ha contestat i, a més, dels anys que demana la
senyora Baillo té la documentació dels plens, ja que cada vegada que hi havia una delegació de
competències per absència del batle, se’n donava compte al Ple.
La Sra. Baillo Vadell comenta si és que no se li vol passar un informe sobre les seves absències.
El batle reitera que de les seves absències, se n’ha donat compte en els plens i la senyora
Baillo en té la documentació, ja que a l’anterior consistori ella també hi era.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que si ho demana és perquè hi ha coses que no li quadren. El
batle demana què és exactament el que no li quadra. La Sra. Baillo manifesta que després li
ho dirà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, igualment, a l’informe de Secretaria sobre
delegacions de competències per absències del batle, s’indica: “Cuando el Alcalde se ausente del
término municipal por más de veinticuatro horas sin haber conferido la delegación, o cuando por una
causa imprevista le hubiese resultado imposible otorgarla, le sustituirá el Teniente de Alcalde a quien
corresponda, quien deberá dar cuenta de ello a la Corporación.”. Vol deixar clar que, mentre el batle
era de vacances, van tenir dos batles accidentals i en cap moment a l’oposició se’n va donar
compte i si la llei diu una cosa és per complir-la, i açò realment no es va complir.
El batle manifesta que a l’informe de Secretaria s’explica el perquè i, evidentment, la llei és per
complir-la i fins ara no hi havia hagut cap problema sobre aquesta qüestió, però sembla que la
senyora Baillo açò li genera qualque problema; però que no es preocupi que, així com el
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secretari fa l’informe que fa, evidentment, ell com a secretari de l’Ajuntament ha d’assumir la
seva responsabilitat i haurà de fer el que s’ha de fer. Així mateix, manifesta que també s’ha de
tenir en compte que a l’informe es parla d’un tema d’eficàcia sobre la publicació al BOIB.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la Junta de Govern Local de dia 21.09.07 es va
contractar Pere Serra Vich com a assessor urbanístic de la corporació, i van remarcar la
incompatibilitat per tramitar projectes en el terme municipal. Demana si açò és correcte.
El batle respon que, si així ho diu l’acta, sí.
La Sra. Baillo Vadell demana al batle si sap que el director de les obres que es fan a Sa Sivina
de Baix -modificacions que s’estan efectuant devora el boer de la zona de dalt- és el Sr. Pere
Serra Vich.
El batle assenyala que aquesta afirmació s’haurà de verificar si és així. A més, està clar que si
un tècnic està contractat en aquest Ajuntament i fa un projecte per a una obra dins el terme
municipal és incompatible, per la qual cosa haurà de renunciar a una cosa o a l’altre.
La Sra. Baillo Vadell demana una còpia del contracte subscrit amb Pere Serra; una còpia del
contracte que es va subscriure amb Pere Serra per a la redacció de l’expedient de normes
subsidiàries d’adaptació a les DOT; i una còpia dels contractes subscrits amb Pere Serra per a la
redacció d’expedients de modificacions parcials.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària extraordinària de dia 06.11.07,
i respecte al punt sobre l’expedient de suplement de crèdit per majors ingressos al pressupost
de 2007, el secretari va dir que l’expedient tramès ha estat a disposició dels membres de la
comissió d’Economia i Educació amb anterioritat a la sessió de la comissió; i diu que açò no
és així, ja que ella va venir a l’Ajuntament i no ho tenien preparat. Manifesta que a l’informe
que se li ha lliurat des de la Secretaria de la corporació s’indica: “La documentación íntegra de los
asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá
figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la
Secretaria de la Corporación.”. Si a una comissió es demana un document determinat, ella té dret
a tenir-lo i no és culpa seva que a vegades es facin comissions dos dies abans i no hi ha temps
de proporcionar la documentació que demana; per tant, demana que es compleixi el que
estableix la llei.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que va demanar al secretari un informe sobre els
drets que té l’oposició quan demana documents i no se li lliuren, i agraeix l’emissió d’aquest
informe. Així mateix, vol deixar constància que avui li han contestat a una sollicitud feta el
mes de gener de 2007, quasi un any després, i diu que açò no s’hi val. Per altra banda,
manifesta que molt ràpidament ha pogut llegir les contestacions a dos escrits que va presentar,
un dirigit a la senyora Marqués Portella i un altre dirigit al senyor López de Hoyos, sobre la
