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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 20/07/2011 (Per avançament de la sessió de dia 28.07.11)
Hora: de les 20 a les 21 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
M. Carolina Marqués Portella
Elena Pons Pons
Ismael Seguí Sintes
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer.- Aprovació actes sessions anteriors
Segon.- Donar compte Sentència núm. 189/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Melissa Hodgkins
contra aquest Ajuntament (PA 32/2010)
Tercer.- Donar compte Acte núm. 186/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Marie Sim contra aquest
Ajuntament (PO 51/2010)
Quart.- Donar compte Acte del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb
relació al recurs contenciós administratiu interposat per José Manuel Fornás Polo
contra aquest Ajuntament (PO 343/2007)
Cinquè.- Donar compte Sentència núm. 245/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per José Manuel
Fornás Polo contra aquest Ajuntament (PO55/2009)
Sisè.- Donar compte Sentència núm. 485/2011 del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Ana Maria
Alsina Pons contra aquest Ajuntament (PO 793/2001)
Setè.- Aprovació Festes Locals 2012
Vuitè.- Ratificació Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració i l'Ajuntament de Sant Lluís per a la reserva i l'ocupació de
places d'estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència
2011
Novè.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 377/2011.- Designació membres de la
Mesa de contractació per al projecte de reforma i ampliació del poliesportiu de Sant
Lluís
Desè.- Proposta d'aprovació de l'expedient núm. 3/2011 de modificació de crèdit del
pressupost de despeses, mitjançant transferències
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Onzè.- Designació representants a la Comissió de Seguretat Ambiental de l'Aeroport
de Menorca
Dotzè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
Intervé el batle. Fa referència a l’informe de Secretaria que es va passar a la Junta de
Portaveus de dia 14.07.11, relatiu a l’aprovació de les actes de les sessions dels
òrgans col·legiats, informant que a partir d’avui les actes se sotmetran a aprovació
dels membres del Ple i, posteriorment, seran signades únicament pel batle i la
secretària.
Tot seguit, el batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de
constitució de l’Ajuntament de dia 11.06.11, així com a l’acta de la sessió
extraordinària de dia 30.06.11.
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 189/2011 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER MELISSA HODGKINS
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PA 32/2010)
La secretària informa que la sentència estima parcialment el recurs que es va
interposar contra la resolució de Batlia de data 30 de novembre de 2009, que va
estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la
demandant i que reconeixia a favor d’ella la quantitat de 3.547,64 € en concepte
d’indemnització per les lesions sofertes durant el jaleo d’ases del 21 de setembre de
2008. La sentència augmenta la quantitat reconeguda per l’Ajuntament obligant a
abonar 4.889,47 €.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
TERCER.- DONAR COMPTE ACTE NÚM. 186/2011 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER MARIE SIM CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 51/2010)
La secretària informa que és un acte de data 2 de maig de 2011 pel qual es posa fi al
procediment, atès el desistiment de la demandant. El recurs es va interposar contra la
resolució de la Batlia de data 13.01.2010, que acordava la inadmissió de la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada arran de la caiguda de la demandant en un
pas de vianants.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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QUART.- DONAR COMPTE ACTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JOSÉ MANUEL FORNÁS POLO CONTRA
AQUEST AJUNTAMENT (PO 343/2007)
La secretària informa que és un acte pel qual s’aprova la liquidació dels interessos
presentats pel recurrent per import de 65.029,29 € resultat de l’expedient de preu just
instat pel Sr. Fornás, atès que l’expedient es va iniciar l’any 2000 i la resolució és
mitjançant sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB de data 24 de
setembre de 2009 i acte del Tribunal Suprem de 17 de juliol de 2010, i considerant
que en la tramitació de l’expedient es va produir un retard considerable davant el Jurat
Provincial d’Expropiació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que contra aquest acte no s’hi pot interposar
cap recurs i que, si bé és cert que hi va haver un retard, però, evidentment, està molt
clar que no és imputable a l’Ajuntament, per la qual cosa demana què pensa fer
l’Ajuntament davant aquesta qüestió.
Intervé el batle. Informa que l’assessor urbanístic, el senyor Rafel Company, està
estudiant aquesta qüestió i ja ens ha fet arribar el seu parer, de manera que a la
reunió que tindrà la setmana que ve s’analitzarà en profunditat. En principi, sembla
possible reclamar una responsabilitat patrimonial al Jurat d’Expropiació, si bé no està
prou clar i per açò es vol analitzar exhaustivament. Afegeix que la sentència diu que
va tenir un funcionament anormal, però al final qui ho paga és l’Ajuntament i, atès que
es tracta d’una quantitat considerable i que sembla que no pertocaria a l’Ajuntament, a
la reunió de la setmana venidora es prendrà una decisió. Conclou dient que aquesta
quantitat s’ha de pagar i, com més prest es pagui, menys interessos s’hauran
