ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 24 D’OCTUBRE
DE 2007 (PER AVANÇAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 25.10.07)
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 24 d’octubre 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 :
2ª Tinenta de batle :
3r. 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
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 i disculpa la no-assistència del 4t. tinent de batle, Sergi
Cruz Dalmau, per motius de viatge.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 27.09.07.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’esmentada
acta i la signa.

SEGON.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/528.- PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ 2008
El secretari informa que s’ha remès als grups polítics de la corporació la Resolució d’Alcaldia
núm. 2007/528, de dia 11.10.07, amb relació a l’assumpte indicat. No obstant açò, assenyala
que s’ha advertit que hi havia dos projectes dels quals no hi figurava l’import, per la qual cosa
s’ha rectificat. Tot seguit, lliura una còpia de la nova Resolució d’Alcaldia, que diu:
“Visto acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca, de fecha 30 de Julio de 2007, por el
que se aprueban las bases de la convocatoria del Plan Insular de Cooperación para las Obras y Servicios
de Competencia Municipal y de Carreteras 2008 y del Plan Complementario 2008. -----------------------------Visto que la cláusula quinta establece como término de presentación el día 15 de Octubre de 2007. -------En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo en
R E S O L V E R: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Solicitar al Consell Insular de Menorca-Departamento de Cooperación- la inclusión de los
siguientes proyectos enumerados siguiendo el criterio de priorizacion que se reseña, al amparo de las
Ayudas concedidas a través del Plan Insular de Cooperación del Año 2008. -------------------------------------1.-Proyecto de adquisición de suelo y ejecución de la infraestructura de viales para la Nueva Escuela de
Sant Lluis: 639.983,46€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------2.-Proyecto para el Sector XIV S’Algar.-Sustitución de las redes de agua y alcantarillado- IIª Avenida:
54.410.-€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.-Proyecto Sector XIV.-S’Algar.-Sustitución de las redes de agua y alcantarillado-Calles transversales
enter la IIª y la IIIª Avenida: 54.551.-€ --------------------------------------------------------------------------------4.-Proyecto Sector X.-Son Ganxo.-Habilitación Area de Juegos para niños: 18.182,21€ -----------------------5.-Memoria Técnica de la Señalización horizontal para la Carretera, Urbanizaciones y Polígono Industrial de
Sant Lluis: 53.972,68€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------6.-Proyecto Sector IX-Cala Biniancolla-Sustitución parcial del Pavimento de las aceras: 44.372.-€ -----------7.-Memoria Técnica de la Señalización horizontal para las Urbanizaciones de Sant Lluis, Casco Urbano y
Paso Elevado en Punta Prima: 19.645,73€ -----------------------------------------------------------------------------8.-Proyecto de Pavimentación asfáltica del Camí Vell de Santa Rita- IIª Fase: 47.330,90€ --------------------9.-Proyecto de Mejora del Abastecimiento de Agua en la Urbanizacion de Binibeca Vell: 54.718.-€ ----------10.-Proyecto de la IIª Fase de la Red de Agua Potable en Cala Alcaufar desde el Depósito de S’Algar:
51.857.-€ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.-Proyecto de Pavimentacion de Acera y Alumbrado en el Camí Vell de S’Ullastrar: 82.862,52€ -----------12.-Proyecto de Vallado Perimetral de Zona Verde y Equipamientos en Binibeca Vell: 25.313,74€ -----------13.-Proyecto IIIª Fase Tramo Red Abastecimiento Agua en Pou Nou: 50.353.-€ --------------------------------14.-Proyecto IIª Fase del Depósito Regulador del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en el Sector
V de Binibeca Vell: 169.112.-€ -------------------------------------------------------------------------------------------15.-Proyecto Red de Alcantarillado en Ses Barraques: 94.714.-€ -------------------------------------------------16.-Proyecto Eliminación Barreras Arquitectónicas en el Casco Urbano de Sant Lluis Iª Fase: 112.500.-€ -SEGUNDO.- Aprobar los mencionados proyectos y proceder a su oportuna exposición al público. -----------TERCERO.- Remitir la presente Resolución al Pleno de la Corporación para su oportuna ratificación y hacer
llegar copia de la misma al Consell Insular de Menorca, para su inclusión en el PIC/2008.” --------------------

Intervé el batle. Manifesta que, com es pot veure, hi ha un gruix important d’obres, si bé es
dóna prioritat absoluta al projecte d’adquisició de sòl i execució d’infraestructura de vials per a
la nova escola de Sant Lluís. Així mateix, manifesta que també hi ha projectes importants per
a la urbanització de s’Algar, a causa de la problemàtica del clavegueram que hi ha a
l’esmentada zona, així com tota una sèrie d’obres diverses relatives a aigua, clavegueram,
millores de parcs i senyalització.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU entén que s’havia d’aprovar amb urgència i
que ara el Ple únicament ho ha de ratificar, però com que el seu grup no ha tingut l’oportunitat
de participar ni influir sobre aquesta qüestió; encara que entengui la urgència i confiant en el
bon criteri amb què s’haurà fet, el seu vot serà d’abstenció.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la Resolució
d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda
ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2007/528, de dia 11.10.07,
indicada anteriorment.

TERCER.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA
COMPETÈNCIES

SOBRE

DELEGACIÓ

El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2007/498, de dia 27.09.07, que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde el próximo día 28.09.07; 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 1º 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 28 de septiembre de 2007 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista
para el mismo día 28.09.07 por la noche. -------------------------------------------------------------------------------

2

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. 2007/531, de dia 16.10.07,
que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 17 de octubre al 20 de octubre 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 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora Buzón, la
totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación
desde el día 17 de octubre por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el día 20
de octubre al mediodía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

QUART.- DONAR COMPTE ACTE DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER
INVERSIONES PUNTA PRIMA SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 31/07)
El secretari dóna compte de l’acte judicial de dia 14.09.07 del jutjat contenciós administratiu
núm. 1 de Palma de Mallorca, en el qual s’acorda L’ARXIVAMENT PROVISIONAL del recurs
contenciós administratiu interposat per Inversiones Punta Prima SL contra l’acord de Ple de dia
30.11.06, pel qual es desestima la demanda administrativa de reclamació patrimonial
interposada per Inversiones Punta Prima SL contra aquest Ajuntament (PO 31/2007).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 754 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS D'APELLACIÓ
INTERPOSAT PER ÁNGELA GOMILA ALIMUNDO CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 1/07
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1
El secretari dóna compte de la sentència núm. 754, de dia 25.09.07, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant el qual es DESESTIMA el recurs d’apellació interposat
per Angela Gomila Alimundo i Clas Goran Sigurd contra la sentència núm. 1 del jutjat
contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, que desestimava el recurs contenciós
administratiu interposat per Ángela Gomila Alimundo i Clas Goran Sigurd contra l’acord de la
Comissió de Govern de dia 03.07.03, que concedia llicència de primera ocupació a la Sra.
Gispert per a la construcció realitzada a la parcella 215-S de sa Talaia (PO 199/03).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

SISÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 768 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER AGUAS DE BINISAFUA Y CAP D'EN FONT I
AGUAS DE BINIBECA SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 151/02)
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El secretari dóna compte de la sentència núm. 768, de dia 26.09.07, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant el qual S’ESTIMA PARCIALMENT el recurs contenciós
administratiu interposat per les mercantils Aguas de Binisafua y Cap den Font SL i Aguas de
Binibeca SL contra la denegació presumpta per silenci administratiu de l’Ajuntament de Sant
Lluís de l’escrit presentat el 22 de maig de 2001, pel qual es sollicitava indemnització pel
període d’ocupació temporal (PO 151/2002).
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Considera que aquesta sentència, que costarà tants de doblers a
l’Ajuntament, es mereix una explicació del batle.
El batle manifesta que, doncs, el secretari pot fer la lectura de la totalitat de la sentència.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no és necessari, que ella se l’ha llegida, però el batle hi era
en el moment que es va posar el contenciós i considera que els lluïsers es mereixien una
explicació sobre el particular.
El batle manifesta que el recurs contenciós va començar el maig de l’any 2001, però la requisa
va començar l’any 1992, i que aquesta sentència condemna
l’Ajuntament a pagar unes
quantitats més baixes del que aquestes mercantils reclamaven. Des de l’any 1992, que es van
requisar aquestes companyies, hi va haver un plet obert, es van haver de requisar perquè el
funcionament no era correcte i, a partir d’açò, hi ha hagut una sèrie de peticions per part de les
companyies en els diferents anys i es va arribar a un moment en què l’Ajuntament no va estar
d’acord amb la pretensió de les companyies. Així mateix, assenyala que, en certa manera, la
sentència dóna part de raó a l’Ajuntament, ja que la pretensió inicial de les companyies era
d’uns 524.000 euros i ha acabat en uns 89.000 euros.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que esperava una explicació del batle, ja que, com ha dit abans,
es tracta de molts de doblers i nosaltres que som els representants del poble de Sant Lluís ens
mereixem una explicació, però veu que el batle no és capaç de donar-ne, per la qual cosa
assenyala que, com sempre, agafarà la bandera en aquesta qüestió i serà ella qui donarà
explicacions.
El batle manifesta que el cas curiós és que la senyora Baillo vulgui donar aquí la bandera i no
l’hagi donada en els punts anteriors, allà on s’han donat compte de dues sentències. La Sra.
Baillo Vadell manifesta que hi ha una gran diferència.
El batle assenyala que es veu que la
bandera és a trossos. La Sra. Baillo diu que serà a trossos pel batle, però per nosaltres és
sencera. El batle diu que és la realitat.
Tot seguit, la Sra. Baillo manifesta que agafarà la paraula per explicar el que el batle no ha
explicat.
Manifesta que són molts els escrits que aquestes societats van anar fent a
l’Ajuntament de Sant Lluís i no van tenir contestació. Així mateix, li consta que s’hauria pogut
negociar, però el batle ni tan sols ho va intentar -negociar és una paraula que és desconeguda
pel batle-. Manifesta que en el mes de març de l’any 2000 la societat presenta dos escrits a
l’Ajuntament, un demanant informació de la situació dels pous requisats temporalment des de
l’any 1992 i l’altre demanant informes sobre els pagaments de la indemnització per ocupació
d’aigües de Binibèquer, Binissafúller i Cap d’en Font. En els mesos de maig, juny i octubre del
mateix any, aquesta societat reitera els anteriors escrits. Finalment, el mes de novembre de
2000 l’Ajuntament contesta que estan avaluant la situació econòmica, és a dir, d’uns pous
requisats l’any 1992, l’Ajuntament, l’any 2000, encara estava estudiant la situació econòmica. I
diu que açò són coses molt rares.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el mes de gener de l’any 2001 la societat
demana a l’Ajuntament que, a més de la valoració econòmica, s’indiqui quina és la situació
jurídica i quina és la situació de l’entitat que gestiona els pous, així com la forma que s’ha
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donat aquesta gestió. En el mes de març de l’any 2001 l’Ajuntament encara no havia contestat
i aquesta societat reitera, altra vegada, la sollicitud dels informes i, a més, demana que es
procedeixi a incoar procediment disciplinari contra el funcionari encarregat de la tramitació
d’aquests expedients. És a dir, era una problemàtica iniciada l’any 1992 i que, després
d’haver-se presentat un total de set sollicituds, l’Ajuntament callava per resposta.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el mes d’abril de l’any 2001 l’Ajuntament envia
a la societat, per fi, un informe de la gestió realitzada per l’Ajuntament entre l’any 1992 i l’any
1995. En el mes de maig de 2001 aquesta societat mostra la seva disconformitat amb aquest
informe i presenta allegacions. En resum, una requisa temporal feta per l’Ajuntament en el
mes de setembre de 1992, que va gestionar fins al desembre de 1995, i el Ple de l’Ajuntament
en el mes d’agost de 1996 va cedir a Aigües de Sant Lluís SL la gestió, per la qual cosa la
requisa temporal es va transformar en expropiació forçosa i definitiva fins al dia d’avui, sense
que aquesta societat rebés cap indemnització. Aparentment, el gran beneficiat va ser Aigües
Sant Lluís SL.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que el Partit Popular es demana: Per què
l’Ajuntament, amb vostè, senyor batle, al davant, no van contestar? Ja que açò va motivar
que es posàs el contenciós administratiu, el qual s’hauria pogut evitar simplement contestant
els escrits i arribant a acords, cosa que amb vostè és francament difícil. Igualment es demana:
Quina raó oculta va fer que no donassin la documentació que li sollicitaven? Cosa molt rara i
molt sospitosa, senyor batle. No obstant açò, el batle no ho ha dit tot, o no ho sap tot, o no
ho vol dir tot, però hem de pagar per una banda 89.210 euros, segons l’esmentada sentència,
però a més, si ella hagués estat en el lloc del batle la primera cosa que hauria fet hauria estat
saber a quant pujaven els interessos que s’havien de pagar, i, pel que es veu, el batle no ho
sap, però el Partit Popular se n’ha preocupat i aquests pugen a 36.223 euros, més 1.748 euros
d’honoraris d’advocat, açò fa un total de 127.182 euros que l’Ajuntament ha de pagar, és a dir,
vint-i-un milions de les antigues pessetes.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular s’ha acostumat durant els
darrers anys, millor dit, el batle ens ha acostumat, que cada any s’ha de pagar per sentències
uns deu milions de pessetes, però és que ara amb una única sentència haurem de pagar uns
vint-i-un milions de pessetes, açò són moltíssims de doblers.
Manifesta que el batle ha
demostrat que no sap gestionar aquest Ajuntament, i estam farts que afavoreixi empreses,
segons quines empreses, determinades empreses, i es demana: Quan veurà, açò, el poble de
Sant Lluís? Quan obrirà els ulls? Perquè la veritat, haver de pagar aquestes quantitats... Li
sembla que el batle hauria de ser prou responsable i seriós per dir: Me sap greu i, si no, que
donàs una explicació dels motius pels quals no es van contestar tots els escrits que aquesta
societat va formular. Conclou dient que si el batle dóna una explicació, ella retirarà les seves
paraules.
Intervé el batle. Manifesta que la senyora Baillo ha dit que la paraula negociar és una paraula
desconeguda pel batle, i vol deixar constància que la senyora Baillo no ha fet menció dels
punts anteriors on també s’han tractar sentències: en concret, en el punt 4t s’ha donat compte
de l’acte del jutjat contenciós administratiu núm. 1 en relació al contenciós administratiu
interposat per Inversiones Punta Prima, el qual s’ha declarat suspès, i assenyala que açò és
gràcies a la negociació del batle amb aquest promotor. I es dirigeix a la senyora Baillo dient-li:
Se n’ha assabentat?
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle no li ha contestat el que ella ha demanat.
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El batle manifesta que ell té la paraula i que no l’interrompi.
Segueix dient que quan la
senyora Baillo està dient que el batle desconeix la paraula negociar, açò és una falta a la
veritat i ho acaba de demostrar amb un exemple. A més, insisteix que ella no ha intervingut
en el punt 4t, així com tampoc en el punt 5è, on l’Ajuntament ha guanyat el plet, ara bé, sí que
intervé en el punt 6è, on l’Ajuntament haurà de pagar una requisa que es va fer l’any 1992 i
resulta que la sentència diu: “Declarar inadequat a l’ordenament jurídic l’acte administratiu impugnat
el qual anullem, condemnant, com a conseqüència de la dita declaració, a l’Ajuntament de Sant Lluís a
indemnitzar a les entitats mercantils recurrents en la quantitat de 89.210,71 € per període 1992 a 1995,
I diu que el batle que hi havia en aquell moment va
en què va durar la requisa temporal...”
prendre una decisió, la qual, encara que la sentència conclou que l’Ajuntament ha de pagar,
considera que va ser correcta, perquè el funcionament d’aquelles empreses no anava. I açò és
la qüestió.
Segueix el batle. Manifesta que, a més, negociar o arribar a acords amb unes companyies
d’aigua en què la gestora era una mateixa persona i que estava reclamant més de 500 mil
euros... Negociar és molt fàcil, amolla corda i negocia...
Estam xerrant de l’any 1992 i, al
final, la sentència diu que hem de pagar, però vol deixar clar que no s’han de pagar els pous,
com diu la senyora Baillo, els pous no es van requisar perquè no eren d’aquesta companyia,
era la maquinària i les canalitzacions que es van requisar, els pous eren de l’urbanitzador, cosa
estranya, però era així. Els pous van ser cedits gratuïtament a l’Ajuntament de Sant Lluís, i
insisteix que tota la resta, la maquinària més tota una sèrie de rebuts que quedaven per cobrar
i que llavors l’Ajuntament va posar al seu cobrament, és allò a què fa referència la sentència, ni
més ni menys.
Finalment, el batle manifesta que molts de contenciosos ens han vingut forçats i sabien que un
dia o l’altre arribaria aquesta sentència, però assenyala que en aquell moment l’Ajuntament
havia de vetlar perquè hi hagués suficient subministrament d’aigua a les urbanitzacions, ja que
l’any 1992 açò estava funcionant malament. Conclou dient que a partir d’açò, l’any 1996, es
va adjudicar la gestió de l’aigua a l’empresa Aigües Sant Lluís SL -paraula de la senyora Baillo:
els grans beneficiats- i assenyala que hi va haver un concurs i vostès també hi eren.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ella ha fet una sèrie de preguntes i el
batle se’n va por los cerros de Úbeda , com açò passa moltes vegades. Ell xerra de la història
que li convé, xerra del 92 al 95, i ella està demanant que li contesti una sèrie de preguntes,
entre elles: Per què quan vostè governava no va contestar les preguntes, les cartes, els escrits
que formulaven les esmentades mercantils, any rere any, mes darrera mes, per què? El batle
d’açò no ha contestat, per tant, segueix dient que el batle no sap gestionar aquest Ajuntament.
Finalment, el batle manifesta que queda clar que la sentència, sobre totes aquestes
contestacions que diu la senyora Baillo, no hi té res a dir; al contrari, la sentència parla del
moment que l’Ajuntament va requisar, de l’any 1992 a l’any 1995. Conclou dient que dóna el
seu suport total a qui era el batle en aquell moment.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

SETÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 07.09.07
-

Punt 12è.- Còpia de la minuta d’honoraris presentada per l’advocat Bartomeu Colom Pastor
i per la procuradora Montserrat Montane Ponce.
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-

Punt 14è.- Còpia de la informació cadastral sollicitada per Laura Ciprinai, RE 4092.

Junta de Govern Local de dia 13.09.07
-

Punt 3r., apartat 3r.- Còpia de l’escrit de la Demarcació de Costes de Balears, RE 4874.

-

Punt 5è.- Còpia de les següents factures del mes de juliiol de 2007:
- Comercial Jaype SA, per import de 17.230,04 euros.
- Doublet Iberica, SA, per import de 11.392,75

Junta de Govern Local de dia 21.09.07
-

Punt 3r., apartat 6è.- Còpia de l’escrit de l’Administració General de l’Estat, RE 4925.

-

Punt 18è.- Còpia de l’informe de l’Àrea de Contractació, de dia 20.09.07, amb relació a la
subvenció concedida pel Govern de les Illes Balears l’any 2007 per a l’execució de les obres
del Centre de Dia.

A continuació, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular vol presentar una moció, per
la qual cosa demana la inclusió d’un punt d’urgència.
Tot seguit, el secretari fa la lectura de l’esmentada moció.
El batle demana una pausa de cinc minuts per tal de tractar amb la resta de l’equip de govern
la urgència de l’esmentada moció.
Es reprèn la sessió i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda
incloure el punt d’urgència sollicitat.

VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que tenia una sèrie de precs per al Sr. Cruz, regidor
de Medi Ambient i que, si bé avui no ha assistit a la sessió plenària, els farà igualment.
Manifesta que l’any 2001 hi havia a Sant Lluís 4.626 habitants i el 2006 n’hi ha 6.182, és a dir,
l’augment de la població ha estat d’un 30% només en cinc anys. Voldria demanar si creu que
els serveis de neteja que van contractar amb FCCSA l’any 2001 poden donar un bon servei, tant
de qualitat com de quantitat, tenint en compte aquest augment de població que hi ha hagut.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a l’annex I, pàgina 3ª, del contracte signat amb
FCCSA s’estableix: “Vaciado de papeleras: Este servicio abarca toto el término municipal..”; i diu
que, si no ho té mal entès, a les urbanitzacions que tenen subvenció de l’Ajuntament, són les
mateixes urbanitzacions que s’encarreguen de buidar les papereres, i diu que li agradaria que
se li aclarís si açò ho fa FCCSA o ho fa l’empresa que té contractada cada urbanització.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, per altra banda, a l’annex I, pàgina 3ª, de
l’esmentat contracte, s’estableix: “La empresa se compromete a presentar partes diarios
independientes de los trabajos desarrollados.” Si és així, voldria saber els contenidors que
s’han fet net cada dia, els camins que s’han desbrossat, és a dir, una còpia d’aquest informes
que passa FCCSA.
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Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el batle ha fet unes declaracions a la premsa
dient que, de nitrats, sempre n’hi ha hagut. Manifesta que tots nosaltres de petits vam jugar
amb joguines pintades amb pintures tòxiques, que avui estan prohibides, i fins fa poc havíem
anat amb cotxes de gasolina amb plom, que també ha desaparegut. La qüestió és que cada
dia hi ha més nitrats i que la normativa diu que el màxim permès és 50m/l, i Sanitat també diu
que és millor prevenir que curar, per açò l’obligació dels polítics i sobretot de l’equip de govern
és mirar de donar un benestar al poble i que tengui una bona qualitat de vida. És obligatori de
vostès prendre les decisions necessàries per millorar la qualitat de l’aigua i no ser només un
espectador d’aquest problema, perquè sembla que aquí no passa res.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta, en primer lloc, que té pendent una sèrie de preguntes
fetes en el Ple de dia 26.07.07. N’hi ha una que va sollicitar amb RE 29, de dia 02.01.07; de la
Comissió d’Esports i Educació de dia 18.01.07, una sèrie de preguntes que va fer; de la
Comissió d’Economia i Hisenda de dia 23.04.07, la tercera pregunta està sense contestar; i una
pregunta que va fer sobre anàlisis de la mar a Alcalfar, tot açò del Ple de dia 26.07.07. Pel que
fa al Ple de dia 27.09.07, pràcticament totes les preguntes estan sense contestar. Diu que açò
no deixa de ser xocant, ja que el Sr. Lora ha anat dient que per la seva part hi hauria
transparència i hi hauria facilitat perquè l’oposició tengui la documentació. Assenyala que, de
moment, avui açò no s’ha complert i espera que en el futur i dins els propers dies açò es pugui
resoldre.
El Sr. Lora demana a la senyora Baillo si s’ha llegit l’acta del Ple de dia 27.09.07. La Sra. Baillo
diu que sí, sempre es llegeix les actes. El Sr. Lora manifesta que voldria saber quines
preguntes no s’han contestat, i que si ella vol les passi per escrit, perquè moltes d’aquestes
estan respostes en el mateix Ple. La Sra. Baillo Vadell manifesta que no es així, i si vol demà
passarà i li dirà quines són que no estan contestades. El Sr. Lora manifesta que, doncs, passi
demà matí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que s’ha demanat al Consell Insular de
Menorca un informe sobre si es possible o no destinar les parcelles d’equipament escolar
d’algunes urbanitzacions a zona residencial, i demana si tenen contestació.
El Sr. Lora Buzón respon que no, i que just es tengui se’n passarà una còpia a l’oposició.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no pot evitar dir el que ara dirà. Esquerra Unida ja s’ha
manifestat en contra d’aquesta possibilitat,
que zones de les urbanitzacions destinades a
equipament escolar es puguin transformar en residencials, i així l’esmentat grup polític ho va
dir a través dels mitjans de comunicació. El Partit Popular, com que té una altra ideologia, ho
veuria molt bé; per tant, els partits de l’oposició són coherents amb el que pensen i amb les
seves ideologies. Manifesta que el PSM, que sempre ha defensat el nul creixement urbanístic,
ara surt dient que troba que açò estigui bé... ja que si fa una consulta al Consell Insular de
Menorca s’imagina que hi ha una predisposició que no té res a veure amb les idees que ha
defensat l’esmentat grup polític. Per tant, demana: Quines idees són les del PSM, les seves o
les del PSOE?
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que les idees del PSM–ELS VERDS són les idees del
PSM–ELS VERDS i la ideologia que té el seu grup polític són socialistes i ecologistes. Recorda
que en una reunió de Participació Ciutadana van xerrar d’aquesta qüestió i ningú va dir res, i
ningú va posar cap impediment quan es va plantejar aquesta hipòtesi de poder transformar
aquest sòl. En cap moment s’està xerrant aquí d’un increment de places; en cap moment s’està
xerrant d’un increment que s’hagi de construir més; qui diu que el que s’hagi de fer com a
equipament que tenim escolar a la costa hagi d’incrementar el nombre que ens marca el PTI,
si encara no hem arribat al nombre del PTI? El PSM–ELS VERDS creu que, i així ho posa
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dins el seu programa, mirant per l’interès general de la població i tenint uns equipaments que
pertanyen al poble de Sant Lluís, és el motiu pel qual van demanar al Consell Insular de
Menorca si aquest canvi es podria fer, i açò no obeeix a cap ideologia, és una ideologia que,
vulguis o no, és aplicar el què és nostre com a poble i considera que si tenim uns equipaments
que es poden emprar per
afavorir el poble amb l’execució d’una escola, creu que és
necessari. Així mateix, vol deixar clar que ningú ha dit si seran 1, 2, 3 o 4 cases més, perquè
estam xerrant d’açò, no de 30, 40 o 50 cases; i diu que aquestes cases que s’hagin de fer, si
s’arriben a fer, entraran dins el còmput que marca el PTI i aquí no se sobrepassa cap mena de
norma. Conclou dient que la ideologia és la mateixa, però a la senyora Baillo li agrada
tergiversar les coses i vol posar en evidència la pràctica amb el dia a dia.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que es manté en el que ella ha dit, i creu que per part del Sr.
Lora hi ha una total falta de coherència, però com que es posaran d’acord, ella continuarà amb
les seves intervencions.
El Sr. Lora Buzón demana a la senyora Baillo: Coherència socialista és administrar allò que té el
poble?
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no li ha dit res per res. El Sr. Lora Buzón manifesta que
ella ha dit que és per falta de coherència política, i considera que la coherència li fa falta
a la senyora Baillo, i ser coherents és una cosa, que creu que ella té mal entesa, i ser
coherents vol dir ser conseqüent amb les necessitats reals que té el poble, i ell és coherent
d’aquesta necessitat. La Sra. Baillo Vadell manifesta que no ho veu així.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a ses Barraques, manifesta que li agradaria saber si
pensen passar el qüestionari als veïns, així com van anunciar. Igualment, què pensen sobre
l’escrit que van presentar els veïns.
El Sr. Lora Buzón respon que sí, que pensen passar el qüestionari. Respecte a l’escrit
presentat, manifesta que el poble està per opinar i que el considera totalment acceptable. No
obstant açò, considera que van mal interpretar les nostres paraules, ja que en cap moment
quan es van convocar els veïns es va dir que es faria, segur, una cosa o l’altra, i es refereix a
un article de premsa que en el titular diu una cosa i l’interior en diu un altra. En el seu titular
diu: “El tramo viàrio de ses Barraques tendrá una única dirección”, i a l’interior, que és el que
va manifestar a la reunió amb els veïns com també a la premsa, es diu: “Lora ha informado que

el Ayuntamiento y el Consell Insular repartirán a mediados de octubre un cuestionario entre el
vecindario para conocer las demandas y ejecutar un proyecto que satisfaga a la mayoría de los
residentes” ; i diu que açò és el que faran.
La Sra. Baillo Vadell demana al Sr. Lora si pensa tenir en compte la petició que ha signat la
majoria dels veïns.
El Sr. Lora Buzón respon que no sap si són la majoria, però que pensen
tenir en compte a tothom.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte al caseriu de Torret, manifesta que li agradaria una
explicació sobre si pensen reorganitzar el trànsit, així com si pensen fer una reunió amb els
veïns o ja ho tenen decidit.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, de moment, no s’ha parlat gens sobre la reordenació del
trànsit a Torret, ja que no hi ha hagut una demanda directa dels veïns demanant aquesta
reordenació. Quan arribi el moment i segons la problemàtica, actuaran i analitzaran el
problema, però en aquests moments considera que no hi ha un problema a Torret.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que s’ha xerrat de fer només una direcció per motius de
perillositat a la sortida, i per açò ho ha demanat.
El Sr. Lora Buzón assenyala que aquí no
s’ha xerrat de res d’açò.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar una moció de millora
a l’entrada del cementeri, la qual va quedar damunt la taula a la comissió d’Urbanisme i, pocs
dies desprès, li va semblar que feien obres, i demana informació del que s’ha fet i si la moció
del PP s’estudiarà en el seu moment, quan acabin l’aparcament.
El Sr. Lora Buzón diu que sí que s’estudiarà la moció, tal com van quedar a la comissió, i que
l’actuació feta ha estat, aprofitant la neteja del barranc del costat, llevar les soques dels pins
de l’entrada principal del cementeri i posar formigó i ara es reordenarà l’esmentada zona i a
una propera comissió es pot analitzar de quina manera volem la façana del cementeri.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el que dirà ara ho va sentir i es pot equivocar, i si
no ho va entendre bé demana disculpes prèviament. Assenyala que li ha arribat a oïda d’ella
que volen fer un club hípic entre l’Ajuntament de Maó i l’Ajuntament de Sant Lluís per 6 milions
d’euros, i el Partit Popular vol saber quants estables hi haurà; quan ho pensen fer; quants de
metres tindrà; el cost que açò suposarà per a l’Ajuntament, etc., és a dir, demana una
explicació d’aquest assumpte, ja que és millor saber-ho de primera mà, en el cas que sigui certa
aquesta informació que roda, abans de saber-ho pels caps de cantons del poble.
El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha un projecte de club hípic, si bé no hi ha res fermat
perquè és una qüestió de previsió de futur. Açò s’ha tractat a unes quantes reunions amb
caixers i gent del món de l’hipòdrom i s’està estudiant de quina manera es podria fer una
actuació per millorar tot el que és la infraestructura del club hípic, però insisteix que no hi ha
res fermat. Així mateix, manifesta que l’equip de govern considera que en aquest tipus
d’inversions no només es qüestió de Sant Lluís, sinó que també s’hi han d’implicar altres
estaments polítics, com els ajuntaments de Maó, es Castell, Consell Insular, Govern balear...
La Sra. Baillo Vadell demana si hi ha qualque projecte. El Sr. Lora Buzón respon que hi ha
projectes dibuixats i que no hi ha cap objecció que els pugui veure.
La Sra. Baillo Vadell considera que seria interessant que, en lloc d’assabentar-se’n pels caps de
cantons del poble, i ja que vostè va preconitzar transparència i diàleg, almanco que els grups
de l’oposició en tinguessin referència, prèviament, de les coses i idees que pensen fer.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ell informa de tot i la senyora Baillo sap que si no hi ha res
segur ni res ferm la transparència no serveix de res, i ell n’informarà quan sigui una cosa real,
ja que ara no hi ha res ferm.
La Sra. Baillo Vadell demana si el cost de 6 milions d’euros és correcte.
respon que no s’ha xerrat de cap xifra.