targeta Visa, i assenyala que no li han contestat a tot el que ella ha demanant. A més, que li
lliurin la documentació un segon abans d’iniciar el ple, li sembla molt malament.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’escrit que va remetre a la Sra. Marqués Portella
una de les coses que demanava era: “Como concejala de Economía y Hacienda y sobre el asunto de
referencia, agradeceré se sirva informarme de la razón por la que se desplazó el alcalde a Palma o Madrid
los días que a continuación pasó a detallar:...” i diu que açò no se li ha contestat, ja que a l’escrit
que se li ha remès es diu: “a) Els desplaçaments realitzats pel batle se corresponen a gestions
municipals fora de l’illa”. Manifesta que açò no li basta, i ella té dret que li contestin; per tant,
demana una contestació. Com a comentari, assenyala que a l’extracte del banc el batle va
passar un bitllet d’avió de Spanair a Palma de Mallorca i resulta que a Palma de Mallorca
Spanair fa tres anys que no opera, només opera a Barcelona i a Madrid. Com que amb
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Barcelona resulta que no hi té cap contacte, va suposar que era un bitllet a Madrid. No sap si
és un error o no, però el batle ha d’entendre que ella vol que se li contestin a totes les dades
que va demanar perquè hi ha coses que amb l’extracte del banc no estan gens clares.
El batle assenyala que ell ja li va dir açò de l’extracte del banc, però la senyora Baillo no ho va
voler acceptar.
La senyora Baillo recorda que ella va dir que volia les dues coses i açò està
escrit en acta. El batle manifesta que ara resulta que l’extracte no li basta... La Sra. Baillo
insisteix que volia les dues coses.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que de l’escrit dirigit al secretari de la corporació
sobre la targeta Visa del batle... Tot seguit, el batle fa observar que la targeta Visa és de
l’Ajuntament. La Sra. Baillo manifesta que és la targeta de què disposa el batle. El batle
manifesta que, de la tarjeta, no en disposa només el batle, sinó que és una targeta Visa de
l’Ajuntament i que li quedi clar d’una vegada per totes, ja que d’aquesta targeta es paguen
altres coses i no les paga el batle. La Sra. Baillo demana: Quines coses? El batle respon que,
per exemple, els bitlets d’avió del Sr. Pere Serra. La Sra. Baillo manifesta que, doncs, a més
dels 2.000 euros que es paga al Sr. Pere Serra se li paguen els dinarets i els bitlets d’avió... El
batle diu: troba que açò és consistent, el fet d’anar a fer un menú a La Bolla! La Sra. Baillo
manifesta que de La Bolla, res, i a més tot un munt de regidors i empleats. El batle manifesta
que allò que no trobarà mai a la targeta serà Rasputins.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la targeta de crèdit va ser expedida el 25.07.05,
però sembla que no es va utilitzar durant l’any 2005, ja que se li contesta que “se solicitará de la
entidad bancaria remitan copia de los referidos extractos, que oportunamente se facilitarán” ; i, en canvi,
quan ella va demanar els extractes de l’any 2005, 2006 i 2007, només li van lliurar els de l’any
2006 i 2007.
El batle manifesta que suposa que no es devia emprar l’any 2005. La Sra. Baillo Vadell demana
si ho sap o no. El batle manifesta que és allò que ell s’imagina i, a més, és ella qui fa aquesta
observació. La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no l’empra, la targeta, sinó que és el batle
qui l’empra. El batle diu que és la senyora Baillo que ha fet aquesta observació. La Sra. Baillo
Vadell manifesta que hi ha coses que no pot entendre. El batle manifesta que aquesta es veu
que sí que la va entendre. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, segurament, deu ser una mica

tonteta...
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra contestació que se li ha remès és que:
“con relación a las facturas que se solicitan, adjunto remito copia de las contabilizadas con cargo al
Presupuesto Municipal.” I diu que ella va demanar una sèrie de factures i no se li han lliurat
totes, per la qual cosa no entén per què. Igualment, demana una explicació de la següent
contestació que també se li ha remès:
“El resto de facturas no han sido contabilizadas en el
Presupuesto y se corresponden a anticipos de caja fija y que mensualmente se descuenta de la nómina”
El batle manifesta que, ja que l’escrit del Partit Popular anava dirigit al secretari de la corporació
i aquest ha estat qui l’ha contestat, el secretari li ampliarà la informació.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana: El batle paga coses personals amb la targeta i
llavors se li descompta del sou? El batle respon que sí. És açò legal, normal o ètic?