d’abonar.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, si no recorda malament,
aquest plet el va portar l’advocat Juan Mir Cerdó, per la qual cosa li agradaria que
quan es convoqui l’advocat Rafel Company també es convoqui l’advocat Juan Mir, a
l’objecte que entre els dos juristes puguin arribar a un acord satisfactori per a
l’Ajuntament, ja que aquesta sentència obliga l’Ajuntament a pagar, quan el qui es
va retardar va ser una altra administració.
El batle informa que recull el seu suggeriment i que ben segur que així es farà, ja
que si en Juan Mir va ser qui va iniciar aquest procés segurament tindrà molt a dir-hi.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 245/2011 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JOSÉ MANUEL FORNÁS POLO CONTRA
AQUEST AJUNTAMENT (PO55/2009)
La secretaria informa que la sentència resol sobre la presumpta desestimació per
silenci administratiu negatiu del requeriment dirigit a l’Ajuntament per tal que iniciés
l’expedient de retaxació amb relació a l’expropiació forçosa de la finca registre 1075,
ja que havia transcorregut el termini legal per fer-ho des de la fixació definitiva del preu
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just feta pel Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa. Afegeix que la sentència estima
parcialment el recurs i requereix i ordena a l’Ajuntament que dins un termini no
superior de tres mesos, comptats a partir de l’endemà de la notificació de la sentència,
s’iniciïn les corresponents actuacions dirigides a la retaxació de la finca.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, si no recorda malament, la retaxació
que va demanar era de 800.000 euros, si bé no sap si és aquest el contenciós
administratiu, per la qual cosa voldria una confirmació. Així mateix, manifesta que la
sentència carrega les costes a l’Ajuntament, amb la qual cosa no està d’acord, ja que
el retard de tota aquesta història no va ser per culpa de l’Ajuntament, sinó d’una altra
administració.
El batle informa que es comprovarà si és aquest el procediment a què fa referència el
senyor Carretero. Afegeix que la sentència és clara, que tenim tres mesos per fer la
retaxació, que haurem d’afrontar-ho com més prest millor, i que el fet que les costes
siguin imputades a l’Ajuntament deu ser perquè el jutge ha pensat que qualque cosa
devien haver fet malament. Conclou dient que a partir d’aquí s’haurà de complir la
sentència, retaxar la finca i intentar tancar aquesta qüestió que ve de l’any 2000.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a la retaxació, demana: Podria
succeir que la quantitat valorada fos més baixa a la que ens va obligar a pagar el jutjat,
més els interessos de què s’ha donat compte en el punt anterior?
El batle informa que açò és una qüestió jurídica que s’hauria de consultar i que se li
farà arribar un informe sobre aquesta qüestió.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SISÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 485/2011 DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ANA MARIA ALSINA PONS
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 793/2001)
La secretària informa que la sentència resol sobre la desestimació presumpta per
silenci administratiu de la sol·licitud presentada per la demandant l’11 de desembre de
2000. La sentència declara inadmissibles les pretensions 1 a 7, 9 i 11 de la demanda,
atès que no s’havien formulat prèviament a l’Ajuntament, i estima parcialment el recurs
anul·lant l’acte presumpte i obliga l’Ajuntament a pagar 25.000 € a la demandant.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que val la pena llegir-se aquesta sentència,
perquè desestimar parcialment un grapat de punts i arribar a la conclusió que són
25.000 euros... açò és sorprenent.
Afegeix que no s’entén com des del primer
moment no es desestima tot, ja que administrativament demanava una cosa i
judicialment en demana una altra. Una de les qüestions que pretenia la senyora Alsina
era sobre una famosa paret de delimitació; i açò, l’hi tiren baix.
Continua el Sr. Carretero Tudurí Manifesta que en aquest cas ens situam a l’any
1982, quan es van signar els pactes urbanístics entre l’Ajuntament i el senyor Serafí
Alcina, i sembla que la conclusió a què arriba és a unes hipoteques de màxim que
havia dipositat la senyora Alsina, que l’Ajuntament li va retornar a mitjan any 1999;
però així i tot condemnen l’Ajuntament a pagar 25.000 euros. Afegeix que la
sentència no dóna opció a recurs ordinari, però atesa la quantitat de plets que ha
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interposat la senyora Alsina contra aquest Ajuntament, considera que seria important
que els dos juristes –en Juan Mir com a memòria històrica i en Rafel Company com a
advocat que darrerament ha portat plets contra aquesta senyoraho analitzassin en
profunditat.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí recorda un plet interposat per la senyora Alsina
contra aquest Ajuntament, allà on ella deia que havien falsificat la seva signatura,
cosa que llavors es va verificar que no era així, que la signatura que hi havia en el
document era la seva... Conclou dient que valdria la pena que els juristes analitzin en
profunditat aquesta sentència.
Intervé el batle. Manifesta que la idea era que ho analitzàs l’advocat actual, però
també es demanarà que ho analitzi l’advocat Juan Mir Cerdó.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SETÈ.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2012
La secretària dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears, RE 2804, de dia 13.06.11, en el qual es detalla la relació
de festes laborals per a l’any 2012, que és com segueix:
-

