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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:

ordinari
27/03/2009 (Per ajornament de la sessió de dia 26.03.09)
20 hores
Ajuntament

Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2a. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura actes sessions anteriors.
Segon.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 18.03.09.- Ratificació
resolucions d'Alcaldia en matèria de personal.
Tercer.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 18.03.09.- Pla
d'inspecció de les llicències d'activitats, any 2009
Quart.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 18.03.09.- Proposició
d'Alcaldia amb relació a la creació del Consell de Coordinació de les Policies Locals de
Menorca.
Cinquè.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 18.03.09.- Modificació
Ordenança municipal de neteja i eliminació de residus sòlids i urbans de l'Ajuntament
de Sant Lluís.- Olis vegetals.
Sisè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació a les factures de
GESA.
Setè.- Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació a la signatura de
documents municipals.
Vuitè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Col·locació tanques protectores contenidors de fems.
Novè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Actuacions rotonda de sa Pau i Avinguda de sa Pau.
Desè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Pintat façanes edificis municipals.
Onzè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Punt de reciclatge carretera s'Ullastrar.
Dotzè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Contractes obres menors.
Tretzè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Informació veïns execució obres.
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Catorzè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Redacció nous projectes.
Quinzè.- Proposta que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís
amb relació a l'adhesió a les demandes de la plataforma "NI UNO MAS" a Menorca.
Setzè.- Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 2009/132.- Modificació projecte de
substitució de voravies a Biniancolla.
Dissetè.- Donar compte resolució d'Alcaldia núm. 2009/134.- Delegació competències.
Divuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local.
Dinovè.- Precs, suggeriments i mocions.
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS
El secretari dóna compte de les actes pendents d’aprovació:
-

Acta extraordinària de dia 10.02.09.
Acta ordinària de dia 26.02.09.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les
signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.03.09.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual
figura a l’expedient.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2009/103; 2009/104;
2009/105; 2009/106; 2009/150; 2009/151; 2009/152; 2009/155; 2009/157 i 2009/166,
indicades anteriorment.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.03.09.- PLA D'INSPECCIÓ DE LES LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, ANY 2009
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió la documentació relativa a Pla

d’inspecció de les llicències d’activitats corresponent a l’any 2009, que ve determinat per la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitats de les Illes
Balears, la qual disposa que els ajuntaments han de planificar les inspeccions que executaran
anualment, d’ofici, de les activitats majors i menors. ---------------------------------------------------------2
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Intervé el president efectuant una detallada explicació d’aquest pla d’inspecció de les activitats.
Informa que, a més d’aquest pla, els ajuntament petits, com que no disposen d’enginyers en
plantilla, signaran un conveni amb el CIM per tal que l’esmentat organisme posi a disposició
dels ajuntaments els enginyers.
Així mateix, informa que aquests pla serà aprovat pel Ple i,
posteriorment, del resultat del procés de selecció se’n donarà compte al Ple. Igualment,
informa que la previsió és fer una circular per a tot Menorca sobre el particular.---------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana qui serà l’encarregat de fer aquestes inspeccions. El
president respon que l’enginyer del Consell Insular de Menorca, d’acord amb el conveni que es
signarà sobre el particular. ------------------------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’apartat f) dels objectius del Pla es fa
referència a les “activitats superposades” i assenyala que li agradaria saber què són aquestes
activitats. El president respon que deuen ser aquelles activitats que s’han fet damunt d’una
altra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte al personal, considera que el CIM haurà de contractar
més personal per fer aquestes feines. Així mateix, assenyala que a l’esmentat pla s’indica que
l’inspector serà un tècnic que disposi d’una formació específica, per la qual cosa demana quina
ha de ser aquesta formació. El president informa que possiblement serà un enginyer, si bé el
CIM formarà un equip per dur a terme aquestes feines. ----------------------------------------------------Igualment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que també s’indica que l’inspector serà un tècnic
amb “presumpció de veracitat”. Demana què vol dir açò. El president informa que, doncs,
quan signi ha de saber el que fa.-----------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mecadal interessant-se respecte al sorteig públic. El president informa que
entre totes les activitats objecte d’inspecció es farà un sorteig i aquest serà públic, és a dir, es
farà un anunci a la premsa informant del dia que es faci el sorteig, per tal que els interessats, si
és el cas, puguin assistir-hi. ----------------------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a
favor dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i
l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar
a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ---------------------------------- Aprovar el Pla d’inspecció de les llicències d’activitats, any 2009.” ------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
- Aprovar el Pla d’inspecció de les llicències d’activitats, any 2009.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.03.09.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL
CONSELL DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE MENORCA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, que diu:------“En reunió de Presidentes de Corporacions Locals de l’Illa de Menorca es va adoptar acord
relatiu a la tramitació de la creació del Consell de Coordinació de les Policies Locals de l’Illa de
Menorca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La realitat geogràfica, econòmica, urbanística, social i turística de l’illa de Menorca ha
determinat l’existència d’una àrea territorial, amb problemàtica comuna respecte a la seguretat
que afecta als nuclis de població de les diferents entitats locals abans esmentades. Aquesta
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realitat crea uns vincles comuns, que fan necessària la planificació conjunta i la gestió
coordinada de les actuacions en matèria de seguretat pública local i, per tant, de coordinació
específica de les seves policies locals.---------------------------------------------------------------------------L’especial dedicació que suposa la necessitat de donar un suport específic a aquests municipis,
pel que fa a la seva actuació en matèria de seguretat pública local, fa adient la creació d’un
òrgan col·legiat integrat per representants de la Conselleria d’Interior, dels ajuntaments i pels
responsables en matèria de policia local de cada un d’aquests municipis, que proporcioni
l’assessorament i els instruments tècnics adequats per exercir correctament la competència
autonòmica sobre coordinació de les policies locals en l’àmbit de les entitats locals
esmentades, amb respecte absolut a les competències municipals que els hi corresponen. -----L’article 148.1.22 de la Constitució Espanyola atribueix a les comunitats autònomes la
competència respecte a la coordinació i a la resta de facultats en relació amb les policies
locals. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’article 30.19 de la L.O. 1 / 2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears reserva a la comunitat autònoma de les Illes Balears la coordinació i altres
facultats en relació amb les policies locals, en els temes que estableixi una llei orgànica. -------La Llei orgànica 2 / 1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, regula entre altres
qüestions diversos aspectes fonamentals relatius a l’organització i les funcions de les policies
locals, i constitueix el marc d’actuació de la Comunitat Autònoma en aquesta matèria. ------------En l’exercici de l’esmentada competència exclusiva, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar la Llei 6 / 2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
per la qual es crea un règim jurídic homogeni per a la policia local i s’estableix el règim de la
seva coordinació, alhora que s’enumeren les funcions en les quals es concreta i s’estableixen
els òrgans que les exerceixen. -------------------------------------------------------------------------------------Així, l’article 10.1.i) de la llei esmentada determina que la coordinació de l’actuació de les
policies locals, comprèn entre d’altres, la creació del marc en el qual s’haurà de desenvolupar
el suport i la col·laboració interpolicial en matèria d’informació, actuacions conjuntes i
prestacions recíproques de caràcter temporal i extraordinari. ---------------------------------------------L’article 12 de l’esmentada llei atribueix l’exercici directe de les funcions esmentades en
matèria de coordinació de les policies locals a la conselleria competent en matèria de
coordinació de policies locals, respectant les competències que corresponen als municipis.-----D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de l’esmentada Llei 6 / 2005, de 3 de juny, en relació
amb el Decret 11 / 2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix les
competències i l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Interior, la conselleria d’interior
és la competent per exercir la competència autonòmica sobre coordinació de les policies locals.
A més, l’article 11.2 de la Llei 6 / 2005 preveu que, per un millor exercici de les funcions en
matèria de coordinació, es puguin constituir altres òrgans col·legiats assessors dels òrgans de
coordinació prevists a l’apartat 1 de l’esmentat article.-------------------------------------------------------L’article 9 del Decret 67 / 2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Reglament marc de mesures
urgents de les policies locals de les Illes Balears, estableix que la coordinació té per objecte
determinar els criteris necessaris per a una millor adequació a la formació, l’organització, la
dotació i l’actuació de les policies locals al sistema i a les finalitats generals de la seguretat
pública, en les funcions que legalment tinguin assignades, com també fixar els mitjans per a
l’homogeneïtzació personal, tècnica i material, per tal d’aconseguir una actuació conjunta de
tots els serveis de policia local de les Illes Balears, orientada cap a la millora de la seva
eficàcia i la seva professionalitat al servei dels ciutadans que es trobin en l’àmbit territorial de
les Illes Balears, sens perjudici de l’autonomia municipal.--------------------------------------------------D’acord amb l’article 25.2.a) de la Llei 7 / 1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’article 29.2.j) de la Llei 20 / 2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, pel que fa a les competències dels Municipis en matèria de seguretat en llocs
públics i de policia local. ---------------------------------------------------------------------------------------------L’article 21.1.i) de l’esmentada Llei 7 / 1985, pel que fa a la competència dels batles en matèria
de policia local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, en aplicació del que disposa l’article 11.2 de l’esmentada Llei 6 / 2005, de 3 de
juny, i els articles 19.2 i 42.c) de la Llei 3 / 2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en ús de les atribucions que ens
confereixen les disposicions legals vigents, elevo a la consideració de la comissió, en ordre a
l’adopció de l’oportú acord plenari, la següent proposta:----------------------------------------------------4
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Sol·licitar a la consellera d’Interior del Govern de les Illes Balears, que resolgui la
creació del Consell de Coordinació de les Policies Locals de l’Illa de Menorca com a
òrgan de consulta i assessorament en l’exercici de la competència autonòmica sobre
coordinació de les policies locals, en l’àmbit dels municipis d’Alaior, Ciutadella, Es
Castell, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó i Sant Lluís d’acord amb les
característiques establertes en l’annex d’aquesta proposta de Resolució.” -----------------I no havent-hi intervencions, el president sotmet a votació la proposició indicada.-------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del
PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------- Sol·licitar a la consellera d’Interior del Govern de les Illes Balears, que resolgui la
creació del Consell de Coordinació de les Policies Locals de l’Illa de Menorca com a
òrgan de consulta i assessorament en l’exercici de la competència autonòmica sobre
coordinació de les policies locals, en l’àmbit dels municipis d’Alaior, Ciutadella, es
Castell, es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries, Maó i Sant Lluís, d’acord amb les
característiques establertes en l’annex d’aquesta proposta de Resolució.” ------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
-