El Sr. Lora Buzón

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular va presentar una proposta
sobre la carretera de Binibèquer Vell, en el sentit que hi havia clots i bonys, i el Sr. Lora va
contestar que les properes setmanes la brigada d’obres ho arranjaria; ha passat un mes i
voldria saber com està aquesta qüestió.
El Sr. Lora Buzón respon que no ha estat possible executar-ho i que, possiblement, s’executarà
dins l’any 2008.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la premsa va aparèixer una informació que deia
que el deslind de Costes envaeix els carrers de cinc urbanitzacions de Sant Lluís, i demana una
explicació d’aquest assumpte.
El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha una part dels serveis municipals que estan afectats pel
nou deslind de Costes i el que ha fet l’Ajuntament ha estat una sèrie d’allegacions manifestant
la preocupació municipal en aquest sentit i espera que Costes respecti la nostra argumentació.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana a la senyora Marquès quants de regidors disposen de
targeta Visa i qui controla les despeses.
La Sra. Marqués Portella manifesta que en aquests moments l’única persona que té targeta Visa
és el batle i que les despeses es controlen des de l’Àrea de Comptabilitat.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular va fer una sollicitud, la qual no ha estat
contestada, on demanava que s’informàs de la data de la qual el batle gaudia d’una Visa, que
es proporcionàs un extracte de les operacions realitzades des de l’inici de l’obertura d’aquesta
targeta i que, a partit d’ara, es lliuràs mensualment informació dels moviments que té aquesta
targeta.
La Sra. Marqués Baillo manifesta que està preparat i que demà ho tindrà. El batle afegeix que
l’extracte no se li adjunta, sinó que hi ha una relació de les operacions realitzades perquè, si se
li envia l’extracte, llavors dirà que no li va bé perquè no explica la despesa. La Sra. Baillo
Vadell manifesta que necessita les dues coses. El batle respon que, doncs, també se li enviaran
els extractes.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que la senyora Isabel Pons Sintes, exmestra de
l’escoleta, el mes de maig de 2007 va presentar dos recursos d’alçada contra la decisió del
tribunal qualificador del concurs oposició per proveir sis places d’educadores. Fa uns 15 dies
va veure en el registre d’entrada que torna a escriure, demanant que es contestin les peticions
fetes. Demana els motius pels quals no s’han contestat.
La Sra. Marqués Portella manifesta que se n’assabentarà i que n’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una administració és difícil que realitzi objectius en
poc temps i suggereix a la senyora Marqués que sigui més prudent, i açò és la segona vegada
que li ho diu. Esperi a adjudicar-se victòries, perquè açò de dir que s’ha aconseguit més en
100 dies que en quatre anys, va quedar molt bé, però tengui un poc de respecte cap als seus
companys, ja que les victòries quasi mai son producte de la feina d’una persona, sinó d’un grup
que s’esforça a aconseguir-ho. Conclou dient que la petulància és una mala companya per a
un polític.
La Sra. Marqués Portella demana a la senyora Baillo si ella, personalment, ho va sentir a dir. La
senyora Baillo respon que no. La Sra. Marqués manifesta que, doncs, si la senyora Baillo ho
hagués sentit dir de la seva pròpia veu, li semblaria molt bé aquesta reflexió, però açò van ser
unes paraules que les va interpretar així la premsa i ningú podrà dir que vagin sortir de la
seva boca.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ara el batle només dur l’àrea de Cultura i Festes,
per la qual cosa considera que les comissions informatives que fa les hauria de dominar a la
perfecció, però resulta que no és així. Assenyala que li han demanat per activa i per passiva
que doni explicacions del que es va gastar amb el concert i la sarsuela de l’any 2006, però no
hi ha manera. Primer, està més d’un any sense contestar les preguntes que li van fer per
escrit el dia 01.09.06; després diu que ens ho donarà a la comissió; a la comissió diu que no
ens ho pot presentar per errors informàtics..., la veritat, no ho entén. Manifesta que el batle
ha fet una mala gestió amb els doblers públics i, especialment, amb les festes i no és capaç de
reconèixer que ho va fer malament. Així mateix, manifesta que el batle culpa qualsevol de la
falta de transparència, problemes informàtics... quines bestieses que hem d’arribar a sentir!
Creu que el batle té por de dir el que va passar, no té explicació raonable d’on van anar els
doblers, com s’han gastat els doblers, les factures que hi ha hagut, i li demana que expliqui
d’una vegades per totes quin és l’estat de compte en aquest concepte, i que per favor no ho
demori més.
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El batle manifesta que a la comissió va dir que a la comissió del mes de desembre, o si fos
possible abans, es lliurarien els comptes dels concerts i sarsuela dels anys 2006 i 2007.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que suposa que el batle està assabentat dels costos
de la seva àrea, si bé a vegades en dubta, i deu saber que s’ha posat una bústia nova a
l’entrada de la biblioteca, i li demana si sap el que ha costat.
El batle respon que no sap el que ha costat.
La Sra. Baillo Vadell informa que ha costat 129 euros, i no sap si és d’un material noble, d’un
material especial, perquè una bústia normal costa uns 20 euros. Per tant, demana una
explicació.
El batle manifesta que una bústia normal vas a una botiga, la compres, i la penges, però resulta
que la bústia que s’ha posat a la Biblioteca no és normal perquè s’ha hagut de fer un forat a
una porta que ja existia per poder posar-la i açò val aquests doblers i açò era la necessitat que
tenia la Biblioteca, ja que sempre quedava documentació defora.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que fer un forat no costa aquest doblers i el batle també hauria
de saber, com a regidor de Cultura que és, que aquesta bústia no ha servit per a les necessitats
que es va demanar, ja que queda petit, per la qual cosa s’ha fet una despesa que realment no
ha servit.
El batle indica que açò que no ha servit és ella que ho diu. La Sra. Baillo Vadell manifesta que
el batle ho hauria de mirar de saber, si serveix o no, ja que tres llibres no hi entren, i açò era la
raó de posar aquest tipus de bústia. El batle manifesta que la raó no era aquesta, ja que si
s’hagués de fer una boca de lleó com a Correus... seria tirar la porta baix. La Sra. Baillo diu
que si s’hagués fet una boca de lleó tal vegada hauria entès que costàs 129 euros. El batle diu
que no hauria costat 129, sinó 1.029..., i afegeix que a la senyora Baillo no li va bé res mai.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que per raons de viatge s’ha canviat el dia
del Ple i vol saber si açò és per qüestions d’interès oficial o és per una qüestió privada.
El batle informa que a la Junta de Portaveus se’n va informar, d’açò, i assenyala que el regidor
Sergi Cruz és de viatge; demà el Sr. Cubas no hi podia ser perquè comença una campionat
d’escacs i el batle, aprofitant açò, demà se’n va de vacances quinze dies.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella també ha estat una setmana de vacances, i va cercar els
dies que menys podia afectar l’Ajuntament, i considera que quan hi ha un compromís i, en
aquest cas sabíem que el Ple és el darrer dijous de cada mes, la cosa lògica és que pensem
primer en les obligacions que tenim, però que es canviï el dia del Ple per qüestions privades, no
li sembla bé.
El batle manifesta que si la senyora Baillo hagués assistit a la Junta de Portaveus del mes de
setembre, açò ho podria haver expressat, ja que allà se’n va xerrar de tot açò i dels motius
pels quals s’avançaria en un dia el Ple. Entén perfectament que ella s’adopti els seus viatges,
però reitera que si hagués assistit a la Junta de Portaveus tal vegada ens podríem haver pogut
posar d’acord.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no té cap obligació d’assistir a la Junta de Portaveus.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que ha vist a l’acta de la Junta de Govern Local de dia
21.09.07 que participaran en el programa “Pobles” de Televisió Menorquina. Açò suposa als
ciutadans un cost de 10.920 euros, quasi dos milions de les antigues pessetes, i vol una
explicació sobre per què s’han de gastar tants de doblers per treure reportatges de Sant Lluís.
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El batle respon que va ser un acord adoptat per la Junta de Govern Local, i que l’esmentada
Junta li contestarà.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que també vol saber: Quins són els beneficiaris d’aquest
reportatges? Perquè si van dirigits al poble de Sant Lluís o a Menorca, quin benefici dóna al
poble de Sant Lluís i a Menorca? Que vénguin a comprar sobrassades, o que vénguin a fer una
volta per Punta Prima... considera que açò no és l’objecte. I, gastar tants de doblers d’aquesta
manera, creu que és tirar-los. Per altra banda, demana: No deu ser que així es promocionen
vostès mateixos? Ja que de la lectura que van fer van entendre que faran qualque reportatge i
desprès aniran sortint els regidors, i considera que és poc seriós. Conclou dirigint-se al
PSM–ELS VERDS i al PSOE dient-los que, si volen sortir per la Televisió Menorquina, que ho
paguin els seus partits, perquè no considera adequat que tots els ciutadans hagin de pagar
programes d’aquests tipus.
El batle manifesta que açò és una interpretació de la senyora Baillo, i que, evidentment, si
s’haguessin de pagar les seves intervencions xerrarien dels seus partits i no xerrarien del poble,
açò són maneres de veure les coses. Per altra banda, assenyala que hi ha llocs on governa el
Partit Popular i seria important veure com es fan les propagandes ells mateixos i, a més, fa
quatre dies hi ha hagut unes eleccions i veure el màrqueting televisiu que han pagat tots els
balears per veure sortir el Sr. Matas, que a continuació ha agafat els tapinets i se n’ha anat a
Amèrica, açò és penós... i no estam xerrant de deu mil euros a l’any, sinó de molts de mils i
mils d’euros per una campanya que han pagat els illencs.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la setmana passada a la carretera de s’Ullastrar van
començar una sèrie d’obres i el Partit Popular té entès que s’estan obrint arquetes relatives a la
connexió telefònica, la qual cosa crea un interrogant al seu grup polític, ja que no sap si és un
problema de redacció del projecte que es va redactar malament, per la qual cosa l’Ajuntament
haurà d’assumir el cost de les obres, o al contrari, si és un error de l’empresa, per la qual cosa
serà aquesta qui haurà d’assumir aquests costs. Així mateix, manifesta que la finalitat
primordial de les obres d’aquella zona era retirar tot el tendit elèctric i no sap fins a quin punt
l’Ajuntament incidirà en els veïns respecte que es comenci a dur a terme.
El Sr. Lora Buzón manifesta que se li contestarà per escrit.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que tots els qui han tingut el privilegi de casar qualque
parella a l’Ajuntament, l’aspecte que fa la sala de plens és una mica minsa, no llueix, i les dues
cadires que es posen per als noviis són cadires que s’empren cada dia, i considera que es
podrien posar dues altres cadires per a aquesta ocasió i decorar la sala de qualque manera, per
tal de fer més agradable aquell dia tan especial per a aquelles persones.
El batle manifesta que la gent que es ve a casar a l’Ajuntament poden aportar qualsevol ram
de flors o podem decorar la sala com ells vulguin, açò ells ho saben i, a més, s’ha de tenir en
compte que les obres no estan acabades, dins aquesta sala.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que a la primera comissió de Cultura d’aquest mandat va
fer una pregunta al batle i regidor de Cultura, i ell va contestar que anava errat. Li va demanar
si hi havia hagut extres en el concert líric dels músics, i ell va contestar que, d’extres, no n’hi
havia hagut cap; i el Partit Popular va quedar sorprès quan va veure al registre d’entrada núm.
4325, una factura d’un hotel que textualment diu: “Cenas extras dia 27-28/07 y bebidas” per
un import de quasi 2.600 euros, i no sap si açò és o no un extra.
El batle manifesta que, doncs, no ens vam entendre a la comissió, ja que quan xerram d’extres,
de què xerram d’extres?, de quan ens passam del pressupost o que dins la mateixa actuació
hi pugui haver qualque cosa extra. Respecte a aquesta factura assenyala que els sopars que
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havien tingut cada dia, aquests dies els van haver de reforçar perquè van sopar abans dels
concerts i açò no estava previst i es va haver d’incorporar com a extra, però en cap cas es
passa del pressupost que es tenia per a aquest any.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la primera intervenció que farà serà amb motiu
de les allusions que se li han fet quant a les seves declaracions, relatives a les seves
manifestacions en contra de requalificar terrenys a l’àrea de la costa que estan qualificats com
a equipament escolar, per requalificar-los com a residencials. Demana: Com és possible que
es requalifiquin terrenys, que no eren residencials i que ho poden arribar a ser, i que açò no
suposi un increment de places? Una altra cosa és el que ha dit desprès el regidor d’Urbanisme
que no superen els límits del PTI, però no estam xerrant d’aquests límits, sinó de veure quin
model de creixement tenim per al poble. Així mateix, manifesta que no es tracta de nombre
de places, sinó d’on es creix, i no sap si el PSM–ELS VERS és coherent o no amb la seva
ideologia, ja que francament sobre aquest aspecte no sap què en deia l’esmentat grup polític
abans de governar, però sí que té molt clar quina és la ideologia d’EM–EU.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està convençut i ho veu molt clar que el
creixement, si n’hi ha d’haver, ha de ser en el nucli urbà i de forma planificada, i el fet de
demanar un informe jurídic al Consell Insular de Menorca sobre la possibilitat de requalificar
terrenys per obtenir doblers per comprar solars per fer l’escola, no és altra cosa que
improvisació. Així mateix, manifesta que el seu grup polític, a les declaracions que va fer a la
premsa, es demanava si el model de creixement era seguir amb la improvisació que havia
existit fins ara. Manifesta que creu important el solar de l’escola que s’ha de començar, però
açò no pot servir d’excusa per seguir creixent a la costa, de forma improvisada i incontrolada.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que aquesta notícia que va aparèixer ens va fer
saber que a l’anterior Ple, quan la senyora Marqués ens va dir que l’anterior equip de govern
havia fet tot el possible perquè l’escola fos una realitat tant prest com fos possible, que ni tan
sols hi havia partida pressupostària per expropiar o adquirir els terrenys, i entén, va entendre i
segueix entenent, que en aquella resposta ens van enganar.
El batle manifesta que hi ha partida pressupostària per a expropiacions, el que passa és que
mai van tenir clar quin era el camí, perquè tampoc des del Govern balear se’ns va donar cap
mà d’ajuda, i està clar que els expedients ni tan sols hi van ser, allà; ara es camina ferm.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no s’improvisa, ni hi ha mala planificació, ja que els
terrenys ja estan planificats i no per aquest equip de govern sinó per les anteriors normes
subsidiàries i tot el planejament que hi ha hagut des dels anys 80. Així mateix, manifesta que
nosaltres no tocam res més que un equipament escolar, si bé no ho tocaran sense saber
jurídicament si es pot fer la transformació d’aquest sòl.
Sobre l’increment urbanístic,
manifesta que és clar que no n’hi haurà, si xerram de 100, xerram de 100, no de 110, i
l’increment urbanístic seria a partir de la xifra que ens marquem, i el creixement desmesurat
no és d’allò que estem xerrant aquí, seria diferent que urbanitzàssim un tros i fessin una mal