6 de gener, Epifania del Senyor, divendres.
1 de març, Dia de les Illes Balears, dijous.
5 d’abril, Dijous Sant, dijous.
6 d’abril, Divendres Sant, divendres.
9 d’abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
1 de maig, Festa del Treball, dimarts.
15 d’agost, Assumpció de Maria, dimecres.
12 d’octubre, Festa Nacional, divendres.
1 de novembre, Tots Sants, dijous.
6 de desembre, Dia de la Constitució, dijous.
8 de desembre, Immaculada Concepció, dissabte.
25 de desembre, Nadal, dimarts.

Intervé el batle dient que l’Ajuntament s’ha de pronunciar sobre les dues festes locals
per a l’any que ve. Assenyala que a la Junta de Portaveus es va comentar que fossin
dia 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de setembre (festivitat de Gràcia). Demana si hi ha
qualque altra alternativa.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU està d’acord amb aquests dos dies.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís
per a l’any 2012 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de setembre (festivitat de
Gràcia).
VUITÈ.- RATIFICACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA
D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE PLACES D'ESTADES DIÜRNES I
RESIDENCIALS PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 2011
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La secretària dóna compte de la proposta del batle, de dia 14.07.11, amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atès que el desembre de 2010 va entrar en funcionament el geriàtric i centre de dia de Sant
Lluís i que l’Ajuntament signà el novembre un conveni de col·laboració amb la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració per a la reserva i l’ocupació de places de centre de dia i
residencials per a gent gran en situació de dependència que afecta al finançament de 10 places
del centre de dia i 15 de la residència geriàtrica, la vigència del qual finalitzà el passat 31 de
desembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès que la Conselleria ha remès la renovació del conveni per a l’any 2011 i l’Ajuntament ja
l’ha tornat degudament signat per evitar posteriors i perjudicials retards que deriven de tot canvi
en el Govern Balear, elev al Ple la següent proposta: -------------------------------------------------------Únic.- Ratificar el Conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració i l’Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places de centre de dia i residencials
per a gent gran en situació de dependència.”--------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que es tracta d’un conveni sobre el qual ja
s’havia arribat a un acord, i demana al batle que s’intenti aconseguir més finançament
del Govern balear respecte a les places geriàtriques, que són les que normalment
tenen més demanda, ja que les places de centre de dia, en principi, estan cobertes
amb les que hi ha. Per tant, insisteix que es demani més finançament per a les places
geriàtriques.
Intervé el batle. Manifesta que el conveni signat és pràcticament idèntic al conveni que
havia estat vigent fins a final d’any, amb la diferència que en el centre de dia es crea
un grau més de dependència, el grau I.2.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació del conveni de
referència.
El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (1); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
-

Ratificar el Conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració i l’Ajuntament per a la reserva i l’ocupació de places de
centre de dia i residencials per a gent gran en situació de dependència.

NOVÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 377/2011.- DESIGNACIÓ
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL PROJECTE DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2011/377, de dia 01.07.11,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Vist que, en sessió plenària de dia 28.04.2011 es designa la mesa de contractació per el
projecte de reforma i ampliació del Poliesportiu de Sant Lluís. --------------------------------------------Vist que, amb motiu de les Eleccions Municipals celebrades el 22 de maig de 2011, s’ha produït
un canvi en els membres del consistori i, per tant, la necessitat de designar nous membres de
la mesa de Contractació. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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I en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, --------------------------------------------------------------------------R E S O L C------------------------------------------------------------PRIMER.- Designar els nous membres de la mesa de Contractació del projecte de reforma i
ampliació del Poliesportiu de Sant Lluís, amb el següent detall: ------------------------------------------PRESIDENT: Sr. Cristóbal Coll Alcina (Batle – President)--------------------------------------------------VOCALS:
Sr. Javier Rafael Pons Pons (PP)-------------------------------------------------------------Suplent: Pedro Tudurí Mercadal---------------------------------------------------------Sr. Llorenç Carretero Tudurí (PSOE)--------------------------------------------------------Suplent: Carolina Marquès Portella-----------------------------------------------------Sr. Remigio Lora Buzón (PSM-ELS VERDS)----------------------------------------------Sr. Miquel Melià Mercadal (EM-EU)----------------------------------------------------------Sra. Maria Cristina Gascón Mir (Secretària – Interventora)----------------------------Suplent: Núria Adrián Serra --------------------------------------------------------------Sr. Francesc Farrés i Diez-Meco -------------------------------------------------------------SECRETÀRIA: Sra. Sonia Riudavets Tudurí--------------------------------------------------------------------SEGON.- Publicar la composició anterior al perfil del contractant.” ---------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació del conveni indicat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar en tots els seus termes la
Resolució de Batlia núm. 2011/377, de dia 01.07.11, transcrita anteriorment.
DESÈ.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 3/2011 DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE DESPESES, MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIES
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia de dia 15.07.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atesa la sentència 00485/2011 de la sala del contenciós administratiu del Tribunal superior de
Justícia de les Illes Balears en els autos 793/2001, que obliga a l’Ajuntament a indemnitzar al
recurrent amb 25.000 € i l’auto del procediment ordinari 0000343/2007, de la mateixa sala i
Tribunal que aprova la liquidació d’interessos presentada pel recurrent per import de
65.029,29 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’import total a abonar puja a 90.029,29 € i que l’Ajuntament disposa únicament de
22.000 € per fer front a la despesa, cal efectuar una modificació pressupostària; -------------------I atès l’informe de secretaria intervenció sobre la possibilitat d’efectuar una modificació
mitjançant transferències de crèdit que no impliquen alterar la quantia total del Pressupost i que
les minoracions propostes no perjudiquen el funcionament dels serveis prevists, ELEV al Ple la
següent proposta d’acord: -------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.----------Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 3/2011 del Pressupost general de
despeses, mitjançant transferències de crèdit, segons el següent detall:-------------------------------Augments
Aplicació
Descripció
Consignació
Augment
Consignació
Pressupostària
anterior
definitiva
341.600.00
Esports i esbarjo. Inversió
158.809,31
43.029,29
201.838,60
en terrenys
151.226.04
Urbanisme. Despeses
25.000,00
25.000,00
50.000,00
jurídiques
Disminucions
Aplicació
Descripció
Consignació
Disminució
Consignació
Pressupostària
anterior
definitiva
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233.227.99

Assistència persones
829.401,05
20.029,29
809.371,76
Depenents – Treballs
Altres empreses
162.227.99
Fems i neteja viària –
662.500.00
28.000,00
634.500,00
Treballs altres empreses
011.310.00
Deute públic – interessos
183.966,87
20.000,00
163.966,87
Tercer.- Exposar al públic la present modificació durant un termini de 15 dies mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell d’edictes municipal a efectes de presentació
de reclamacions; en el supòsit que no es presentin al·legacions la modificació s’entendrà
aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord exprés.”---------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i sis
abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i EM-EU
(1); acorda:
Primer.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 3/2011 del Pressupost
general de despeses, mitjançant transferències de crèdit, segons el següent detall:
Augments
Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
anterior

Augment

Consignació
definitiva

341.600.00

Esports i esbarjo. Inversió
en terrenys

158.809,31

43.029,29

201.838,60

151.226.04

Urbanisme. Despeses
jurídiques

25.000,00

25.000,00

50.000,00

Aplicació
Descripció
pressupostària
233.227.100
Assistència persones
Dependents – Treballs
altres empreses