Sol·licitar a la consellera d’Interior del Govern de les Illes Balears, que resolgui
la creació del Consell de Coordinació de les Policies Locals de l’Illa de Menorca
com a òrgan de consulta i assessorament en l’exercici de la competència
autonòmica sobre coordinació de les policies locals, en l’àmbit dels municipis
d’Alaior, Ciutadella, es Castell, es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries, Maó i
Sant Lluís, d’acord amb les característiques establertes en l’annex d’aquesta
proposta de Resolució.

CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.03.09.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS SÒLIDS I URBANS DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS.- OLIS
VEGETALS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició que presenta el regidor d’Urbanisme, de dia

13.03.09, amb relació a la modificació de l’Ordenança municipal de neteja i eliminació de
residus sòlids i urbans de l’Ajuntament de Sant Lluís, la qual figura a l’expedient. ------------------El president informa que amb motiu de la problemàtica derivada del tractament dels olis
vegetals pels establiments del sector hoteler i de restauració, s’ha considerat oportú modificar
l’article 26è de l’esmentada ordenança, per tal que aquests siguin lliurats a un gestor autoritzat,
tal com es fa, per determinació de llei, amb els olis minerals. --------------------------------------------A continuació, es produeix a un debat i a un intercanvi d’impressions entre els membres de la
comissió respecte al compliment d’aquesta qüestió per tots els establiments afectats. -----------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposició presentada amb
relació a l’assumpte. --------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del
PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
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PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------Primer.- Modificar l’article 26è, 2n, apartat 5è, de l’Ordenança municipal de neteja i eliminació
de residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Sant Lluís, el qual quedarà tal com segueix: --------“- Els residus consistents en olis usats (vegetals i minerals) s’han de dipositar dins la campana
o el recipient que hi ha a posta: ------------------------------------------------------------------------------------a) Els olis minerals, per determinació de llei, hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. -b) Els olis vegetals, per determinació de la present ordenança, igualment hauran de ser
lliurats a un gestor autoritzat.” ---------------------------------------------------------------------------Segon.- Incorporar una disposició transitòria a l’Ordenança municipal de neteja i eliminació de
residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Sant Lluís, la qual quedarà tal com segueix: ------------“Per al compliment d’allò que estableix la nova redacció de l’article 26è, 2n, paràgraf
5è, relatiu a olis vegetals, es fixa una moratòria d’un any, a comptar des de l’aprovació
definitiva de la modificació de la present ordenança, perquè tots els establiments que
produeixin els esmentats residus, puguin acreditar el contracte amb un gestor
autoritzat. Així mateix, des de l’aprovació definitiva de la present modificació, tots els
nous establiments hauran d’acreditar, com a condició per a l’expedició de la llicència
d’obertura o transmissió de la titularitat, el contracte amb un gestor autoritzat.” -----------Tercer.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca l’anunci de la present aprovació inicial, amb
la finalitat que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments a l’expedient en tramitació. --------------------------------------------------En el cas que no es presentin al·legacions, les esmentades modificacions a l’ordenança
s’entendran aprovades definitivament.” ---------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que l’objectiu d’aquesta modificació és intentar
solucionar el problema que creen els olis vegetals, tant en el sentit d’abocaments
irregulars a la xarxa de clavegueram, com quan els establiments hotelers i restaurants
els aboquen en els contenidors específics de recollida instal·lats per l’Ajuntament, els
quals estan pensats per donar resposta a les necessitats dels habitatges i no dels
esmentats establiments. Per tant, i per una qüestió, fins i tot, de seguretat, s’ha
considerat oportú modificar l’ordenança.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular considera que aquesta
modificació és una millora, per la qual cosa hi votarà a favor.
Igualment, el Sr. Melià Mercadal anuncia que EM-EU hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Modificar l’article 26è, 2n, apartat 5è, de l’Ordenança municipal de neteja i
eliminació de residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Sant Lluís, el qual quedarà tal
com segueix:
“- Els residus consistents en olis usats (vegetals i minerals) s’han de dipositar dins
la campana o el recipient que hi ha a posta:
a) Els olis minerals, per determinació de llei, hauran de ser lliurats a un gestor
autoritzat.
b) Els olis vegetals, per determinació de la present ordenança, igualment
hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat.”
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Segon.- Incorporar una disposició transitòria a l’Ordenança municipal de neteja i
eliminació de residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Sant Lluís, la qual quedarà tal
com segueix:
“Per al compliment d’allò que estableix la nova redacció de l’article 26è, 2n, paràgraf
5è, relatiu a olis vegetals, es fixa una moratòria d’un any, a comptar des de l’aprovació
definitiva de la modificació de la present ordenança, perquè tots els establiments que
produeixin els esmentats residus, puguin acreditar el contracte amb un gestor
autoritzat. Així mateix, des de l’aprovació definitiva de la present modificació, tots els
nous establiments hauran d’acreditar, com a condició per a l’expedició de la llicència
d’obertura o transmissió de la titularitat, el contracte amb un gestor autoritzat.”

Tercer.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca l’anunci de la present aprovació
inicial, amb la finalitat que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments a l’expedient en tramitació.
En el cas que no es presentin al·legacions, les esmentades modificacions a
l’ordenança s’entendran aprovades definitivament.
SISÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ
A LES FACTURES DE GESA
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Assumpte: Factures de GESA.------------------------------------------------------------------------------------Atès que en atenció al Real Decret 1578/2008, de 26 de setembre de 2008, les companyies
elèctriques han hagut de passar d’una facturació bimensual a una facturació mensual del
consum elèctric. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que aquest canvi en la facturació ha provocat un augment molt important de les consultes
i queixes, fet que ha obligar a la companyia elèctrica a haver d’incrementar en un 25% la
plantilla d’atenció al client. ------------------------------------------------------------------------------------------Atès que amb l’aplicació del Decret del Ministeri d’Indústria, amb el nou sistema les
companyies elèctriques poden alternar lectures de consum elèctric estimades amb altres que
són reals. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que amb la darrera facturació, segons comenta l’entitat FACUA-Consumidores en Acción,
la companyia GESA ha cobrat una part del consum de desembre de 2008 als preus de 2009,
és a dir un 3’5% més cars.-------------------------------------------------------------------------------------------Atès que no és comprensible a dia d’avui que les lectures de consum elèctric es facin de forma
orientativa i se cobri, per tant, a tots els ciutadans allò que la companyia estima que s’ha
consumit, en lloc de cobrar el consum real.---------------------------------------------------------------------Per tots aquesta motius es presenta la següent:---------------------------------------------------------------MOCIÓ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que l’Ajuntament de Sant Lluís insti el Ministeri d’Indústria a modificar el Real Decret
1578/2008 en el senti de suprimir el cobrament de factures elèctriques amb lectures de consum
estimatives.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, el secretari informa que l’esmentada moció va quedar damunt la taula a la
sessió plenària de dia 26.02.09.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària del mes de febrer el
Partit Popular va defensar la moció però, com que el regidor d’Urbanisme volia
llegir-se el Reial Decret 1578/2008, aquesta va quedar damunt la taula. Per tant, el
Partit Popular està en espera de saber si l’ha llegit o no.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que allò que va dir la senyora Baillo a la sessió
plenària del mes passat: “Afegeix que no creu que el senyor Lora se’n vagi a llegir un decret
del Ministeri, quan moltes coses que s’ha de llegir no les llegeix”, creu que açò hi era de
més... No obstant açò, l’equip de govern opinarà sobre aquesta moció a través del
batle.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern donarà suport a la moció presentada
pel Partit Popular de sol·licitar la modificació de l’esmentat decret en el sentit de
suprimir el cobrament de factures elèctriques amb lectures de consum estimatives.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, si bé el problema sorgit és com a
conseqüència de les lectures estimatives, va ser per un mal ús d’aquestes lectures, ja
que el que va passar va ser que es van cobrar consums de l’any 2008 amb les tarifes
del 2009. Creu que senzillament s’hauria d’intentar evitar que açò no tornàs a passar,
i instar el Ministeri d’Indústria que prengui les mesures que pertoquen, però
directament demanar que s’eliminin les lectures estimatives... Considera que, fins i
tot, són els mateixos usuaris, els interessats, perquè no són en el domicili quan els
operaris hi van a fer la lectura. Conclou dient que el fet d’eliminar les lectures
estimatives no solucionarà el problema que ha sorgit aquesta vegada.
Intervé novament el batle. Manifesta que amb les lectures estimatives un mes pots
pagar menys, però en el mes que et fan la lectura real, llavors és quan et fan el gran
cobrament; si bé el consum hi és i el pagament s’ha de fer, açò és evident, però
llavors, segons quin consum hi ha, apareix la qüestió del recàrrec, cosa que no es pot
permetre. Així mateix, manifesta que en certs moments la companyia GESA, quan
trobava tancat en un domicili, deixava un full i el particular telefonava i donava la
lectura del comptador i d’aquesta manera s’evitava que en el mes següent la factura
vingués doble. Conclou dient que a la millor la petició municipal no tindrà substància,
però sí que creu que seria més lògic tornar a procediments anteriors, que si bé podrien
ser antiquats són però més reals.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular està completament
d’acord amb l’exposició feta pel batle.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Insisteix que al seu entendre la qüestió no
és demanar al Ministeri que suprimeixi la lectura estimativa, sinó demanar-li que es
controli i que no es faci un ús abusiu d’aquesta possibilitat
de fer lectures
estimatives. A més, considera que no és responsabilitat de l’Ajuntament el fet que el
Ministeri pregui una solució o una altra. Conclou anunciant que EM-EU s’abstindrà.
Finalment, el batle manifesta que sí que és cert que a la millor l’Ajuntament no hi és
competent, però el Ple, com a màxim òrgan de l’Administració, sí que pot emetre la
seva opinió respecte a una qüestió molt concreta que s’ha produït.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel
Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
- Instar el Ministeri d’Indústria a modificar el Reial Decret 1578/2008, en el sentit de
suprimir el cobrament de factures elèctriques amb lectures de consum estimatives.
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SETÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ
A LA SIGNATURA DE DOCUMENTS MUNICIPALS
Intervé el batle. Demana que el present punt quedi damunt la taula, atès que l’informe
de Secretaria que s’havia de fer sobre el particular no està fet.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.

VUITÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- COL·LOCACIÓ
TANQUES PROTECTORES CONTENIDORS DE FEMS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 1274, de dia 13.03.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que se estudie por parte de los técnicos municipales la colocación de
vallas protectoras ante los contenedores de basuras para evitar la ostentación
de suciedad que a veces ofrecen a la vista de ciudadanos y visitantes.
2.- Que se considere todo lo argumentado en la citada propuesta del 19.05.06,
cuya copia, como se dice, se incluye.”
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que açò és una qüestió que ve de molt
enrere, en concret, de l’any 2003, i assenyala que li agradaria fer una mica d’història
d’aquesta qüestió. Manifesta que al mes d’agost de l’any 2003 el Partit Popular va
presentar una moció en la qual demanava: la construcció de mur o mampara al voltant
dels contenidors perquè així estiguin amagats de la vista dels vianants i no destorbi
per tirar els fems així com la recollida dels residus; que els serveis tècnics de
l’Ajuntament facin un estudi per veure’n la viabilitat i el cost; que es triï un nucli
qualsevol, per exemple, s’Ullastrar, Biniparrell o es Pou Nou i que se n’hi munti un per
veure la seva efectivitat; i si els resultat són bons, que s’estengui a la resta de nuclis i
urbanitzacions.
Manifesta que aquesta moció va quedar damunt la taula.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el mes de maig de 2006, quasi tres
anys després i després d’haver-se dut a diferents comissions, a una comissió
d’Urbanisme el batle va demanar al Partit Popular que presenti una relació dels llocs
per als quals es recomanen tanques al voltant dels contenidors. El Partit Popular va
contestar-li: que la proposta d’instal·lar tanques protectores eren a llocs com Cap d’en
Font, cala Binissafúller, Binissafúller Roters, Binibèquer Vell, Son Ganxo, Alcalfar,
Torret, es Pou Nou i carretera d’Alcalfar; que per a Binibèquer Nou s’esperàs que es
realitzàs el projecte; que a la zona de Torret de Baix es consideràs instal·lar-hi el major
nombre de contenidors i després decidir on fer el tancament; que es reconsideràs
tornar a instal·lar contenidors a l’entrada de Biniparrell també amb el seu tancament; i
que el contingut d’aquest proposta fos consensuada per les diferents associacions de
veïns i l’Ajuntament.
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Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que dos anys més tard, el dia 2 de juny de
2008, es torna a demanar per escrit el tancament dels contenidors, fent referència als
escrits presentats pel Partit Popular de dia 27.03.06 i 22.05.06, que tampoc van tenir
cap resposta.
Per altra banda, manifesta que a la comissió de Medi Ambient de dia
04.03.09 es torna a dur l’estudi de tanques protectores per a zones de contenidors,
allà on el Sr. Cruz va dir-li que s’havia fet una prova pilot a Binissafúller Roters i que
enguany s’acabava la concessió amb l’empresa que fa la recollida de fems i que
s’estava pensant de tornar a fer la recollida de fems porta a porta en el poble de Sant
Lluís.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el Sr. Cruz és el qui fa l’ordre del dia
de les comissions de Medi Ambient i, la veritat, pensava que vindria amb conclusions
i respostes més concretes. Conclou dient que ha passat molt de temps d’ençà que
es va dur per primer cop aquest tema i s’ha avançat molt poc, per la qual cosa
demana la bona voluntat de l’equip de govern per tirar endavant aquesta proposta i
millorar les zones dels contenidors.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord amb tot allò que
suposi una major neteja i una millor imatge del municipi, però a la llista que presenta el
Partit Popular hi troba a faltar els contenidors del nucli urbà. Manifesta que si el PP
volgués incloure els contenidors del nucli urbà, EM-EU hi votaria a favor; en cas
contrari, s’haurà d’abstenir, ja que no creu lògic que es pensi només en les
urbanitzacions i s’oblidi el nucli urbà.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que, en principi, no tindria problema a votar a
favor d’aquest proposta, a excepció del segon punt, allà on diu: “Que es consideri tot
el que s’ha argumentat a la proposta del 19.05.06”, ja que entén que açò vol dir que
s’ha d’acceptar tota la proposta de l’any 2006, tal com està redactada. Manifesta que
és ver que s’estan estudiant totes aquestes qüestions i que es poden estudiar totes
les propostes que el Partit Popular va fer en el seu moment, per la qual cosa insisteix
que si es canvia l’expressió “Que es consideri...” per “Que s’estudiï...”, l’equip de
govern no tindria problemes per votar a favor de la resolució, però amb l’expessió
“Que es consideri...” entén que es pot entendre que s’ha d’acceptar la resolució en tots
els seus punts i llavors hi haurien de votar en contra.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Partit Popular estaria d’acord a
consensuar aquest punt. Respecte als contenidors del nucli urbà, manifesta que és
evident que l’espai que hi ha per fer el tancament, a segons quins llocs no seria
possible, per la qual cosa s’hauria d’estudiar a on fer aquests tancaments.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és evident que hi ha llocs del nucli urbà
en què el tancament no és possible, però, senzillament, allà on sigui possible sí que
s’hi podrien fer aquests tancaments, si bé entén que tot açò s’ha d’estudiar i que no es
tracta de dur una proposta tancada i aprovar-la tal com està. Conclou dient que l’únic
que demana és que també es tengui en compte, en la mesura del possible, el nucli
urbà. Si açò s’accepta, EM-EU hi votarà a favor.
Intervé el batle. Manifesta que, doncs, si els membres del consistori hi estan d’acord
sotmetria a votació només el primer punt de la proposta de resolució presentada pel
Partit Popular, per la qual cosa el segon punt hauria de ser retirat per l’esmentat grup
polític.
Tot seguit, el Partit Popular retira el segon punt de la proposta indicada.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el punt primer de la
proposta de resolució presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Que s’estudiï per part dels tècnics municipals la col·locació de tanques protectores
davant els contenidors de fems per evitar l’ostentació de brutícia que a vegades
ofereixen a la vista de ciutadans i visitants.
NOVÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- ACTUACIONS
ROTONDA DE SA PAU I AVINGUDA DE SA PAU
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 1275, de dia 13.03.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que se realice una actuación urgente en la rotonda de sa Pau y se
replanten las plantas de romeo con el nombre de la población.
“2.- Que se realicen trabajos de mantenimiento en el parterre central de la
Avenida de sa Pau y se estudie la posibilidad de replantar, por tramos, plantas
autóctonas en el mencionado parterre con el fin de conseguir un aspecto más
homogéneo.”
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la rotonda no té un bon aspecte i s’hi ha de
fer una actuació urgent, ja que és un punt per on passen tots els visitants que passen
per Sant Lluís, i s’hauria de millorar. Igualment, respecte a l’avinguda de sa Pau, on
als parterres centrals hi ha trossos que estan en molt mal estat i entén que es podrien
anar renovant, per trams, a poc a poc, així com es podria aprofitar per anivellar les
vorades i posar-les més altes. Així mateix, manifesta que s’ha presentat aquesta
proposta per aquesta via pel fet que la van presentar per la via normal i va ser
denegada argumentant que l’equip de govern ja feia aquestes actuacions, cosa que
no va acabar d’entendre, ja que ple darrera ple el PP reclama que es facin coses a la
rotonda i a l’avinguda, però no se n’hi fan. Conclou demanant el vot favorable i, si hi
ha qualque punt en què tenguin divergència, es pot negociar, però li agradaria que
aquesta moció, per l’interès de tots, s’aprovàs.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que aquesta moció és una proposta
excessivament incompleta, ja que fa referència a dues zones concretes del poble,
quan el problema de la deixadesa de les zones enjardinades del municipi és global i
total. Manifesta que, fins i tot, actuar en el sentit que proposa la proposta del Partit
Popular, si no es canvia el manteniment d’aquestes zones, podria suposar una inversió
inútil, perquè de zones enjardinades n’hi ha moltes, però el problema és que no es
cuiden, i si encara n’afegim o bé les arranjam però seguim abandonant-les, no se
soluciona res, sinó que encara s’empitjora. Conclou dient que EM-EU s’abstindrà i que
en el punt de precs i suggeriments farà un suggeriment en aquest sentit.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que davant aquesta proposta de resolució el PP
està demanant actuacions que entren dins la gestió habitual de l’Ajuntament, i no creu
que s’hagi de votar a favor una proposta per demanar que la feina que fa l’Ajuntament
se segueixi fent.
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Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, però, resulta que la feina que ha