endemesa, però és que estam aprofitant una parcella, si és que es pugui fer, que és propietat
municipal i que en aquesta no hi cap una escola ni una guarderia, i si jurídicament es pot treure
un aprofitament de 2, 3, o 4 habitatges, li fa l’efecte que açò no és lo que fa bullir s’olla.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la cosa prioritària en aquest Ajuntament és l’escola.
Que haurien de créixer en el poble? Val.
Per nosaltres aconseguir deu mil metres a l’escola
per fer un equipament escolar, haurien de fer cent mil metres quadrats de poble per poder
tenir deu mil metres d’aprofitament mitjà, com ho fem? Hem de fer 150 cases per tenir una
escola? Considera que tenint un equipament escolar de vuit mil metres a la costa, que tal
vegada amb la meitat podem fer l’escola, considera que aquest Ajuntament guanya en
patrimoni i, així i tot, sobrarà equipament escolar a la costa.
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Segueix el Sr. Lora Buzón. Considera que en aquesta assumpte haurien d’arribar a un consens
entre totes les forces polítiques, perquè la prioritat és l’escola, i l’aspecte secundari seria el
creixement de les places, i assenyala que en cap moment s’està parlant aquí d’incrementar les
places turístiques ni de creixement urbanístic. Així mateix, i si es volgués saber quants de
xalets es poden fer encara a l’àrea de la costa, tal vegada tothom estaria amb els pèls de
punta, però no ens hi podem negar perquè tenen uns drets adquirits, i insisteix que del que
està xerrant aquest equip de govern es que, tenint unes parcelles que són municipals i si
jurídicament es pot transformar aquest sòl, creu que l’Ajuntament i el poble se n’ha
d’aprofitar. Conclou dient que respecta l’opinió del portaveu d’EM-EU, però el criteri a l’hora
del creixement no s’ha de sobredimensionar, ja que estam xerrant de 4 o 5 habitatges, no de
40 o 50, i que ell s’estima més 4 o 5 habitatges a la costa, que 150 més al poble, açò és així de
real urbanísticament.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que s’està donant molta importància a un fet que
encara no està decidit, ja que s’ha demanat una informació jurídica al Consell Insular de
Menorca i que quan se’n disposi, serà el moment de parlar-ne. Si es pot fer, en xerrarem, si
no es pot fer és inútil xerrar-ne, i creu que s’hauria d’esperar.
El Sr. Melià Mercadal li sembla que és el revés, i considera que és inútil demanar un informe
jurídic si tenim clar que no es vol fer, i EM-EU té clar que no és convenient i si s’ha demanat
aquest informe es dóna a entendre que, si l’informe és favorable, es vol fer, i assenyala que no
s’ha d’enganar la gent.
El Sr. Lora Buzón manifesta que tal vegada l’únic que engana és el Sr. Melià Mercadal amb
l’expressió que està dient sobre l’equip de govern, ja que l’equip de govern no ha enganat a
ningú perquè en cap moment s’ha negat a donar informació, en tot moment han dit el que
pensàvem. Així mateix, demana al Sr. Melià Mercadal: Vostè vol fer l’escola?
El Sr. Melià Mercadal li respon que no véngui en demagògies, tots volem l’escola.
El Sr. Lora Buzón manifesta que tots fem demagògies, i creu que de demagògia, ell no n’ha fet,
ja que aquí l’únic que ha exposat és que l’Ajuntament té uns equipaments al seu abast i si es
pot aconseguir l’objectiu municipal, l’Ajuntament podrà aconseguir una escola molt més ràpida,
i insisteix que per expropiar o s’ha de desenvolupar el nucli urbà, o s’ha de fer l’altra cosa. Així
mateix, insisteix que no s’ha de sobredimensionar les coses i que estam xerrant d’una parcella
que és quasi la meitat de l’escola que es vol fer, ara bé, si es vol treure i cremar mistos, en
podem cremar molts.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que també li ha semblat demagògic emprar el nombre de cent
mil metres quadrats per poder aconseguir un terreny de deu mil metres quadrats. No obstant
açò, per la seva part dóna aquest tema per tancat.
El batle manifesta que açò és la qualificació del sòl perquè hi pugui haver equipament, i s’ha de
tenir en compte que allà on ara es pretén fer l’escola és rústic i s’ha de transformar, i aquí
s’està xerrant d’uns equipaments escolars que hi ha a la costa, traslladar-los al nucli urbà, i si
feim l’esmentada requalificació a la costa i feim quatre peces, llavors podem pagar la
indemnització dels terrenys que volem emprar per fer la nova escola.
Així mateix, manifesta
que açò no és demagògia, açò és la realitat, a uns els agradarà i a uns altres no, i si no ho fas
així hauràs de treure a pèl els doblers. Conclou dient que, si jurídicament és possible, llavors es
posarà damunt la taula si ho feim o no, i que açò no és demagògia, açò és presa de decisió.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que és presa de decisió sense criteris clars. El batle manifesta
que més clar que aquest, que és la consecució de l’escola... El Sr. Melià Mercadal manifesta
que, amb açò tots hi estam d’acord. El batle manifesta que, doncs, llavors es tracta de posarnos d’acord en la forma, uns ho veuran de blanc i uns altres de negre.
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Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que li agradaria fer una sèrie de preguntes a
l’equip de govern respecte a la qüestió de l’aigua.
Manifesta que totes les analítiques de
l’aigua de la xarxa pública de Sant Lluís que diferents entitats del municipi han fet aquests dies,
coincideixen que els nivells de nitrats superen els límits legalment permesos, almanco les dades
de les quals té coneixement. Ahir l’equip de govern va fer públic un comunicat en què insistia
que l’aigua de la xarxa de Sant Lluís s’ha mantingut sempre dins els paràmetres de potabilitat
legalment establerts. Per tant, demana:
És que l’equip de govern maneja altres dades que ell desconeix?
Quines són aquestes dades?
O, és que l’equip de govern menteix per restar importància a aquest tema que tant preocupa la
població?
Quines mesures s’han pres per informar la població?
Quines són les causes d’aquesta elevada concentració de nitrats?
Quines mesures s’han pres per davallar els nivells de nitrats i així garantir la potabilitat de
l’aigua de la xarxa?
Quines mesures es té previst prendre?
Mentre no se solucioni el problema, quines mesures s’han pres o es prendran per evitar el
consum d’aigua no potable en centres com l’escola, escoleta o el poliesportiu?
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el Partit Popular ha presentat un punt d’urgència
sobre la qüestió de l’aigua i que o bé ara pot donar resposta a les esmentades preguntes o bé
quan es tracti el punt d’urgència. El Sr. Melià Mercadal respon que ara.
Pren la paraula el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquest problema per a l’equip de govern és
més important que tal vegada molts d’altres, perquè estam governant i ens preocupa tota
aquesta situació, si bé no han creat un alarmisme com a equip de govern, sí que ho ha fet
l’oposició, i nosaltres hem manifestat el que ens ha dit en tot moment el Govern balear, que és
l’òrgan que té competència en aquesta matèria. Manifesta que ens va dir que tal dia de
setembre estaven a 55 de nitrats, però en cap moment el Govern balear ens ha dit que l’aigua
no fos potable; en cap moment el reial decret del qual l’esmentat organisme fa menció per
dir-nos a nosaltres que hàgim d’informar la població que l’aigua no és potable, a aquest
Ajuntament no hi ha entrat; i en cap moment nosaltres no podem dir res que no ens hagi dit el
govern balear.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en aquests moments, i en el moment que van rebre
la comunicació del Govern balear, l’aigua és i era potable, i diu que l’equip de govern no
menteix perquè té les anàlisis que fa tant la companyia d’aigües com el Govern balear. A més,
informa que dia 17.10.07 estaven en 42,24 de nitrats i dia 19.10.07 a 46,20 de nitrats, i el més
segur és que ara com ara estiguem per aquests barems de nitrats, i posa en dubte que hi hagi
cap Ajuntament d’aquesta illa que tengui aquests nivells de nitrats tan baixos com tenim
nosaltres.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la primera mesura que van adoptar, sabent que
teníem un pou amb més nitrats que un altre, va ser el que faria qualsevol equip de govern:
tancar aquest pou i poar de l’altre que en tenia menys. La segona mesura que prendran, i
que ja n’han començat adoptar d’urgents, serà fer una altre pou per previsió, més que res,
amb vista a l’estiu, que és quan hi ha més demanda, i per si l’altre pou encara està igual
respecte als nitrats. Per tant, considera que de moment s’estan prenent les mesures que toca.
Manifesta que, com a equip de govern, si el Govern balear ens hagués dit que l’aigua no era
potable, no només hauríem fet una roda de premsa, sinó que estàvem obligats per reial decret
a avisar, porta per porta, tots els ciutadans que l’aigua no era potable. Però ara com arai i des
del dia que vam rebre l’avís del Govern balear que teníem els 55 de nitrats i que estàvem dins
els paràmetres legals de l’aigua, tenim l’aigua potable.
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Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a les causes de la concentració d’aquests nitrats,
manifesta que l’Ajuntament no ha tirat cap bomba de nitrats en el poble; la seva responsabilitat
és vetllar per la seguretat de la salut pública dels nostres habitants. Assenyala que es diuen
moltes coses i causes d’aquests possibles nitrats i, primer, que és el més probable, és el gran
abús que s’ha fet dels adobs que es tiren damunt la terra, i segon, els sistemes de foses
sèptiques. Així mateix, manifesta que una altra cosa a tenir en compte és que l’aqüífer que
tenim a Sant Lluís no és l’aqüífer de Sant Lluís, sinó que és l’aqüífer des Migjorn i el que es
pugui contaminar en unes altres terres pot influir en aquest aqüífer, si bé el 90% prové del
que es posa damunt la superfície terrestre.
Pren la paraula el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si la contaminació pot venir, fins i tot,
d’un altre municipi, com s’entén que un pou estigui contaminat i l’altre no, per la qual cosa
entén que no són els pous que estan contaminats, sinó que és l’aqüífer.
I no acaba
d’entendre que un pou estigui més contaminat que l’altre, quan tot és del mateix aqüífer.
El Sr. Lora Buzón manifesta que d’un pou a l’altre hi ha una relativa distància, tal com marca la
llei, però un té l’aigua en estat perfecte i l’altre no, i l’explicació és que la bossa d’aigua no és
tota llisa, sinó que va fent sifons i a vegades te pot xuclar d’una banda del sector i a vegades
d’una altra, i basta que una bossa tengui més aigua i una altre no en tengui tanta perquè una
aigua estigui més neta i l’altra menys neta. Com més poca quantitat d’aigua hi hagi dins
l’aqüífer més probabilitats hi ha que els nitrats siguin més alts, i al contrari, com més aigua hi
hagi dins l’aqüífer, menys nitrats té l’aigua. Per tant, un dels remeis i consells a nivell mundial
és no fer un consum abusiu de l’aqüífer, tant en el pla personal, com agrícola, etc.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que una altra pregunta que havia fet era quines mesures s’han
pres per fer davallar els nivells de nitrats i així poder garantir la potabilitat de l’aigua de la
xarxa.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, tal com ha dit anteriorment, la primera mesura va ser tancar
el pou que tenia més nitrats.
Així mateix, manifesta que una altra mesura és que s’està
preparant tota la documentació per poder demanar permís per perforar un nou pou. Assenyala
que ens van prendre les mesures de nitrats d’un pou veí per saber quants n’hi havia, i en tenia
menys de 42, per la qual cosa es perforarà aquest nou pou, a la distància reglamentària, dins
l’esmentada zona.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que la darrera pregunta que havia fet era: Mentre no se
solucioni el problema, quines mesures s’han pres o es prendran per evitar el consum d’aigua no
potable en centres com l’escola, escoleta o el poliesportiu?
El Sr. Lora Buzón considera que ja ha donat resposta a aquesta qüestió, i vol deixar clar que
l’aigua és potable per a tothom i que, des del dia 25.09.07, que van rebre aquesta informació
del Govern balear, ja van adoptar les mesures indicades anteriorment, és a dir, aturar un pou;
no van actuar dos mesos més tard, sinó que van actuar immediatament.
Així mateix,
manifesta que l’aigua, en aquests moments i segons l’índex que té de nitrats, és perfectament
potable per a totes les persones del terme municipal; si no fos potable, l’equip de govern
hauria pres les mesures obligatòries que marca la llei. Per altra banda, assenyala que tant a
la companyia com a qualsevol subministrador d’aigua, els fan revisions d’aigua per part de la
conselleria sense que ells ho sàpiguen, i no som nosaltres que diem al Govern balear que ens
facin unes anàlisis, sinó que és l’esmentat organisme que fa les seves anàlisis i, a més, la nostra
companyia fa les nostres anàlisis perquè hi està obligada.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, com s’entén que totes les anàlisis que fan a nivell
privat o entitats no públiques donin una concentració de nitrats superior als 55, i les que fa el
Govern balear i la companyia d’aigua donin nivells de 42 i 46.
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El Sr. Lora Buzón manifesta que s’ha de tenir en compte el dia que es fan i d’on es fan, perquè
el Govern balear no ens diu d’on les fa, les anàlisis, un dia les fa d’un lloc i un altre dia les fa
d’un altre, i la companyia d’aigües també ho fa així, no s’agafa sempre l’aigua de la mateixa
aixeta. A més, diu que a l’hora de fer unes anàlisis tot pot influir, com per exemple que un dia
hagi plogut més que un altre.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, si és una qüestió de dades, no es pot afirmar que mai
s’han superat els nivells de nitrats, però l’equip de govern ahir, mitjançant un comunicat
públic, va afirmar que mai s’havien superat.
Intervé el batle. Manifesta que una qüestió a tenir en compte és que el marge de maniobra que
te dóna la Conselleria de Sanitat és de 55, de nitrats, i a Sant Lluís mai s’ha passat dels 55, per
la qual cosa l’aigua sempre ha estat potable i açò és l’afirmació que l’equip de govern va fer. Si
s’hagués superat aquest nivell, haurien d’haver adoptat les mesures obligatòries que té marca
la llei.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, si no ho té entès malament, els límits són 50, i no 55.
El batle respon que no és així, que hi ha un marge de maniobra de 55, tal com ha explicat
anteriorment.
El Sr. Lora afegeix que dins aquest Ajuntament no ha entrat cap paper de la Conselleria de
Sanitat del Govern de les Illes Balears dient que l’aigua no és potable, i que s’ha demanat a
l’esmentat organisme que facin les anàlisis, si és possible, més sovint, però ells les fan segons
els marca la llei i, per açò, nosaltres hem fet més anàlisis que ells.
El batle manifesta que també, quan xerres en pla sanitari, te diuen que quan l’aigua no és
potable és quan està a 500, de nitrats, i aquí estam xerrant de 55, de nitrats, i creu que s’ha
fet una mica d’alarmisme...
Així mateix, recorda que quan érem allots bevíem de les aixetes
del carrer i de les fonts del carrer i els animals passaven per enmig del carrer i bevien d’aquella
mateixa font i mira com estam...
No obstant tot açò, vol deixar clar que aquest equip de
govern en cap moment ha estat descuidat i que seguirà estant-hi a l’aguait.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, si efectivament els nivells han baixat, podem estar més
tranquils, però si en canvi deim que de nitrats n’hi ha hagut sempre i ningú s’ha enverinat, açò
li preocupa.
El Sr. Lora Buzón manifesta que açò no ho han dit ells. El batle manifesta que, de nitrats, n’hi
ha hagut sempre. El Sr. Lora Buzón diu que des del juràsic, que n’hi ha hagut de nitrats! i que
la qüestió dels nitrats és una feina molt llarga i la solució no és només local.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no té més preguntes a fer.

NOVÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ A LA
SITUACIÓ DE L'AIGUA POTABLE DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Mª Nieves Baillo Vadell, como Portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Sant Lluís, -------------EXPONE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que habiendo solicitado día 2/10/2007 la creación de una comisión especial para tratar una Moción sobre
el agua potable en Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Que ante la poca sensibilidad demostrada por el equipo de gobierno que no aceptó celebrar una comisión
especial que había solicitado el partido Popular para este mes de octubre, tratándose de un servicio tan
importante, que merece una especial atención por referirse al agua para consumo humano. ----------------Que siendo el motivo de la solicitud que se realizara un estudio de diversos análisis de manera inmediata,
cosa que el equipo de gobierno ha pospuesto hasta la celebración de una comisión ordinaria para el mes
de noviembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que teniendo en cuenta que los resultados de las analíticas que obran en poder del Partido Popular son
realmente preocupantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------Que los resultados, en el caso urbano, dan una cantidad de nitratos superior a 50mg/l., que es lo
establecido por la Ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Que siendo los niños, en la escuela, los que pueden resultar más perjudicados en el consumo de agua ya
sea bebiendo directamente de la fuente o en el comedor escolar. -------------------------------------------------Que ha llegado a nuestro conocimiento que la APIMA también tiene resultados analíticos superiores a lo
autorizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que al ser un asunto especialmente delicado, porque está en juego la salud de la población más sensible,
los niños. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que mientras se hace un estudio de la Moción presentada por el Partido Popular sobre el agua, y entre
tanto se toma las decisiones necesarias para dar solución a este serio problema. ------------------------------El Partido Popular presenta la siguiente: -------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Comprar un equipo de ósmosis inversa, para ser instalado en el Colegio Público. Habiendo de
mencionar que el aprovechamiento es sólo de un 20% del agua filtrada. O bien, que se instale un filtro
desnitratador, que tiene un mantenimiento reducido y un porcentaje de aprovechamiento de agua mucho
más alto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Para poder cerrar los grifos de acceso directo a los escolares/usuarios, instalar aparatos de reparto de
agua mineral envasada en el Colegio, en s’Escoleta y en el Polideportivo. ---------------------------------------3.-Informar a todos los usuarios que el consumo de agua potable conteniendo nitratos en cantidades
elevadas puede ser perjudicial para la salud, especialmente a niños, tercera edad y mujeres embarazadas.
4.- Que se prevea para el Geriátrico, ahora que aun está en obras, instalaciones de agua debidamente
preparada par el consumo humano.” ------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell.
En primer lloc, manifesta que li sembla francament malament
que s’hagi de debatre dins un Ple una cosa que considera que hauria d’haver-se debatut en una
comissió, ja que en un Ple es presenten una sèrie de propostes, s’argumenta a favor o en
contra, en dues intervencions que tenim i després se sotmet a votació. Manifesta que totes
aquestes preguntes i qüestions, que han provocat badallera a més d’un oient, sincerament açò
no hauria passat si s’hagués acceptat la comissió especial que va demanar el Partit Popular.
Pren la paraula el batle dient-li a la senyora Baillo que estam en un punt d’urgència, i que li sap
molt de greu l’expressió que acaba de dir de badallera, perquè no se li pot tallar el dret a cap
regidor d’emprar el seu torn de precs i suggeriments. Manifesta que hi ha hagut un prec i una
contestació i que açò, interpretar la portaveu del Partit Popular que genera badallera,
considera penosa aquesta intervenció. Li demana que s’adreci a la moció i deixi el que ha
succeït en el punt de “Precs i suggeriments”.
La Sra. Baillo manifesta que l’està tractant al punt i demana al batle que no la interrompi.
El batle manifesta que la pot interrompre quan ell vulgui i li demana que se centri en el punt
d’urgència que el Partit Popular ha presentat i deixi fer la badallera que a vostè sembla que li
ha produït els precs i suggeriments que ha presentat EM-EU i que ha contestat l’equip de
govern.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle no ha entès el que ella ha dit. I, tot seguit, segueix
dient que si l’equip hagués acceptat la comissió especial que el Partit Popular va demanar, tot
açò no s’hauria debatut aquí. Abans que res, voldria deixar clar que amb aquest assumpte el
Partit Popular ha actuat amb molta serietat, cosa no apreciada per aquest equip de govern.
Manifesta que el Partit Popular té les analítiques des de mitjan setembre i en cap moment en