Consignació
anterior
829.401,05

Disminució
20.029,29

Consignació
definitiva
809.371,76

162.227.100

Fems i neteja viària –
Treballs altres empreses

662.500.00

28.000,00

634.500,00

011.310.00

Deute públic – interessos

183.966,87

20.000,00

163.966,87

Disminucions

Tercer.- Exposar al públic la present modificació durant un termini de 15 dies
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal
a efectes de presentació de reclamacions; en el cas que no es presentin al·legacions,
la modificació s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar cap nou
acord exprés.
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ONZÈ.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE SEGURETAT
AMBIENTAL DE L'AEROPORT DE MENORCA
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia de dia 15.07.11, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atenent al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic

de les entitats locals, en el qual es posa de manifest que, per raons d’urgència degudament
motivada, es podrà incloure a l’orde del dia assumptes que no hagin rebut prèviament l’informe
de la respectiva comissió, en el qual cas, però, no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests
assumptes sense que el Ple ratifiqui d’incloure’ls a l’ordre del dia. ---------------------------------------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents-------------------PROPOSTES D’ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------1.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.-----------2.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els següents
membres de la corporació:----------------------------------------------------------------------------------------------- Comissió de Seguretat Ambiental de l’Aeroport de Menorca:--------------------------------------Titular: Pedro Tudurí Mercadal-------------------------------------------------------------------Suplent: Javier R. Pons Pons”---------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de Batlia indicada.
El Ple de l’Ajuntament per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda:
1.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
2.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els
següents membres de la corporació:
-

Comissió de Seguretat Ambiental de l’Aeroport de Menorca:
Titular: Pedro Tudurí Mercadal
Suplent: Javier R. Pons Pons

DOTZÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana còpia dels següents escrits amb registre d’entrada:
3174, 3204, 3207, 3210, 3271, 3274 i 3275. Igualment, demana una còpia de les
següents resolucions de Batlia: 2011/337 i 2011/321.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la primera acta de la Junta de Govern
Local l’ha rebuda avui mateix i que difícilment pot demanar qüestions que s’hi
refereixin, per la qual cosa, en tot cas, ho demanarà en el Ple del mes de setembre.
TRETZÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li agradaria saber qui és l’enterrador en
aquests moments. Demana açò perquè dia 30.06.11, de la convocatòria de cinc
places per a la brigada d’obres, se’n va excloure el senyor Antonio Álvarez, el qual
fins ara suplia totes les baixes que hi havia respecte al cementeri. Afegeix que el
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sorprèn aquest fet perquè la qualificació que se li ha donat ha estat molt baixa, quan
aquesta persona ha fet una feina seriosa en aquest Ajuntament. Voldria saber quins
criteris s’han seguit per a l’avaluació.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li agradaria saber com estan en aquests
moments els expedients de modificació de les normes subsidiàries d’adaptació al PTI,
així com demana una còpia en format digital.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la setmana passada va sortir per la premsa
un article respecte a incloure més parcel·les al nucli de ses Cases Velles, i assenyala
que per fer açò cal modificar el PTI. Així mateix, demana si tots els nuclis que hi ha
en el terme municipal de Sant Lluís podran afegir-se a la petició feta per ses Cases
Velles i, si és així, li agradaria saber quan.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón fa referència a un escrit presentat per Lorenzo Pons
González, en representació de MJM Parking, SLU, RE 2991, respecte a unes obres
realitzades a la Baixada de ses Anelles s/n, d’Alcalfar, les quals van envair una
parcel·la verda. Com que fan referència a una proposta de permuta, voldria saber
quina és l’oferta feta.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Voldria saber quins criteris s’han seguit per aparcar a cada
banda del Cós, si han estat criteris de seguretat, criteris de mobilitat o criteris per
disminuir el CO2 en el poble. Així mateix, voldria saber si a la zona blava se segueix
controlant amb rellotge.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que per la premsa va sortir que s’havia fet una
reunió sobre el “decret Nadal” i voldria saber a quines conclusions es va arribar i
quines pautes marcarà aquest equip de govern.
Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que tenim signat un pacte de batles, en el qual,
entre altres qüestions, s’estableix disminuir i reduir el CO2. En aquest pacte hi ha,
fins i tot, batles del Partit Popular, per la qual cosa voldria saber què pensa fer l’equip
de govern en aquest aspecte.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzon demana quan començarà la brigada d’obres a fer
net els camins de Biniati, Xoriguer, Marrocs i Binisafullet. Afegeix que ara és una
època bastant bona, ja que hi ha molt de turisme de bicicleta i considera que s’hauria
de fer un esforç per fer net aquests camins.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que li agradaria saber com està la qüestió del
conveni de taxis per fer l’assistència a l’aeroport de Menorca, quins acords hi ha hagut
i si el CIM ha dit qualque cosa, ja que normalment quan arriba l’època d’estiu sol
haver-hi conflictes entre els taxis de Maó, es Castell i Sant Lluís. Voldria saber si el
batle va participar a la reunió que hi va haver l’altre dia al Consell.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Respecte a la problemàtica sorgida del geriàtric,
manifesta que voldria fer un suggeriment molt concret, ja que no vol entrar en més
detalls, sent que aquest assumpte es va debatre a la Comissió de Sanitat i Serveis
Socials, que és allà on pertoca. Manifesta que el Consell Insular de Menorca va fer
públic que estaven estudiant la possibilitat de fer una inspecció al geriàtric de Sant
Lluís, per la qual cosa suggereix que sigui l’Ajuntament qui sol·liciti aquesta inspecció
per tal de completar i tenir més informació de la situació en la qual es troba.
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Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que des de fa uns quants anys el tram
central del Cós estava tancat al trànsit rodat durant els dissabtes capvespre i tot el dia
del diumenge. Açò era una mesura que va aplicar l’anterior equip de govern i, fins
aquí, cap problema si ara el nou equip de govern suprimeix aquesta mesura. No
obstant açò, manifesta que aquesta mesura no només va decidir-la l’equip de govern,
sinó que va ser un acord de Ple de dia 28.05.09, on a proposta d’EM-EU es va acordar
que aquesta prohibició de transitar s’ampliàs als dies festius, així com als dies que hi
hagués activitats, festes o qualsevol tipus d’actes al pla de sa Creu i/o pla de cas
Rector. Per tant, entén que suprimir aquesta mesura no hauria de ser una decissió
de l’equip de govern, ja que va ser un acord de Ple, per la qual cosa entén que
hauria de ser el Ple qui decidís si retira l’acord pres l’any 2009.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana al regidor d’Urbanitzacions si s’han
tapat clots a les urbanitzacions. El Sr. Tudurí Mercadal respon que enguany encara
no. El Sr. Carretero manifesta que a Binissafúller Platja hi ha un parell de forats
bastant importants, així com també en el nucli urbà de ses Barraques, per la qual
cosa seria important que tant l’Ajuntament com el CIM, en el cas de ses Barraques,