de fer l’Ajuntament no la fa, ja que fa mesos que el Partit Popular està reclamant, ple
darrera ple, que s’actuï a la rotonda i a l’avinguda de sa Pau i no s’actua i, a més,
som en vigílies d’una temporada turística. Manifesta que és cert que la rotonda és un
punt més i que hi ha altres llocs del nucli urbà que ho necessiten, i que tal vegada la
proposta presentada és massa tancada i hauria de ser més oberta, per la qual cosa
el seu partit polític accepta els suggeriments que facin falta en aquest sentit. Així
mateix, manifesta que aquestes propostes de resolució són molt similars a les
propostes de resolució que es presenten en el Consell Insular de Menorca i, sense
anar més enfora, aquests dies el PSOE n’ha presentat diverses, i assenyala que
l’objectiu és que hi hagi un compromís ferm de l‘equip de govern perquè es faci
aquesta actuació. Conclou dient que, sincerament, de molt bon gust retiraria aquesta
moció i veure que en el mes que ve la rotonda està bé, però insisteix que el desig del
seu grup polític és que es faci un bon manteniment d’aquestes zones i creu que l’equip
de govern no es pot negar a aquesta proposició.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Insisteix que aquestes actuacions entren dins la gestió
municipal i, com tothom sap, l’Ajuntament té uns pressuposts que són els que són i es
procuren fer la feines segons prioritats. Conclou anunciant que l’equip de govern hi
votarà en contra.
Finalment, el batle manifesta que no està d’acord amb una afirmació feta pel regidor
del Partit Popular respecte a les feines que no es fan. Manifesta que, precisament
enguany, amb el tema del desbrossament se n’ha fet molta, de feina, i no només en el
nucli urbà, sinó també a camins, urbanitzacions, carreteres... Es pot ben veure que es
passa per tot i que s’intenta arribar per tot, si bé hi ha coses que van quedant. Pel que
fa a la rotonda, manifesta que la idea que té aquest equip de govern és modificar la
lletres del nom de la població amb una fórmula més fixa i de poc manteniment, i açò
s’està estudiant. Conclou dient que les feines de manteniment, tant de la rotonda com
de l’avinguda, són feines normals de la brigada municipal, per la qual cosa no donaran
suport a la proposta presentada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del 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 set vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS VERDS (2); acorda desestimar
en tots els seus termes la proposta de resolució presentada pel grup del Partit Popular.
DESÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- PINTAT
FAÇANES EDIFICIS MUNICIPALS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 1276, de dia 13.03.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
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“1.- Que antes del comienzo de la temporada turística se pinten las fachadas
siguientes:
- Antigua cochera autobuses.
- Matadero Municipal.
- Cruz Roja i c’as Ferrer.
- Fachada oeste del edificio Ayuntamiento (calle d’Allemany).
2.- Que se estudie la posibilidad de pintar:
- Exterior polideportivo.
- Casa Rector
- Cochera calle Sant Antoni.
- Molí de Dalt.
- Resto fachadas Consistorio.”
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que aquesta moció és ben clara i, vist l’èxit que ha
tingut la proposta anterior, ja veu el desenllaç que tindrà... No obstant açò, el Partit
Popular ha considerat oportú fer aquest llistat -si bé tal vegada és una mica tancat
però està obert a altres suggerimentsperquè es facin una sèrie d’actuacions a
diferents façanes.
Manifesta que normalment l’Ajuntament aprofita per pintar les
instal·lacions municipals molt a prop de les festes de Sant Lluís, però resulta que
després de les festes queden pitjor del que estaven, per la qual cosa demana que, si
s’aprova, que es facin les actuacions molt més abans. Conclou demanant el vot
favorable a la proposta presentada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tot allò que sigui embellir el poble és
necessari, per la qual cosa EM-EU està d’acord amb la proposta presentada. No
obstant açò, el fet que digui que es facin aquestes actuacions abans de l’inici de la
temporada turística fa la sensació que només importa al poble amb vista a la imatge
turística, i no hauria de ser així, ja que la gent del poble també es mereix la mateixa
estètica que els turistes. Anuncia que hi donarà suport.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana al grup del Partit Popular que retiri la proposta
presentada, ja que açò són feines rutinàries que es fan durant tot l’any, si bé quan hi
ha hiverns que són molt plujosos no es poden fer segons quines coses, però totes
aquestes façanes que s’indiquen a la proposició, llevat d’aquelles que estan pendents
de fer-s’hi una obra, s’estan fent. Manifesta que fer una proposta de resolució per a
unes coses que s’estan fent , li fa l’efecte que és sortir a la premsa per dir que el
patrimoni de l’Ajuntament no es cuida, quan no és així, ja que s’emblanca el molí,
s’emblanca la façana de l’escola, s’emblanca la façana de l’Ajuntament, s’emblanca
l’església...
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que sap perfectament que hi ha prevista
l’obra inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local que afecta la façana de l’edifici de
l’Ajuntament (carrer D’Allemand), però hi ha molts altres llocs en què sí que s’hauria
d’actuar. Així mateix, manifesta que, si bé no ho diu la proposició, aquestes
actuacions no s’hauria d’esperar a fer-les una setmana abans de les festes de Sant
Lluís, que moltes vegades ha passat. Conclou dient que aquesta proposició no és per
oportunisme, sinó que és perquè la gent del poble de Sant Lluís ho diu, la gent veu
que els edificis de titularitat municipal no presenten un estat de conservació correcte.
Intervé el batle. Manifesta que ha quedat molt clar que aquestes actuacions de pintat
són feines de rutina. Així mateix, manifesta que s’ha de tenir en compte que el tema
d’emblancar té la seva complicació, ja que si s’ha de separar de les festes la cosa
lògica seria pintar en el mes de febrer / març, però et pots trobar un any de pluja i
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llavors no pots actuar. Manifesta que també s’ha de tenir en compte la qüestió de
prioritats, ja que mentre emblanques no fas net; mentre no fas net, no podes; mentre
no podes... i quan veus aquests tipus de propostes de resolució sembla que no es faci
res, quan s’està fent més feina que mai. Afegeix que quan arriba el mes de maig / juny,
es comença a emblancar, així com en el mes d’agost s’ha d’emblancar l’escola perquè
és quan allà no hi ha ningú i no ho pots fer-ho abans, i que si bé s’emblanca abans de
les festes, segons com queda, després es torna a emblancar. Que no s’hauria
d’emblancar abans de les festes? Tal vegada s’hauria de tenir en compte. Insisteix
que és un tema de prioritats i, per exemple, en aquests moments s’ha començat a
emblancar Cala Torret. Conclou dient que creu que sí que aquesta proposició és
d’oportunisme.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); i set vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); acorda desestimar en tots els seus termes la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
ONZÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- PUNT DE
RECICLATGE CARRETERA S'ULLASTRAR
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 1277, de dia 13.03.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Se dote de un punto de luz a esta zona.
2.- Se amplíen los márgenes de la calzada para que se facilite el
estacionamiento de al menos un vehículo.
3.- Se reubiquen las señales que hagan falta para mejorar la maniobrabilidad
de los vehículos.”
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, abans de defensar aquesta proposició,
voldria saber si l’equip de govern estaria disposat a reubicar els contenidors d’aquesta
zona.
Intervé el batle. Manifesta que, precisament, l’equip de govern volia demanar al Partit
Popular que retiràs el present punt per fer aquesta reubicació, ja que si es té clar que
és una zona perillosa, posant-hi llum no se soluciona el problema. A més, s’ha de tenir
en compte que estam actuant dins una carretera que no és nostra. Afegeix que la
proposta seria que s’ubiquessin a l’avinguda de sa Pau, devora l’entrada a l’Hortícola
Balear, i allà es pintaria una zona de groc perquè la gent pogués aturar, descarregar i
tirar els residus.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que el Partit Popular hi està d’acord.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU havia pensat votar en contra de la
proposició del Partit Popular i demanar, senzillament, que se cercàs una altra ubicació
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per posar-hi els contenidors, per la qual cosa està d’acord a reubicar-los. Manifesta
que una altra possible ubicació podria ser a l’altra banda d’allà on són, on hi ha el
canvi de sentit.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que s’havia estudiat aquesta ubicació, però la gent que