19

van fer ús davant els mitjans de comunicació, per ser precisament un tema delicat i, en cap
manera, volien causar alarma social. Per aquesta raó, van demanar una comissió especial per
parlar-ne conjuntament .
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que està molt contenta d’haver sentit tractar d’aquest
tema i sentir que l’equip de govern està preocupat, però van reaccionar de tancar un pou
després que el Partit Popular va demanar la comissió especial, ja que aquesta la van demanar
dia 2 d’octubre i l’equip de govern va sortir als mitjans de comunicació el dia 18 d’octubre dient
que la contaminació per nitrats obligava a tancar un pou de Sant Lluís. Per tant, van reaccionar
posteriorment a la sollicitud del Partit Popular, que va ser denegada. Manifesta que l’equip de
govern diu que mai han passat de 55 mg/l...
Tot seguit, el Sr. Lora manifesta que vol fer un incís. El batle ho denega i assenyala que l’incís
vindrà llavors, a la rèplica.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’equip de govern diu que mai han passat de
55 mg/l de nitrats i el Partit Popular ha fet analítiques i tenen uns resultats que són superiors
a 55 i, per açò, volien tractar dins aquesta comissió especial tota aquesta qüestió, per res ferho públic. Així mateix, manifesta que quina frustració del Partit Popular quan el regidor no va
acceptar estudiar aquest tema dins una comissió especial i deixar-lo per a la comissió del mes
de novembre, quan el PP considerava que en aquell moment era important. No sap si el Sr.
Cruz va actuar per lliure o va actuar mal aconsellat, i manifesta que l’augment de nitrats de
l’aigua no apareixen d’un dia per l’altre, hi ha un procés i tothom ho sap, i mai disminueix, sinó
que sempre, desgraciadament, va en augment, i en el darrer any ha superar el límit legalment
permès.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tothom sap que les analítiques del Govern balear,
de les quals ella en va demanar una còpia abans que el regidor d’aquest Ajuntament, indiquen
que estam en els límits, perquè si la base són 50, tant en poden tenir 45 com 55. El Partit
Popular creu que ja és el moment de cercar solucions i no ens podem permetre el luxe de
continuar en aquesta situació, i no podem deixar passar més temps i hem de solucionar el
problema. Manifesta que, si bé ningú s’ha enverinat, com ha dit el batle, és una qüestió latent
i el que ha de fer l’equip de govern és actuar amb responsabilitat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que és xocant que el Sr. Cruz, quan va tenir la reunió
amb l’APIMA, vagi dir que muntaria un equip d’osmosi inversa a l’escola, i el batle, a les
declaracions que fa avui a la premsa, diu que descarta installar aquest equip. El Partit Popular
no ho entén, ja que un diu una cosa i l’altre en diu un altra. Assenyala que l’aigua és una
cosa molt seriosa i es demana: És que vostès no han arribat a acords sobre aquest tema? Si
un regidor diu una cosa i el batle el desautoritza públicament, el fa quedar molt malament, i no
entén que el batle faci quedar malament un regidor que pertany a l’equip de govern. Davant
açò, la preocupa com reaccionaran davant la proposta del Partit Popular, que no la fan per
quedar be ni malament, l’únic que demana són solucions.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa alguns dies l’equip de govern van dir que
tancaven un pou per obrir-ne un altre i es demana: Quina seguretat tenim que no hi haurà
nitrats en aquest altre? Sabem que totes les aigües vénen de l’aqüífer des Migjorn i el fet de
fer una inversió que pot sortir malament, perquè pot molt ben ser que d’aquí a dos anys
resulta que en aquest pou i pot haver nitrats..., en definitiva, les aigües del nucli urbà de Sant
Lluí estan contaminades, no hem dit que no fos aigua potable, estan contaminades, i és
l’Ajuntament qui ha de garantir que el subministrament de l’aigua sigui apte per al consum
humà, i d’aquí l’explicació i l’argumentació que fa -que a vegades se sent privada de poder
xerrar tranquillament perquè és interrompuda- per presentar avui la proposta com a moció.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el primer punt de la moció tracta de dues coses: o
bé de posar un equip d’osmosi inversa o bé posar un filtre desnitratador. Indica que dins el
grup del Partit Poular hi ha una persona que és l’adequada per explicar quina diferència hi ha
entre l’una i l’altra opció, i si el batle ho permet, li passarà el micròfon perquè així ho expliqui.
A més, diu que ha estat en contacte amb diferents persones que tenen coneixement sobre
aquesta qüestió i li han dit que seria francament molt positiu, amb vista a l’escola, el fet de
posar un equip d’osmosi inversa o un filtre desnitratador.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que la principal diferència que hi
ha entre l’osmosi inversa i els desnitrificadors és que l’osmosi inversa filtra quasi el 90% de les
partícules i els minerals, en canvi els desnitrificadors només lleven els nitrats. No obstant açò,
l’osmosi inversa només té un aprofitament de l’aigua d’un 20%, és a dir, si filtram deu tones
en tiram vuit, a part que la vida útil dels filtres de carbó i les membranes tenen una vida
bastant limitada i, generalment, s’han de canviar cada sis mesos o un any, depenent de la
quantitat de nitrats que hi hagi. En canvi, els desnitrificadors per una quantitat d’aigua de 10
tones i tenint en compte que hi hagués un valor de 75 m/l de nitrats, només tirarien 240 litres
d’aigua per filtrar, i el manteniment són 200 grams de sal per quilo de resina, és a dir, un
aparell que dugui 30 quilos de resina, cada regeneració gasta sis quilos de sal. Com que el
problema a Sant Lluís és únicament i exclusivament qüestió de nitrats, considera que posant
una aparell d’aquest tipus a l’escola es pot aplicar de forma general perquè la cuina pugui
cuinar amb aigua lliure de nitrats i així tenir aigua també a la xarxa perquè en totes les fonts
d’aigua d’on beuen els allots s’hi pugui beure directament sense haver de canviar fonts ni fer
res alternatiu. Respecte al cost econòmic, manifesta que un desnitratador que filtra 10 tones
pot costar entre uns 1.200 euros - 1.300 euros, més la installació.
Reprèn la paraula la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tot açò és el que fa referència al primer
punt de la moció. En el segon punt es demana que per poder tancar les aixetes d’accés directe
als escolars/usuaris, mentre no se solucioni la situació, s’installin aparells de repartiment
d’aigua mineral envasada en el collegi, escoleta i poliesportiu. Sobre el tercer punt de la
moció, considera que si continuam amb la quantitat de nitrats que hi ha hagut durant el mes de
setembre, es pot mantenir d’informar a tots els usuaris que l’elevat nombre de nitrats de
l’aigua pot ser perjudicial per a la salut, especialment a allots, tercera edat i dones
embarassades. Sobre aquesta qüestió, manifesta que l’equip de govern diu que té unes anàlisis
fetes de fa pocs dies i té curiositat per saber qui les ha fetes, ja que resulta que les analítiques
que ens presentaven fins ara totes estaven en 49, 48, 49’5, però mai arribaven a 50; en canvi,
si comparam les analítiques de l’empresa particular i comparam les analítiques del Govern
balear, les d’aquest organisme són molt més elevades. Finalment, manifesta que en el punt
quart de la moció es proposa que es prevegi per al geriàtric, que encara està en obres,
installacions d’aigua degudament preparades per al consum humà, perquè en el futur, si es fa
un nou pou, ningú garanteix que l’aigua surti en condicions o que d’aquí a dos anys estiguem
igual que ara.
Intervé el batle. Manifesta que sembla que la senyora Baillo no està ben informada. En cap
moment l’Alcaldia desautoritza el regidor de Medi Ambient, una cosa és installar un equip
d’osmosi i una altra cosa és installar una planta d’osmosi, i el que ell va dir és que no
s’installaria en aquests moments una planta d’osmosi quan l’aigua a Sant Lluís és potable, i açò
és el que volia dir al periodista. D’equips d’osmosi? En cap moment va desautoritzar el regidor
de Medi Ambient respecte si té intenció de plantejar un equip o no, però insisteix que el batle
va fer referència a una planta d’osmosi, que no és el mateix, açò que quedi clar.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo ha fet referència a la reunió
que hi va haver a l’APIMA, i diu que allà el regidor de Medi Ambient en va informar, i es va dir
que amb l’analítica que es tenia en aquell moment una de les primeres mesures que havia
decidit l’equip de govern era posar un equip d’osmosi a la cuina de l’escola. Si bé tenien clar
que Sanitat no ens havia dit que l’aigua no fos potable, però com que entenien la
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problemàtica que hi havia i que la gent estava preocupada, ens vam comprometre a fer açò.
També ens van demanar que duguessin aigua embotellada i se’ls va dir que tot açò s’estudiaria
conjuntament amb l’escola. No obstant açò, aran d’aquella analítica es va decidir clausurar un
pou i aquell problema, en aquests moments, no el tenim; per tant, entén que ara posar un
equip d’osmosi a l’escola és del tot innecessari perquè estam per davall dels 50m/l.
Açò no
vol dir que no hi estiguem treballant, tenim diferents pressuposts perquè en el moment que es
torni a detectar aquest problema, es pugui installar aquest equip, si bé espera que no torni a
passar.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que ja que el Sr. Tudurí està ben informat sobre
aquesta qüestió potser se’l cridarà perquè ens passi aquesta informació. Així mateix, manifesta
que, evidentment, que aquest problema preocupa l’equip de govern, però troba innecessari
prendre unes mesures quan no són necessàries. Per altra banda, manifesta que l’escola sap
contínuament les analítiques que tenim i esperam una analítica de la mateixa empresa que va
fer l’analítica a l’APIMA, a les mateixes aixetes, i es durà a l’escola i es farà pública i quedarà
penjada al tauler d’anuncis del collegi perquè la gent estigui tranquilla i, a més, s’han
compromès a repetir aquestes analítiques amb bastant assiduïtat per controlar el problema.
La Sra. Baillo Vadell diu que aplaudeix la senyora Marqués.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’equip de govern no donarà suport a la moció
presentada pel Partit Popular perquè considera que el problema està resolt. No obstant açò,
assenyala que vol fer menció d’una sèrie de qüestions. Recorda que la senyora Baillo va dir al
diari Menorca: “La propuesta que hizo el Partido Popular fue que se iniciara la redacción de un
proyecto para hacer una planta de osmosis inversa para potabilizar el agua de Sant Lluís”; i es demana:
Sap què val, açò?... 17 milions d’euros, i assenyala que el problema que té Sant Lluís no és
aquest. Vostè, senyora Baillo, ja que el Pisuerga pasa por Valladolid, ens ha matat a tots
amb els problemes de l‘aigua, perquè els articles que ha fet a la premsa, d’estar en babia i
acusar un regidor de l’equip de govern de no saber què està fent, tal vegada és vostè que no
té els peus en terra.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a Manacor tenen 103 i 154 de nitrats, fa 14 anys, i
un batle del Partit Popular encara no ha fet res; un altre batle del Partit Popular, sense anar
molt enfora, de Gandia, que tenen 84m/l, va haver de dictar un ban; i aquí, a Sant Lluís, el
mateix dia que es va rebre l’informe del Govern balear havien tancat el pou que donava 55 de
nitrats. Vostè, senyora Baillo i el Partit Popular, ha provocat l’alarmisme i nosaltres també
tenim experts respecte a desnitratadors i plantes d’osmosi... i clar que es preocupa aquest
equip de govern. Vostè troba que donaríem aigua que no és potable? Creu que no ho deu
trobar.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’equip de govern ha actuat ràpid i bé i si haguessin
volgut amagar res, com insinua vostè en els seus escrits, nosaltres no haurien fet cap roda de
premsa per dir que estàvem en els límits respecte als nitrats, si bé no estàvem obligats a ferne cap.
Així mateix, manifesta que la senyora Baillo no es fia de les anàlisis que fa
l’Ajuntament ni de les que fa el Govern balear, i assenyala que les anàlisis les fa ben igual
aquest equip de govern que quan governava el PP, vénen d’allà mateix, i tant quan
governava el PP a Mallorca com ara, el laboratori és el mateix, açò no té color, els resultats són
fiables.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que s’ha d’agafar amb una mica de serietat tot aquest
assumpte, perquè nosaltres en cap moment, i menys el regidor de Medi Ambient, es mereixen
les qualificacions d’estar en Babia, perquè en Babia aquí no hi ha estat ningú, sempre han estat
al corrent de tot i tal vegada la que està en Babia és vostè, senyora Baillo. Considera que la
senyora Baillo hauria d’excusar-se, respecte a aquest article del diari, al regidor de Medi
Ambient, perquè l’esmentat regidor ha actuat de veres i bé, i si aquest assumpte no ha anat a
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una comissió extraordinària és perquè consideràvem que no hi havia un problema, ja que si n’hi
hagués hagut un de gravetat, és clar que s’hauria fet la comissió. Per altra banda, la senyora
Baillo va demanar aquesta comissió dia 2 d’octubre, però assenyala que va ser dia 25 de
setembre que van tancar l’aixeta del pou, és vostè que està en Babia. Conclou dient que no
donaran suport a la moció i que l’equip de govern és partidiari de solucionar el problema i
aquesta solució la tenen i faran prou campanya perquè la qüestió dels nitrats i la contaminació
de l’aqüífer puguin minvar, així com es dirigiran a altres ajuntaments i al Consell per poder
parlar globalment del problema de l’aigua.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la primera intervenció s’ha dit que l’oposició fa
alarmisme amb la qüestió de l’aigua, si bé ara a la segona intervenció del Sr. Lora s’ha referit
al Partit Popular, i vol deixar clar que EM-EU no ha dit res perquè no volia crear alarmisme o
alarma social, si bé açò no vol dir que no estigui preocupat sobre aquest assumpte. Així
mateix, considera que davant la preocupació que existeix dins la població l’equip de govern
hauria d’haver convocat una comissió especial, i el fet que hi hagi o no el problema de la
contaminació de l’aigua, el que sí que hi ha és una gran preocupació dins la població, i açò per
si ja és un problema, i és degut que l’equip de govern no ha gestionat de forma correcta
aquesta alarma que hi ha hagut, en el sentit que no ha donat la informació que tocava.
Manifesta que, en el cas que hi hagi hagut informacions que no eren correctes, l’equip de
govern no ha sortit al pas en el moment i sobretot creu que ha faltat voluntat de diàleg dins el
mateix Ajuntament.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no va ser EM-EU qui va demanar fer una
comissió especial, però sí que creu que hauria ajudat molt a aconseguir aquest necessari clima
de confiança i de consens i de poder transmetre a la població una sensació de tranquillitat si
des del propi Ajuntament s’hagués tingut més sensibilitat a l’hora de tractar aquesta qüestió en
diàleg i transparència. Atès el que s’ha dit, que actualment els nivells dels nitrats estan bé,
anuncia que EM-EU s’abstindrà, però creu que fa falta que la gent pugui estar tranquilla, ja que
els comentaris que se senten pel carrer són de preocupació, i creu que la preocupació en si ja
és un problema i no basta tenir la consciència tranquilla d’haver solucionat el problema, si és
que l’han solucionat, sinó que la preocupació de la gent de Sant Lluís és important, i açò és a
causa d’una falta de sensibilitat de l’equip de govern a l’hora d’abordar el problema.
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
llegeix el que diu el diari: “El
para la escuela”; i diu que
argumentació que semblava