actuassin per evitar qualsevol qüestió.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la zona de bany de “cala Manrique”
no hi ha el cartell informatiu i és important que hi sigui per una qüestió de
responsabilitat, ja que són cartells que solen indicar si són platges vigilades o no, per
la qual cosa suggereix que es reposi, així com també es reposin els cartells d’altres
indrets que estiguin en males condicions.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Demana si s’han fet canvis d’ubicació de contenidors
de recollida selectiva. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que a Binissafúller Platja la
ubicació existent no era prou segura perquè molts de ciutadans s’aturaven enmig de
la via pública per descarregar i es va decidir tornar a ubicar-los en el lloc inicial on
eren, on la gent no corre cap perill per tirar aquests tipus de material. El Sr.
Carretero manifesta que li pot assegurar que no és així, ja que si el regidor veiés la
manera en què estan els contenidors i la manera com la gent s’atura per tirar la
selectiva, no parlaria així. Així mateix, demana si es va informar al propietari del bar
que tenia els contenidors devora, que ara els tindrà més enfora.
El Sr. Tudurí
Mercadal respon que no.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa als contenidors que hi ha a Cap d’en Font,
demana si l’actual ubicació és efectiva, ja que estan amagats. Afegeix que abans
estaven més a la vista i creu que eren més operatius, ja que avui en dia estan molt
més amagats i no sap si són prou operatius, per la qual cosa considera que el
Consorci podria informar-nos sobre aquesta qüestió.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que aquests dies que ha estat voltant per Cap d’en
Font ha vist que hi ha bastant gent que empra aquests contenidors. Afegeix que hi
ha problemes pel fet que la gent s’atura enmig del vial, però en aquesta zona en
concret els ciutadans tenen la possibilitat d’entrar dins amb el cotxe i no crear cap tipus
de perill; però aquí nosaltres no hi podem fer res. El Sr. Carretero considera que sí
que hi podem fer qualque cosa, ja que si la gent fa un mal ús del vehicle i provoca un
accident serà nostra la responsabilitat perquè els vials són municipals, i assenyala que
els vehicles no fan la circulació que correspon. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que
en aquell indret els ciutadans haurien d’entrar dins la zona d’aparcament, ja que allà és
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una zona segura, i l’única possibilitat és que hi hagi un control policial i que la policia
informi sobre la qüestió. Agraeix el suggeriment i assenyala que farà un consulta al
Consorci per reubicar en els millors llocs els contenidors selectius.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que hi ha una parcel·la privada a
Binibèquer Vell, devora el Poblat de Pescadors i que és d’un llogater de cotxes, que
s’hi hauria d’actuar. Assenyala que no sap si és més efectiu fer-hi un requeriment o
que hi entri directament la brigada d’obres a fer-la net, ja que és indigne que en una
zona turística com és el Poblat de Pescadors hi hagi aquella parcel·la amb l’estat en
què està. El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que l’Ajuntament es va posar en contacte
amb aquesta empresa i ens van dir que enviarien personal de neteja per fer net
aquesta parcel·la però, vist que no hi havien enviat ningú, ahir mateix van tornar-los a
cridar i va garantir-nos que aquesta setmana quedaria neta.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa al geriàtric, manifesta que és evident que
al senyor Coll Alcina, com a batle que és, li pertoca defensar els interessos de
l’Ajuntament de Sant Lluís. Diu açò perquè el batle va fer les següents declaracions:
“Recuerdo que el PP no respaldó la adjudicación a la actual gestora”. Manifesta que
el batle és el màxim òrgan d’aquest Ajuntament, i li recorda al senyor Coll Alcina
que ell ja no està a l’oposició, és el batle, i que si bé el PP no va donar suport a
l’adjudicació, també és cert que dins la mesa de contractació el membre del PP va
estar d’acord amb totes les resolucions que s’hi van adoptar, i tot es va votar per
unanimitat. Així mateix, manifesta que el batle també va dir: “...en aquest sentit, hi
ha una empresa que ha interposat un contenciós administratiu...” Creu que aquesta
empresa es deu està fregant les mans pel fet que encara el batle de l’Ajuntament digui
el que està dient...
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Considera que les declaracions fetes no es
corresponen i que el batle ha d’afrontar tots els temes municipals i extramunicipals
que hi pugui haver i els ha de defensar, però no pot dir de cop i volta que el PP no hi
va estar d’acord. Manifesta que ell (el senyor Carretero) ha estat batle durant deu
anys en aquest Ajuntament i amb moltes coses que va heretar no hi estava d’acord,
però les va d’haver assumir i defensar-les, com era la seva obligació, com no podia ser
d’altra manera, i sense tirar en cara qui ho havia deixat de fer o qui ho havia fet. Així
mateix, manifesta que és la responsabilitat del batle defensar els interessos d’aquest
Ajuntament, no els interessos de l‘empresa adjudicatària ni de l’empresa que té el
contenciós interposat. Conclou dient que no entrarà a valorar les declaracions, però
insisteix a dir-li al batle que ell ara és govern, no oposició.
Intervé el batle. Manifesta que ara el senyor Carretero és oposició i no govern.
Diu que quan va fer les declaracions no va dir cap mentida, va ser totalment coherent;
que quan el va cridar el periodista i li va plantejar una sèrie de qüestions, ell es va