empra aquests contenidors és gent de l’àrea de la costa (Binissafúller, Binibèquer,
s’Ullastrar...) i no els anirà bé donar la volta a la rotonda i anar a l’altra banda a
dipositar els residus. El batle afegeix que, a més, provocaria un gir a l’esquerra molt
perillós, ja que molta gent no anirien a donar la volta a la rotonda.
I no havent-hi més intervencions, el Partit Popular retira la proposta de resolució
presentada; i el Ple, per unanimitat, acorda que el punt de reciclatge i recollida de
fems que hi ha a la carretera de s’Ullastrar sigui traslladat a l’avinguda de sa Pau,
devora l’entrada a l’Hortícola Balear.
DOTZÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- CONTRACTES
OBRES MENORS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 1278, de dia 13.03.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“Que en el caso de obras menores que hayan de realizarse por el
procedimiento negociado, sean tenidas en cuenta las empresa de Sant Lluís.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fins ara, durant tots aquests anys, el Partit
Popular mai s’havia posat amb l’àrea de Contractació, ja que creu que quan es
governa s’ha de tenir la llibertat de contractar les empreses que trobin que són més
idònies per dur a terme les obres. Però vista la situació difícil en què s’està posant el
sector de la construcció, va pensar que seria el moment de proposar a aquest equip de
govern que, en cas d’obres menors que s’haguessin de realitzar per procediment
negociat, es tinguessin en compte les empreses de Sant Lluís. Així mateix, manifesta
que quedi clar que no es tracta de marginar ni anar en contra de ningú, sinó a favor
de... Per tant, espera el vot favorable d’aquest equip de govern, així com d’EM-EU,
perquè aquesta proposta té com a objectiu ajudar els treballadors del municipi. Per
altra banda, vol afegir una proposta “in voce” que té relació amb els procediments de
contractació
i és que el Partit Popular vol assistir i participar a les meses de
contractació.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que no és ver que, majoritàriament, les
obres que s’han fet hagin estat adjudicades a empreses de fora de la població. Els
procediments han estat oberts i el que ha passat és que, per diferents circumstàncies,
les empreses de Sant Lluís a la majoria de les obres no s’hi han presentat. Tot i açò,
l’equip de govern està d’acord amb aquesta proposició i creu que ho ha demostrat en
totes aquestes obres del Fons Estatal d’Inversió Local, ja que, en aquesta situació de
crisi, s’han de potenciar les empreses del nostre municipi i així ho pensen fer, sempre
seguint tots els sistemes legals, sense incórrer en discriminacions. Conclou dient que
en totes les obres petites en què es puguin fer adjudicacions directes, sempre que les
empreses estiguin capacitades per fer aquell tipus d’obra, optaran per adjudicar-les a
empreses de Sant Lluís. Creu que açò ho han demostrat.
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Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que des que governa aquest equip
de govern, entre certificacions i contractes, s’han pagat a empreses fora del municipi
un total de 800.000 euros; en canvi, han pagat per obres a Aigües Sant Lluís, SL, uns
139.000 euros i a Marcas i Viales, uns 50.000 euros. És a dir, han pagat 800.000
euros a empreses de fora del municipi i 190.000 euros a empreses de Sant Lluís, creu
que la diferència és prou grossa.
Així mateix, vol destacar que hi ha hagut
empreses, com per exemple Redorka Construcciones, que han demanat que es tengui
en compte l’esmentada empresa en els procediments de contractació d’obres. Per
altra banda, manifesta que li produeix una gran satisfacció que l’equip de govern hi
estigui d’acord, amb la proposició presentada, si bé es tracta de dues propostes: la
que està escrita, que té com a finalitat ajudar els constructors i treballadors del
municipi, i la que ha fet “in voce”, relativa a participar en la mesa de contractació, la
qual cosa considera que és una manera perquè l’oposició hi participi i sigui tot més
transparent.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord amb la proposta “in
voce” feta per la portaveu del Partit Popular, ja que d’aquesta manera hi haurà una
major transparència de la gestió municipal. Respecte a l’adjudicació de les obres
menors a empreses de Sant Lluís, manifesta que no només sempre que sigui legal,
sinó també s’han de donar les circumstàncies que presentin la millor oferta. Manifesta
que és clar que s’han de tenir en compte, però el que no es pot fer és que les
empreses de Sant Lluís tenguin un xec en blanc, és a dir, que tenguin una garantia en
el sentit que oferint ofertes menys avantatjoses per a l’Ajuntament, hagin d’aconseguir
les obres.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que des que estam
governant possiblement s’han certificat quantitats més altes a empreses de fora de
Sant Lluís, però açò és precisament perquè hi havia grans obres contractades, a les
quals constructors de Sant Lluís no es van presentar i ja estaven adjudicades a
empreses de fora de Sant Lluís. Les empreses de Sant Lluís s’han presentat a totes
les obres que ells han volgut. Així mateix, manifesta que quan l’Ajuntament convida
empreses a un procediment d’adjudicació d’una obra, primer el que mira és que siguin
empreses que puguin fer aquesta obra eficaçment i eficientment, i que siguin
empreses especialitzades segons el tipus d’obra. A més, informa que des de l’àrea de
Contractació s’està fent una llista de totes les empreses que tenim a Sant Lluís per
tenir-les en compte, però insisteix que la cosa més important és que les empreses
estiguin capacitades per fer l’obra corresponent.
Conclou dient que el tema de
contractació és molt clar, ja que està totalment regulat i normalment sempre es
conviden tres empreses i l’obra s’adjudica a aquella que ofereix el millor preu.
Intervé el batle. Demana que la proposta “in voce”, relativa a açò que els grups de
l’oposició puguin participar en les meses de contractació, quedi damunt la taula i que
des de l’àrea de Contractació s’emeti un informe sobre el particular, atesa la nova llei
de contractació.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació la proposta de
resolució presentada pel grup del Partit Popular, RE 1278.
El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda que en el cas d’obres menors que hagin de realitzar-se pel procediment
negociat, siguin tingudes en compte les empreses de Sant Lluís.
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Tot seguit, el batle sotmet a votació deixar damunt la taula la proposta “in voce”
presentada pel Partit Popular, a l’objecte que des de l’àrea de contractació s’emeti un
informe sobre el particular.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar-la damunt la taula.
TRETZÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- INFORMACIÓ
VEÏNS EXECUCIÓ OBRES
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 1279, de dia 13.03.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que se redacte un protocolo de actuación para que, antes del comienzo de
cualquier obra pública que afecte a varios vecinos, éstos sean convocados a
una reunión informativa por el Ayuntamiento.
2.- Que se de suficiente publicidad a todo el vecindario afectado para que
puedan retirar sus vehículos con tiempo suficiente y no queden inmovilizados
por las posibles zanjas.
3.- Que se convoque una reunión periódica (bimensual) para que los vecinos
tengan conocimiento del estado de las obras y puedan presentar sugerencias
y/o quejas.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquesta proposta ve originada per la falta
d’actuació de l’Ajuntament cap als veïns respecte a les obres de clavegueram que
s’estan fent a Binifadet. Així mateix, manifesta que ha sabut que divendres dia 13 es
va tenir una reunió amb els veïns de Binifadet, als quals se’ls van demanar disculpes
per aquesta falta d’informació i, com a conseqüència d’açò, el Partit Popular
considera interessant que es confeccioni una espècie de protocol d’actuació, on per a
qualsevol obra pública s’avisi prèviament els veïns de les obres que s’hagin de fer,
que s’anunciïn al públic convenientment, que se’n faci un seguiment i que s’informi
periòdicament els veïns de l’estat de les obres.
Intervé el batle. Manifesta que la proposta de resolució presentada pel Partit Popular
té coses en positiu, però açò que està demanant ja s’està fent, si bé en el cas
concret del Fons Estatal d’Inversió Local ha de reconèixer que el temps ens ha anat
calcigant, sobretot en els seus inicis, per poder complir amb els compromisos. Així
mateix, manifesta que hi ha actuacions on només hi ha un únic veí afectat, i,
evidentment, se’l tindrà informat, és a dir, el desenvolupament normal de l’execució de
l’obra ja implica d’haver-ne informar la ciutadania. Afegeix que creu que la proposició
presentada és d’oportunisme.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que no és una qüestió d’oportunisme, sinó que
el Partit Popular va detectar un error i va considerar que seria un bon moment
per redactar un protocol d’actuació sobre aquest assumpte, per tal de millorar
l’actuació.