Manifesta que vol matisar una sèrie de qüestions. Tot seguit,
Alcalde también descartó la instalación de un equipo de osmosis inversa
per res el batle xerra de planta d’osmosi i per açò la seva
que un desdeia allò que deia l’altre.

Tot seguit, el batle demana a la senyora Baillo si ella li ho ha sentit dir a ell, açò. La senyora
Baillo diu que no. El batle vol clarificar que d’equip d’osmosi que s’havia d’installar al collegi
en cap moment no en va xerrar, sinó que sempre es va referir a planta d’osmosi; altrament,
considera que fer una planta per llevar nitrats és matar mosques a canonades.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella va llegir el diari i és molta casualitat que el periodista
no interpreti el que vostès volen dir, per tant, ella ha de donar per bo allò que diu el diari. Per
altra banda, vol clarificar que dia 2 d’octubre, si ella hagués estat regidora de Medi Ambient i
l’oposició li hagués fet una sèrie d’exposicions, com: Que habiendo publicado en los medios de
comunicación un problema de los acuíferos en la zona de levante; que ante las declaraciones del Alcalde anunciando
que el agua de Sant Lluís está perfecta; que ante los resultados de los análisis del agua del grifo efectuados por el
Partido Popular en fechas distintas, analíticas que dan unos nitratos por encima de 50mg/l donde demuestran que está
muy lejos de ser perfecta, ya que están por encima de los parámetros permitidos; Ante la responsabilidad municipal,
cuya obligación es controlar pozos y agua de la red que llega a las viviendas para el consumo humano; que al haber un
exceso de nitratos en el agua potable por contaminación fecal y abonos agrícolas; que habiendo solicitado una copia de
las analíticas de las aguas de los pozos de los últimos dos años a este Ayuntamiento en fecha 13 de septiembre...”

és a dir, una sèrie d’argumentació per sollicitar una comissió especial, si ella hagués estat en el
lloc que està el Sr. Cruz, hauria quedat un poc espantada i hauria dit, naturalment, que sí, però
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que es denegàs aquesta comissió i es postposàs a dia 7 de novembre, li va semblar com una
reacció molt lleugera, que semblava que no sabia veure res. Manifesta que esperava que el
Sr. Cruz acceptàs fer una comissió especial i tractar aquest assumpte conjuntament i el Partit
Popular es va sentir molt frustrat, no han estat gens lleugers, en canvi sí que ha trobat que ha
estat lleuger el Sr. Cruz.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’equip de govern té per costum, quan hi ha un
problema a Sant Lluís, començar a xerrar d’altres pobles i, naturalment, sempre els qui
governen són el Partit Popular, i quan hi ha alguna cosa que no en tenen prou arguments, tant
el batle com el Sr. Lora argumenten que si el govern balear d’abans..., sempre els errors els té
el Partit Popular, i considera que nosaltres ens hem de concretar en les coses que estan
passant a Sant Lluís, que són les que ens interessen i les importants.
Per altra banda,
manifesta que l’equip de govern ha dit que té unes analítiques i demana: Qui les ha fet?
El Sr. Lora Buzón respon que Munditest.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, ja que totes les analítiques de l’any 2007 de Munditest no
n’hi ha ni una que arriba als 50mg/l, agrairia que, o bé com ha dit la Sra. Marqués que faran
analítiques el mateix Ajuntament, o bé se’n vagin al Govern balear, perquè les analítiques del
Govern balear i les analítiques de Munditest no coincideixen.
El Sr. Lora Buzón indica que si açò ho diu vostè.
La Sra. Baillo Vadell diu que ella té proves i que quan vulgui li ho demostra i que, per açò, volia
fer la comissió especial i no està aquí discutint de si són 50, 60 o 100. Per tant, el Partit
Popular va donar arguments suficients per fer aquesta comissió i no es va acceptar i d’aquí els
articles que creu que s’han merescut l’equip de govern i el Sr. Cruz per haver-ho denegat. Que
diguin que en aquests moments l’aigua és potable i que està en condicions perquè han tancat
un pou, creu que hi ha hagut una falta de comunicació total, tant de l’equip de govern cap als
partits polítics com de cara al públic en general. Falta de diàleg i de transparència, perquè si
des del primer moment s’hagués fet aquesta comissió que va demanar el Partit Popular, d’açò
avui no n’estarien xerrant.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que hi ha hagut un problema, perquè si no n’hi
hagués hagut cap no s’hauria tancat un pou. Així mateix, i si en aquests moments l’equip de
govern es compromet que farà un control exhaustiu d’aquesta qüestió, el Partit Popular ho
aplaudirà. Conclou dient que, de tota la resta, creu que l’equip de govern té merescut les
cartes i més. Haguessin reaccionat d’un altra manera!
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la senyora Baillo va reaccionar quan va veure la roda
de premsa que va fer l’equip de govern per dir el que ens havia dit el Govern balear, ni abans ni
després. Indica que de papers en tenim tots i de declaracions a premsa n’han fet tots, i
nosaltres en totes les declaracions que hem fet a la premsa, en cap moment s’ha fet cap
crítica a la forma d’actuar de cap partit.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no governa.
El Sr. Lora Buzón assenyala que ja ho sap, però ella té responsabilitat d’oposició i de dir la
veritat de les coses i vostè, en tot moment, quan fa un escrit, com li ho ha dit abans: Pisuerga
pasa por Valladolid i de passada en mataré tres o quatre de l’equip de govern. Ja li va bé a la
senyora Baillo que l’aigua estigui malament i així poder dir qualque cosa a l’equip de govern.
Així mateix, manifesta que quan la senyora Baillo fa l’escrit només fa tres paràgrafs xerrant de
l’aigua i la resta que si l’edat mitjana, que si els reis gods, que si els reis catòlics... Cal ser
seriosos i l’equip de govern va ser seriós i va actuar de la manera més urgent possible i el que
no es pot fer, i ell accepta totes les crítiques però a cada un el seu, és dir que l’Ajuntament
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no ha actuat o que ha actuat a la lleugera, ja que totes les actuacions que han fet les han fet
així com marca la llei i, fins i tot, han fet més, ja que van fer una roda de premsa per comunicar
el que ens va dir el Govern balear i les mesures que l’Ajuntament va adoptar.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que sembla que el Partit Popular no ha volgut entendre
els escrits que ha fet l’equip de govern, o tant els és, i l’equip de govern és responsable i
actuarà en tot moment i des de sempre, com fa l’empresa subministradora de l’aigua, hi ha un
control exhaustiu i el més important de tot açò és que el problema de l’aigua requereix un
compromís, a part de l’equip de govern, de tota la societat, és a dir, de tothom, i l’Ajuntament
posarà els mitjans i tota la informació que faci falta, però davant de tot aquest alarmisme que
ha muntat el Partit Popular, a aquest Ajuntament només s’hi han dirigit 32 persones demanant
com està l’aigua, i tenim 6.182 habitants. Conclou dient que l’aigua és un problema molt greu,
l’aigua és un bé natural i l’hem de cuidar, però no hem d’extremar el punt i a l’alarmisme no s’hi
ha d’arribar.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel Partit
Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5); una
abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i sis vots en contra, corresponents als
membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (1); acorda desestimar en tots els seus termes la
moció presentada pel Partit Popular.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22.30 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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