El secretari informa que aquesta actuació es preveu a la base 38 de les Bases d’execució del
pressupost, i que se li ampliarà la informació facilitada.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tampoc entén que se li diu: “Los movimientos de
fechas 15 y 28 de marzo son ajustes bancarios que no generan gastos.” I demana: Què són
ajustaments bancaris?
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El secretari respon que se n’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la contestació “Las ausencias del Sr. Alcalde supone la
elaboración de una Resolución de Alcaldía de delegación de competencias en el Primer Teniente de
Alcalde, de las que se han dado cuenta en las sesiones de Pleno del Ayuntamiento”; demana: Si no
s’ha fet delegació de competències, i no ha passat pel Ple, açò què vol dir?
El secretari informa que la resposta a la pregunta: “Agradeceré me informe de las fechas en las que
el Alcalde estuvo ausente del municipio durante el año 2007”; va ser: “Las ausencias del Sr. Alcalde
supone la elaboración de una Resolución de Alcaldía de delegación de competencias en el Primer Teniente
de Alcalde, de las que se han dado cuenta en las sesiones de Pleno del Ayuntamiento”
La Sra. Baillo Vadell demana: I si no ha estat així? Afegeix que si el batle en un moment
determinat a la targeta de crèdit apareix que hi ha unes despeses i ell no era a Menorca i, en
canvi, no hi ha delegació de competències ni passa per Ple, què significa açò. És a dir, el batle
no és a Menorca i no ha fet delegació de competència ni ha passat per Ple, és açò legal?
El secretari informa que el batle pot haver agafat un avió a les 9 del matí i tornar a les 14
hores. La Sra. Baillo manifesta que no és aquesta la qüestió; i si ha estat més de 24 hores, és
açò legal?
El secretari respon que a l’informe que s’ha emès sobre delegacions de
competències per absència del batle, hi queden reflectides totes les circumstàncies derivades
del fet que el batle delegui o no delegui. La Sra. Baillo Vadell insisteix que si no s’ha fet
delegació de competències, i no ha passa pel Ple, és açò legal? I afegeix que el secretari no li
està contestant i ell veurà com, amb l’informe que ha fet, li diu que és illegal.
Tot seguit, el secretari llegeix l’informe de Secretaria, de dia 28.11.07, amb relació a la
delegació de competències realitzades pel batle en casos d’absència, que diu:
“Atendiendo al escrito presentado por la Portavoz del Grupo Popular de fecha 14 de noviembre de 2007
(R.E. 6289) y atendiendo a lo ordenado por el Sr. Alcalde, el Secretario que suscribe tiene el honor de
emitir el siguiente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I N F O R M E-----------------------------------------------------Primero.- Legislación aplicable. ------------------------------------------------------------------------------------Dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en el apartado 3, de
su articulo 23 que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde... -------------------------------------------------------------El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Régimen Local, establece en su articulo 21 que: ----------------------------------------------------------------Cuando el Alcalde se ausente del termino municipal por mas de veinticuatro horas sin haber
conferido la delegación, o cuando por una causa imprevista le hubiese resultado imposible
otorgarla, le sustituirá el Teniente de Alcalde a quien corresponda, quien deberá dar cuenta de
ello a la Corporación. -------------------------------------------------------------------------------------------El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regula el asunto en
análisis en el artículo 47, que establece: --------------------------------------------------------------------------1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, así
como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía, hasta
que tome posesión el nuevo Alcalde. -------------------------------------------------------------------2. En los casos de ausencia, de enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán
ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que
reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del articulo 44. -----------------------------------------No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Alcalde se ausente del termino
municipal por mas de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cuando por
causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus
funciones, el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la
Corporación. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por ultimo, la norma citada establece en su articulo 44: -------------------------------------------------------1. Todas las delegaciones a que se refiere el articulo anterior serán realizadas mediante Decreto
del Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las
facultades que se deleguen, así como las condiciones especificas de ejercicio de las mismas,
en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este
Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el dia siguiente al de la fecha
del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el municipal, si existiere. ------------------3. ........ -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que este celebre con posterioridad a las mismas. --------------------------------------------Segundo.- Conclusiones. ---------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- El articulo 23.3 señala que los Tenientes de Alcalde, por su orden de nombramiento, sustituyen
al Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad. En realidad no se trata de una sustitución sino de
una suplencia. Se trata de una sustitución personal, del desempeño de atribuciones propias del cargo. El
fundamento de ello no es otro que evitar la paralización o entorpecimiento del quehacer cotidiano
municipal. El suplente ejerce la totalidad de las funciones y de las facultades que al titular corresponde y
la sustitución opera de forma automática. -----------------------------------------------------------------------------Así se pone de manifiesto, al establecerse la sustitución automática, aun sin delegación, por la ausencia
del Alcalde por mas de veinticuatro horas. -----------------------------------------------------------------------------Respecto a la publicación en el BOIB de la delegación otorgada ante una ausencia previsible, ha de
manifestarse que no constituye requisito de eficacia, por cuanto que el Decreto surte efecto al día
siguiente de dictarse. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte señalar que en el supuesto de suplencia sin previa delegación el Teniente de Alcalde a
quien le corresponda la sustitución, dará cuenta al resto de la Corporación. ------------------------------------En el supuesto de que la ausencia haya sido cubierta mediante delegación habrá de darse cuenta al Pleno
en la primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------Segunda.- Con relación a las preguntas formuladas por la Portavoz del Grupo Popular se pone de
manifiesto que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si existe delegación de atribuciones por ausencia, el mandato legal es dar cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión a celebrar. --------------------------------------------------------------------------- De todas las resoluciones dictadas delegando competencias por motivos de ausencia se ha dado cuenta
al Pleno de la Corporación. ------------------------------------------------------------------------------------------------ La resolución dictada delegando competencias por causa de ausencia, efectivamente debe publicarse en
el BOIB, aun cuando no constituya requisito de eficacia. ------------------------------------------------------------- Esta actuación no se ha desarrollado de forma ordinaria, por un análisis procedimentalmente poco
riguroso de esta secretaria, que tras la emisión del presente informe será subsanado.” ------------------------

Atès l’esmentat informe, el secretari informa que el batle pot delegar o no delegar i que la llei
no l’exigeix que delegui les seves atribucions per poder-se absentar; per tant, el batle sí que
pot absentar-se sense delegar atribucions. Si no hi ha delegació d’atribucions, no ha de passar
per Ple i, en aquests casos, el tinent de batle que assumís la competència estaria obligat a
informar als membres del consistori sobre aquesta situació.
La Sra. Baillo Vadell demana que se li contesti l’escrit amb RE 6275, en concret, per quina raó el
batle es va absentar de l’illa els dies que s’indiquen a l’esmentat escrit, així com qui va ser el
batle accidental que el va substituir i que ha d’aparèixer en el Ple següent.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que l’altre dia, en una reunió amb el seus companys, no
sabien quin regidor/a era el/la responsable de Comerç i va entrar dins la pàgina web de
l’Ajuntament, que és una bona eina, i van veure que era la senyora Marqués. No obstant açò,
una cosa que el va sorprendre va ser que als regidors que estan en el govern se’ls assigna la
regidoria i, en canvi, als regidors que hi ha a l’oposició només se’ls assigna que estan a
l’oposició, i no sap si açò és normal o si tal vegada també se’ls podria assignar l’oposició que
fan a cada regidoria. Per altra banda, manifesta que també va observar que hi falten dues
fotos dels regidors, una de na Belén Pons de Marco i una altra, la seva.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Respecte a l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries
per adaptació al PTI, manifesta que li agradaria saber per quin motiu el procés està paralitzat.
El Sr. Lora Buzón respon que no han tingut temps material, i que únicament s’han centrat en
l’expedient de modificació de normes subsidiàries respecte als terrenys de la nova escola. Així
mateix, afegeix que una vegada s’hagi elaborat el Pressupost de 2008, possiblement llavors
serà el moment de continuar aquest expedient.

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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