17

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord que es redacti un
protocol d’actuació per informar els veïns afectats per qualsevol obra pública, en el
cas que no n’hi hagi; ara bé, si s’ha de fer un protocol, no es pot partir dient hi ha que
dir açò, sinó que s’ha de deixar una mica més obert. En aquest cas, per una urgència
de temps, hi ha hagut aquest error.
Manifesta que si és que realment fa falta un
protocol, hauria de ser en uns termes diferents, per la qual cosa proposa que les tres
propostes presentades pel Partit Popular es redueixin a una, la qual podria quedar de
la següent manera: “Que es redacti un protocol d’actuacions perquè abans del
començament de qualsevol obra púbica que afecti a varis veïns, aquests tenguin prou
informació per actuar en conseqüència”. Llavors si ha de ser amb una reunió, amb
una circular o amb una telefonada, açò creu que cada cas o el mateix protocol ho
podria establir. Conclou dient que si les propostes del PP queden tal com estan
redactades, EM-EU s’abstindrà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el Partit Popular demana fer un
protocol, però vol deixar constància que en els contractes de les obres ja hi ha un
protocol, segons el qual el director d’obra i el constructor estan obligats a una sèrie de
coses, entre aquestes, avisar els veïns afectats.
A part d’açò, manifesta que
l’Ajuntament moltes vegades, així i tot, convoca els veïns, amb el director d’obra i el
constructor, per donar les oportunes informacions; però insisteix que si en algun
moment no es fa, en el contracte d’obres hi ha una clàusula on s’estableix que el
director de l’obra i el constructor ho han de fer. Així mateix, manifesta que és ver que
en el cas de Binifadet hi va haver un parell de veïns que es van queixar -ella mateixa
que viu allà no se’n va assabentar fins que no hi va haver les màquines que picaven- i
va ser per un problema d’urgència de temps; va resultar que el mateix dia que
entraven, al matí havien avisat i al capvespre ja començaven, i per açò és que tots els
veïns que estaven fent feina no ho van saber, de manera que quan van arribar es van
trobar amb les obres iniciades. Per aquest motiu, van demanar disculpes a la reunió
feta amb els veïns. Afegeix que açò ha passat una vegada i no és una cosa que passi
constantment, ja que normalment el contractista i el director d’obra són els que
s’encarreguen d’avisar els veïns i, a vegades, quan són obres de gran envergadura,
l’Ajuntament fa reunions conjuntament amb els veïns. A més, quan qualque veí té un
problema quan hi ha una obra pública, té les portes obertes d’aquest Ajuntament i,
de fet, amb aquesta obra de Binifadet van venir un parell de veïns, van demanar
una sèrie de coses i se’ls va intentar arranjar la seva situació. Conclou dient que si bé
amb aquesta obra hi ha hagut aquest problema, no creu que per açò s’hagi de fer un
protocol d’actuació, quan en certa manera ja existeix aquest protocol.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el portaveu d’EM-EU ha dit que
acceptaria el primer punt de la proposició, i assenyala que el punt segon i el punt
tercer són conseqüència del primer; per tant, si es redacta un protocol d’actuació i
després dins aquest protocol es diu el que s’ha de fer i el que no s’ha de fer, el PP ho
veu bé i podria reconsiderar aquesta proposta.
Intervé el batle. Manifesta que quan ell ha dit que hi havia coses positives en aquesta
proposició es referia al primer punt, i respecte d’aquest cas la regidora d’Hisenda ha
matisat el succeït de Binifadet. Així mateix, manifesta que en certa manera tot açò
està regulat i, a més, amb les actes inicials de replanteig queda aclarit tot aquest tema
de protocol, però si s’ha de reforçar aquesta qüestió per evitar el que va passar a
Binifadet, ho veu positiu.
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Tot seguit, s’analitza la primera proposta d’acord de la proposició presentada pel Partit
Popular; s’arriba a un consens respecte al redactat d’aquesta i es retira la segona i
tercera propostes.
Desprès d’una àmplia anàlisi, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Que es redacti un protocol d’actuació perquè, abans de l’inici de qualsevol obra
pública que afecti un o diversos veïns, aquests siguin convocats o informats
suficientment a fi que puguin actuar en conseqüència.
CATORZÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- REDACCIÓ
NOUS PROJECTES
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 1280, de dia 13.03.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que se haga una valoración por parte de los servicios técnicos municipales
para que se redacten los siguientes nuevos proyectos:
- Construcción de una acera que una la rotonda de Sa Pau con s’Ullastrar.
- Reforma antigua cochera Molí de Dalt.
- Reforma edificio “Cas Farré”
- Construcción de una acera que una Biniancolla con Es Caregol, por primera
línea de mar.
- Proyecto alcantarillado Pou Nou.
- Proyecto mejora parterre central Son Parruquet.
- Reforma zona juegos Alcaufar.
- Construcción acera entre s’Algar i Alcalfar.
- Proyecto de reforma Pla de cas Rector.
2.- Que, previa discusión y consenso, se elijan aquellos proyectos para el
desarrollo de las obras que mejor se ajusten a la decisión del Consistorio.”
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, tal com s’indica en el preàmbul de la
proposició, el projecte de rehabilitació del nucli urbà es deu estar confeccionant,
d’acord amb la reunió que van tenir fa uns mesos amb els tècnics municipals; i per açò
és que no s’ha inclòs aquest projecte a la proposta presentada. Manifesta que
aquesta proposta es fa basant-se la possibilitat de destinar més Fons Estatals per a
projectes municipals i creu que seria una bona solució que l’Ajuntament tingués
preparat una sèrie de projectes. Per aquest motiu, demana que els Serveis Tècnics
Municipals facin una valoració perquè redactin una sèrie de projectes i que, quan es
disposi de la valoració, es puguin prendre decisions amb consens. Conclou dient que
el Partit Popular ha indicat una sèrie de projectes que ha considerat d’interès que es
facin, però no és una llista tancada.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que està d’acord amb l’esperit de la proposta
del Partit Popular i recorda que quan es van presentar els projectes per incloure en el
Fons Estatal d’Inversió Local va fer menció d’aquesta necessitat que hi hagués
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projectes redactats per quan es presentàs una oportunitat com la que van tenir en
aquell moment, i que en el futur n’hi haurà d’altres. Conclou dient que li sembla bé que
es facin aquests projectes o d’altres, per tal que desprès tinguem un marge per
consensuar-los.
Intervé el batle. Manifesta que aquest equip de govern creu en els projectes i aquest
Ajuntament ho ha demostrat sempre i, sobretot, pel fet de tenir-ne de redactats. Així
mateix, manifesta que amb l’actual Fons Estatal vam poder sortir al pas i vam poder
plantejar els dotze projectes que s’han inclòs perquè en teníem de redactats. Així
mateix, manifesta que és evident que la proposta que fa el Partit Popular és una
proposta que té certa motivació i cert atractiu, però entén que és tancada. Manifesta
que les reformes de la cotxera de devora el Molí de Dalt, així com de l’edifici de Cas
Ferrer, són actuacions que aquest equip de govern les té molt en compte, ja que per
açò es van comprar aquest edificis. Així mateix, manifesta que, llavors, de la llista
presentada hi ha projectes que serien problemàtics, com ara la construcció d’una
voravia que uneixi Cala Biniancolla amb en Caragol, ja que és una actuació que està
dins Costes, i en el seu moment, quan es van fer les obres de Biniancolla la voravia
es va aturar en un punt determinat perquè la Demarcació de Costes no ho va
permetre.
Continua el batle. Manifesta que també es planteja la redacció del projecte de
clavegueram des Pou Nou, però resulta que aquest equip de govern està considerant
la redacció del projecte de clavegueram de Torret, sabent que hi ha una canonada
fins a l’entrada a Torret, i açò és una qüestió de prioritats. Així mateix, manifesta que
una altra prioritat és l’enllumenat de s’Algar, que, amb el projecte existent no s’acabarà
al cent per cent, i s’hauria d’intentar acabar. Per tant, manifesta que es fa difícil
aprovar aquesta proposta amb aquests projectes, quan a la millor n’hi ha d’altres que
són prioritaris, com ara també el projecte d’ampliació de la xarxa d’aigua depurada.
Finalment, el batle insisteix que és una qüestió de prioritats, que aquest equip de
govern aposta per la redacció de projectes, i encara que troba bé que el Partit
Popular faci aquesta proposta, no creu que hagi de ser l’esmentat grup polític qui
hagi de marcar l’ordre de projectes que ha de redactar l’equip de govern.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, com ha dit a la primera
intervenció, no és una llista de projectes tancada, i que l’únic que demana és que els
Serveis Tècnics facin una valoració i que, simplement, es redactin projectes i que, una
vegada elaborats, aquests o altres, entre tots puguem decidir quins s’han d’incloure
dins un possible nou pla estatal. Conclou dient que sap que el seu grup polític no està
governant, però es aquí per aportar idees.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si l’equip de govern diu que
només es faran els projectes que l’equip de govern considera prioritaris, quan hi hagi
l’oportunitat de tirar-los endavant l’oposició no podrà dir res, haurà de triar entre
aquells que l’equip de govern vol realitzar, llavors poc marge queda.
Així mateix,
manifesta que si la filosofia és que hi hagi diferents projectes perquè a l’hora de decidir
hi hagi més possibilitat, entén que també s’han de consensuar els projectes que es
demanen, si bé sap que l’equip de govern no acceptarà que sigui el PP o EM-EU els
que diguin quins projectes, però si realment hi ha voluntat de consensuar les
actuacions que volem dur endavant, s’ha de començar a l’hora de redactar els
projectes.
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Intervé novament el batle. Proposa, doncs, que aquesta moció vagi a la comissió
d’Urbanisme i que es discuteixi allà els projectes que s’hagin de redactar, donant
prioritat a les obres que hi puguin haver, ja que una prioritat que té aquest Ajuntament
és davallar l’arxiu a una planta baixa i la cotxeria de cas ferrer es va comprar un poc
amb aquesta idea. Igualment amb la cotxeria de devora el Molí de Dalt, que es va
comprar per a ampliació del molí etnològic.
Així mateix, manifesta que si tens obres
que s’han executat però que no han quedat concloses en la seva totalitat, llavors què
és més important: fer un altre projecte o fer un projecte per mirar d’acabar allò que
s’ha començat?
Finalment, el batle manifesta que tothom està d’acord que hi hagi projectes redactats;
i si aquest Ajuntament va poder sortir al pas del Fons Estatal d’Inversió Local ha estat
gràcies al fet que l’Ajuntament tenia projectes redactats, i aquest Ajuntament sempre
ha tingut previsió de projectes. Conclou insistint que aquesta moció vagi a la propera
comissió d’Urbanisme i que allà es debatin els possibles projectes a redactar per ser
inclosos en un futur fons estatal, així com per ser inclosos en el proper pla d’obres i
serveis de 2010.
Després d’una àmplia anàlisi, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda que la
proposta
de
resolució presentada sigui
analitzada a la propera comissió
d’Urbanisme.
QUINZÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS AMB RELACIÓ A L'ADHESIÓ A LES
DEMANDES DE LA PLATAFORMA "NI UNO MAS" A MENORCA
El secretari dóna compte de la proposta que presenten els grups municipals de
l’Ajuntament de Sant Lluís amb relació a l’adhesió a les demandes de la plataforma
“NI UNO MAS” a Menorca, la qual diu:
“Arrel de la mort de la jove ROSER SANCHEZ SERRA dia 10 de febrer de 2009 a l’hospital de
Son Dureta, desprès de ser trasllada d’urgència des de l’Hospital Mateu Orfila, on no va poder
ser intervinguda per falta de facultatius especialitats. --------------------------------------------------------Els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Sant Lluís mitjançant acord del màxim
òrgan de govern d'aquesta institució manifesten el següents acords: -----------------------------------Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís fa públic el seu suport a la plataforma “NI UNO MAS” i a
les seves reivindicacions. -------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta a les administracions públiques insulars,
autonòmiques i estatals a realitzar, des de l’acord i treball compartit, totes les gestions
necessàries i possibles per tractar de solventar les mancances que pateix l’Illa de Menorca
envers de les altres illes a l’àmbit de la sanitat pública.” -----------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís fa públic el seu suport a la plataforma “NI UNO
MAS” i a les seves reivindicacions.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Lluís insta les administracions públiques insulars,
autonòmiques i estatals a realitzar, des de l’acord i el treball compartit, totes les
gestions necessàries i possibles per tractar de solventar les mancances que pateix
l’Illa de Menorca envers de les altres illes a l’àmbit de la sanitat pública.
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SETZÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/132.- MODIFICACIÓ
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE VORAVIES A BINIANCOLLA
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/132, de dia 24.02.09, en
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Vista la necesidad de proceder a resolver la incidencia surgida con relación a la autorización
de la obra de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a las aportaciones documentales realizadas hasta el momento. -------------------------Atendiendo a que, según lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de
Noviembre, la financiación de obras, con cargo al Fondo, cubrirá el importe real de ejecución
de la obra, hasta el límite máximo del presupuesto de licitación de la obra proyectada más el
IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a que por los Servicios Técnicos Municipales se ha procedido a un ajuste en las
determinaciones del proyecto redactado. -----------------------------------------------------------------------Atendiendo a las circunstancias expuestas y a las atribuciones que para el ejercicio de
acciones en caso de urgencia me atribuye el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, es por lo que vengo en -------------------------------------------------------R E S O L V E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Aprobar el “Proyecto modificado de sustitución de aceras en Cala Biniancolla” por
un importe de 37.009,65€ (sin IVA), más 5.921,54€ (IVA) y un presupuesto total de 42.931,19€.
SEGUNDO.- Aprobar la realización de la inversión proyectada, de acuerdo con el detalle
económico del apartado anterior. ---------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Remitir al Ministerio de Administraciones Públicas la documentación necesaria
para la autorización de la financiación correspondiente al presente proyecto. ------------------------CUARTO.- Ratificar la presente Resolución por el Ayuntamiento en sesión plenaria.”---------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’esmentat decret s’indica que: “Vista la
necessitat de resoldre la incidència sorgida...”, per la qual cosa li agradaria saber de
quina incidència es tracta.
El batle informa que quan van presentar els dotze projectes ens passaven de la
quantitat que el Fons Estatal d’Inversió Local destinava a Sant Lluís, en concret, d’uns
mil cent euros. Llavors, la darrera obra que es va presentar era aquest projecte i es va
aturar l’aprovació per aquest desajust. Per açò, es va fer aquesta resolució.
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 dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(5), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2009/132,
transcrita anteriorment.
DISSETÈ.- DONAR COMPTE
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES

RESOLUCIÓ

D'ALCALDIA

NÚM.

2009/134.-

El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/134, de dia 25.02.09, en
relació a l’assumpte indicat, que diu:
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“Atendiendo a la ausencia por vacaciones del Sr. Alcalde desde el día 27 de febrero de 2009
por la mañana hasta el día 3 de marzo por la tarde de 2009; 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 27 de febrero de 2009 por la mañana hasta
mi
reincorporación como Alcalde prevista para el día 3 de marzo de 2009 por la tarde. -------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
DIVUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 16.02.09
-

Punt 5è.- Còpia de les següent factures del mes de desembre:
1. José Sintes Carreres, per import de 47,14 euros.
2. Hortícola Balear, per import de 80,65 euros.
3. Pons Vidal Sistemes, per import de 750 euros.
4. Reldedos, SL, per import de 881,60 euros.
5. SILME, per import de 7.518,86 euros.
6. SILME, per import de 474,71 euros.
7. SILME, per import de 651,79 euros

Junta de Govern Local de dia 23.02.09
-

Punt 2n, apartat 15è.- Còpia de l’informe emès amb relació a la instància
presentada pel Consell Insular de Menorca, RE 551/09, en sol·licitud d’informe
a la declaració d’interès general d’instal·lació de xarxa soterrada de baixa
tensió per dotar de subministrament elèctric l’hipòdrom.

Junta de Govern Local de dia 04.03.09
-

Punt 6è.- Còpia del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Lluís i
el GOB per a l’any 2009.

-

Punt 7è.- Còpia del conveni de col·laboració entre els ajuntaments i les
estacions nàutiques de Maó, Fornells i Ciutadella, any 2009.

-

Punt 8è.- Còpia de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics
individuals, temporals i d’emergència social per a l’any 2009.

-

Punt 17è.- Còpia del conveni signat entre l’Ajuntament i Creu Roja.
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DINOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que ha vist en els darrers dies que no hi
ha bosses a les papereres, per la qual cosa demana si és que no se n’hi posaran
més. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que li contestarà en el proper Ple.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li han contestat una sèrie d’escrits, però
encara n’hi queden per contestar, així com documentació que se li han proporcionat
ha estat incompleta, com per exemple sobre DICONSAL, que, si bé li han
proporcionat les dades sobre el que s’ha pagat, no li han remès el contracte anterior a
l’any 2007.
Així mateix, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li ha remès un informe dels Serveis
Tècnics Municipals, el qual està signat per l’arquitecte, però no hi figura el nom i
voldria saber qui la signat. El batle respon que Pere Serra Vich.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que també queda pendent de contestació
l’escrit que va presentar el dia 17.02.09, RE 806, relatiu a qüestions d’economia;
l’escrit amb RE 1155, de dia 09.03.09, relatiu a qüestions d’urbanisme;
unes
preguntes que va fer en el ple passat dirigides al Sr. Cubas sobre el centre de dia;
que li comuniquin la decisió que hagin pres sobre la sol·licitud de responsabilitat
patrimonial presentada per Lluis Carlos Anglés; i com està la qüestió dels decrets de
batlia, dels quals es van parlar a la comissió d’Urbanisme, però no n’ha sabut res
més.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan pensem adaptar les normes subsidiàries
de sòl rústic al Pla territorial insular, així com les del sòl urbà. El Sr. Lora respon que
s’està fent feina sobre aquests expedients, però que durant les darreres setmanes a
un dels tècnics li han sorgit problemes personals, i al més prest possible es
reprendran els treballs iniciats.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’Ajuntament té signat una sèrie de
convenis amb particulars, com per exemple, amb Santiago Ensesa, el qual els
reclama per inactivitat municipal 360.000 euros per unes parcel·les a Cap d’en Font
i 244.000 per unes parcel·les a Binibèquer Nou. Demana: Què en pensa
l’Ajuntament?
El Sr. Lora Buzón considera que no hi ha de responsabilitat
patrimonial i que es contestaran aquestes reclamacions.
La Sra. Baillo demana,
doncs, una còpia de la contestació municipal.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell demana una còpia certificada dels convenis que es van
subscriure el dia 04.11.05 amb USTICA, SA, PROINVIA, SL i TICOYO, SA.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió d’Urbanisme va demanar
en quina situació estava l’expedient del camí de s’Olivera, i el senyor Lora va
contestar-li que açò estava en mans del Consorci. Per tant, com a representant que
ell és d’aquest Ajuntament en el Consorci, li suggereix que s’interessi per aquest
expedient i demani en quin punt està el projecte de demolició que el mateix Consorci
va acordar sol·licitar a la propietat.
El Sr. Lora manifesta que, efectivament, hi ha
una resolució del Consorci que n’ordena la demolició, si bé els promotors han fet una
al·legació, la qual està pendent de resolució. La Sra. Baillo li demana que s’interessi
sobre aquesta qüestió i que se la informi en una propera comissió o sessió plenària.
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Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que la senyora Marqués en diferents
vegades ha xerrat d’austeritat, i ara resulta que han contractat la realització d’un
programa mensual amb la SER de 240 euros, amb una duració de 10 minuts per donar
informació de l’Ajuntament. Vol saber quina informació es donarà per l’esmentat mitjà
de comunicació.
La Sra. Marqués Portella manifesta que es tracta de la informació del que es genera a
l’Ajuntament i que, per exemple, un dels programes xerrarà de l’inici de les obres
incloses en el Fons Estatal. Afegeix que abans hi havia un butlletí municipal que ja no
existeix i que s’ha contractat aquest espai perquè els ciutadans puguin saber el que
passa a l’Ajuntament i el que s’està gestionant des de cada àrea.
Així mateix,
manifesta que açò és exactament igual que la proposta que va presentar el PP de tenir
un espai mensual a la revista S’AUBA.
La Sra. Baillo Vadell creu que no és el temps més adequat per xerrar per la ràdio i
pagar doblers en conseqüència i que és molt més fàcil, i no costa res, fer rodes de
premsa per comunicar qualque cosa. És un suggeriment que fa tenint en compte els
mals temps que estam passant.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que, tant a la senyora Marqués
com al senyor Lora, l’Ajuntament els ha comprat un ordinador portàtil. Assenyala que
aquests ordinadors es van crear per ser utilitzats quan qualcú se’n va de viatge, i
demana: És que tenen previst viatjar molt?
La Sra. Marqués manifesta que resulta que el regidor d’Urbanisme no disposava
d’ordinador, ni portàtil ni no portàtil; ella tenia un ordinador que es va reciclar per a
una altra àrea i, com que no només fem feina aquí, sinó també a casa nostra, es va
arribar a la conclusió que era millor comprar un ordinador portàtil.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, tenint en compte la crisi que hi ha, que s’hagin
adquirit dos ordinadors portàtils, quan els ordinadors fixos són més barats i tenen més
resistència que els portàtils... Afegeix que un ordinador fix costa uns 450 euros i un de
portàtil, amb les mateixes prestacions, uns 750 euros. Ara bé, si vostès fan tanta
feina i que a més de dedicar totes les hores del món a l’Ajuntament encara en fan els
vespres, ho aplaudeix, si bé en dubta.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no sap quins pressuposts maneja la senyora
Baillo, ja que la diferència no és la que ha dit. Manifesta que amb la gestió que s’està
fent s’està demostrant, i s’està demostrant amb tots els recursos que ens vénen. Per
tant, pot dubtar del que vulgui, però li pot assegurar que estan ben emprats, aquests
doblers.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 10.02.09 la senyora
Marqués va dir que era intenció d’aquest equip de govern aprovar l’oferta pública
d’ocupació. Demana si s’ha fet qualque cosa sobre açò.
La Sra. Marqués
demana al secretari que faci una explicació d’aquesta situació.
El secretari informa que l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació és competència del
batle i que en dies passats, mitjançant una resolució d’Alcaldia, es va aprovar l’oferta
pública i aquesta ha estat enviada al BOIB perquè es publiqui.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que estam d’enhorabona perquè un objectiu
que tenien tots els grups polítics en el programa electoral era la construcció d’un nou
teatre, i açò sembla que es podrà complir. Voldria una explicació sobre el cost que
suposarà la construcció, ja que a la premsa d’avui parla de 2.400.000 euros, quan hi
ha un projecte executiu que diu que costarà 2.140.000 euros.
El batle manifesta que a la propera comissió de Cultura s’inclourà un punt específic
sobre el teatre per donar compte d’aquest projecte, de la forma de finançament i de la
situació existent en el dia d’avui.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle si va ser informat que es construïa
una presó a la carretera de Sant Lluís, en lloc d’un centre de reinserció social. Sí o
no?
El batle manifesta que va assistir a la presentació del projecte amb una maqueta, i si
no recorda malament van assistir-hi tots els batles de Menorca, la directora general
d’institucions penitenciàries, el director insular de l’Estat i tota la gent que hi havia
convidada a aquest acte, juntament amb la premsa.
La Sra. Baillo Vadell pensava que açò era una decisió prou important per donar-ne
compte al consistori. Per altra banda, demana: Què en pensa, de la ubicació?
El batle manifesta que allò que pensi o deixi de pensar no creu que en aquests
moments sigui la qüestió.
La qüestió és que es va aprovar la ubicació d’aquest
edifici dins el terme municipal de Maó, molt a prop del quarter de la Guàrdia Civil, i allò
que ell pugui pensar no creu que afecti per res que la construcció es tiri per endavant
o es tiri per endarrere. Afegeix dient que aquest Ajuntament no té coneixement de
quin procés s’ha de seguir, perquè no afecta directament aquest Ajuntament.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle no ha contestat, ja que ella ha demanat
què en pensa, d’aquesta ubicació.
El batle manifesta que no té per què opinar. Afegeix que la senyora Baillo li està
demanant una qüestió molt concreta, que és una opinió que pugui tenir, quan a la
millor la seva opinió pot ser altra o molt diferent a la que s’està plantejant en aquests
moments, però insisteix que aquest projecte no afecta directament l’Ajuntament i, en
aquest cas, el batle no té per què intervenir.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle que agrairà que informi els presidents
de les comissions que quan hi ha una moció, desprès de parlar-ne, s’ha de votar, ja
que darrerament se n’han passat a diferents comissions i no s’han votat. Manifesta
que el Partit Popular fa una feina d’oposició, amb propostes, amb idees i quan els
presidents de la comissió no la sotmeten a votació, aquesta queda a l’aire, quan
hauria de sortir-ne un dictamen.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li han comentat, l’han informada, i en té
la seguretat, que el batle ha tingut un ordinador portàtil que pertanyia a Protecció Civil,
per la qual cosa voldria saber-ne el perquè. Afegeix que l’ha tingut durant dos mesos
i vol saber si és cert que s’ha sentit obligat a tornar-lo.
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Intervé el batle. Manifesta que de la manera que ho ha dit ho troba horrible i, la
veritat, la persona que li ho hagi dit l’ha informat molt malament. Manifesta que el
responsable de Protecció Civil, en aquest cas el cap, se’n va a una trobada i se li lliura
un ordinador portàtil. Posteriorment, al batle li arriben uns documents per signar tal
qual s’ha cedit, per part de la Conselleria d’Interior, un ordinador portàtil a Protecció
Civil de l’Ajuntament de Sant Lluís, i açò sense que el batle tengui coneixement que hi
havia un ordinador portàtil que corria per aquí. Evidentment, quan va rebre aquest
document de l’esmentada conselleria, es va interessar sobre el cas i el cap de
Protecció Civil de Sant Lluís va informar-lo que sí, que a la trobada de Formentera li
van lliurar un ordinador, i li va dir que el portàs a l’Ajuntament. Manifesta que aquest
ordinador va estar dins el despatx de la Batlia esperant que hi hagués un acord de la
Junta de Govern Local de lliurament d’aquest portàtil. Açò és el que va succeir, és a
dir, des del dia que es va retornar a l’Ajuntament i que el batle va signar el conveni,
l’ordinador portàtil va romandre dins l’Alcaldia mentre no quedàs per escrit, mitjançant
acord de la Junta de Govern, el lliurament d’aquest ordinador al cap de Protecció Civil
de Sant Lluís, ja que de la forma que s’havia fet abans no era correcte.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle es caracteritza, en moltes
ocasions, per humiliar la gent que el rodeja. Manifesta que ha vist, a través de la
premsa, que va plorar quan es menciona que es començaran les obres del teatre. El
Partit Popular li demana menys llàgrimes i més sensibilitat en el tracte amb els
empleats de l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que amb motiu del canvi d’ubicació dels
contenidors de s’Ullastrar a l’avinguda de sa Pau, tal vegada allà seria un bon lloc per
fer un tancament de la zona de contenidors. Així mateix, manifesta que s’haurà de
ben estudiar quants contenidors s’hi posen, ja que no serà només als veïns de
s’Ullastrar, Binibèquer i Binissafúller que els vindrà bé aquella zona i els empraran,
sinó també els veïns de Punta Prima, s’Algar, Torret...
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana al senyor Cubas si sap quan començarà el
nou facultatiu que l’Ajuntament va anunciar que l’IBSALUT destinaria a Sant Lluís. El
Sr. Cubas respon que creu que ho sap tot el poble que fa un mes que va incorporarse, en concret, dia 16.02.09.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que no creu que ho
sàpiga tot el poble, perquè no tot el poble va al metge cada dia i creu que el senyor
Cubas podria haver contestat d’una altra forma. No obstant açò, agraeix que hagi
contestat.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal demana quan es farà el trasllat dels Serveis
Socials i a on aniran. El Sr. Cubas respon que el trasllat es farà el proper mes i aniran
a una casa que s’ha llogat.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a un Consell sectorial de Serveis
Socials el senyor Cubas va afirmar que la pavimentació de les voravies del geriàtric
estava a punt de començar; com que fa estona que ho va dir i encara no s’ha fet res,
demana per què.
La Sra. Marqués Portella manifesta que allò que estava a punt d’iniciar-se era el
procés d’adjudicació de les obres i en aquests moments l’àrea de Contractació està
fent feina sobre aquest expedient per tal d’adjudicar i executar les obres.
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que, doncs, es veu que el senyor Cubas no estava
ben informat, ja que en el consell sectorial ell va dir que estaven a punt de començar
les obres, per la qual cosa va ser un error que es pot entendre.
El Sr. Cubas
manifesta que el que es va dir era precisament açò i que no només es va dir en el
consell sectorial, sinó també a la comissió.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal demana si els projectes que s’ha sol·licitat
incloure en el Fons Estatal d’Inversió Local han estat tots acceptats. El batle respon
que sí.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal suggereix que es faci el manteniment continu de
totes les zones enjardinades del municipi, ja que estan en un estat d’abandó
lamentable.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que la senyora Baillo va fer-li unes preguntes en
el Ple del mes de febrer relatives al centre de dia, i que li respondrà oralment. Pel que
fa a la primera pregunta, relativa a qui el gestionarà, manifesta que en aquests
moments no ho saben. Respecte a la pregunta si ho ha de fer una empresa privada,
per què no s’ha fet un concurs?, manifesta que es farà un concurs. Així mateix,
manifesta que en aquests moments s’estan redactant les bases. Conclou dient que
sí que sap que quan s’obri hi haurà unes despeses que l’equip de govern ja tenen
previst; i que no s’han sol·licitat ajuts a altres administracions.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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