limitar a respondre. Afegeix que és clar que defensarem els interessos de Sant Lluís,
es més, des del primer dia vam tenir en compte el geriàtric, i ja la primera setmana
ens vam posar en contacte telefònic amb la gerència per mantenir una reunió; ell (el
batle), personalment, s’hi ha reunit tres o quatre vegades. A més, la regidora de
Serveis Socials hi és constantment mirant i vigilant, conjuntament amb personal del
seu departament, la qualitat que presta el servei. Si açò no és defensar els interessos
de Sant Lluís... Conclou dient que si des de tot d’una s’han interessat per la gestió del
geriàtric, li sap greu que el senyor Carretero hagi pogut pensar que era un retret a la
seva gestió. No era aquesta la seva intenció, així com tampoc no era la seva intenció
obrir la capsa dels trons davant cap empresa. La qüestió és molt clara: defensar els
interessos de les persones que hi resideixen. I açò és el que farem.
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El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, doncs, van ser unes declaracions
desafortunades.
Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que dijous passat van celebrar
sessió de Junta de Portaveus i li va fer la sensació que al batle li sabia greu que
parlassin d’altres temes. Assenyala que va treure el tema de les comissions
informatives perquè ja eren en el mes de juliol i aquestes no s’havien convocat, és a
dir, el primer acord de Ple que l’equip de govern se salta. Per tant, suposa que fins al
mes de setembre-octubre no es convocaran les comissions informatives ordinàries,
per la qual cosa hauran passat més de cinc mesos sense fer comissions. Es demana:
Açò és la seva forma de governar?
El batle respon que ben igual que la seva. Afegeix que si el Sr. Carretero s’hagués
mirat el que van fer fa quatre anys hauria vist que fins als mesos de setembre-octubre
no van convocar cap comissió; per tant, el Sr. Carretero critica el que ell feia i no sap
a què ve sortir ara amb aquestes. Afegeix que, a més, aquest equip de govern ha fet
una comissió extraordinària, i no ha fet res que el Sr. Carretero no fes. Així mateix,
manifesta que fa molts anys que el Partit Popular no governava en aquest Ajuntament,
ara s’està posant al dia i les comissions es convocaran en el mes de setembre, ja que
fer-ho durant el mes de juliol ha estat pràcticament impossible a causa del volum de
feina. Conclou insistint que fa quatre anys fins al setembre-octubre no es va convocar
cap comissió i que si el senyor Carretero critica l’actuació del batle actual, llavors es
critica ell mateix.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, si açò és la seva justificació, és un raonament
bastant simple: “Perquè uns ho van fer malament, jo també ho he de fer malament...”
Assenyala que l’acord de Ple deia que als mesos parells hi hauria tres comissions,
cosa que l’actual equip de govern s’ha saltat.
El batle manifesta que si el senyor Carretero es miràs el compliment de les
convocatòries de les seves comissions veuria que hi havia molts de mesos que
també s’ho saltaven. Considera que la crítica del senyor Carretero està fora de lloc i
no té raó de ser, i que primer de tot ens hem de posar la mà al pit i ser un poc crítics
amb nosaltres mateixos.
Afegeix que tal vegada nosaltres no ho hem fet bé,
possiblement, segurament que no, però hem fet el màxim possible
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que ara el batle diu que a la millor ho han fet
malament... És un joc de paraules amb el qual no s’hi val perdre-hi més temps. De
totes maneres, manifesta que l’equip de govern s’ha saltat el primer acord de Ple.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí demana, respecte al famós pàrquing del Cós:
- On són les tortugues que es van retirar?
- L’eliminació de les tortugues i la repintada del carril, què ha costat?
- Quina qualificació té l’aparcament de la dreta entrant des del Molí de Dalt?
- És diferent el tractament de l’aparcament de la banda dreta amb el de la banda
esquerra? I per què?
El batle manifesta que li respondrà per escrit.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que van fer una comissió extraordinària de
Sanitat i Serveis Socials i que, únicament, voldria reiterar les preguntes que hi va fer.
Voldria saber les dades exactes i quines persones van assistir a les dues reunions
mantingudes abans de dia 3 de juliol, així com quins temes es van tractar i a quins
acords es van arribar en cada una. La Sra. Moreno Portella informa que aquestes
reunions van ser de contactes, de manera que no s’hi van prendre apunts ni se’n va
estendre cap acta; que tot es va fer i dir de paraula.
La Sra. Marqués Portella manifesta que la regidora de Sanitat va dir-li que en aquestes
reunions ja es van tractar els problemes que hi havia en el geriàtric i que s’havien
arribat a acords. Entén que no hi vagi haver actes, però li agradaria saber les dates
exactes de les reunions, quines persones hi van assistir i de quins temes es va tractar.
La Sra. Moreno Portella informa que els acords a què es va arribar és que s’havien de
millorar una sèrie de coses que no funcionaven, ja que, a més, s’havien presentat per
escrit queixes de familiars i que tot allò que es va tractar va ser qüestió de millores,
millores i millores. Afegeix que s’estan veient uns resultats, que encara se n’han de
veure més i que, a partir d’aquí, caldrà fer un seguiment exhaustiu per veure si
realment compleixen allò que ens han promès.
La Sra. Marqués Portella manifesta que amb açò hi està completament d’acord, i que,
en tot cas, faltaria saber les dates de les dues reunions i qui hi va assistir. La Sra.
Moreno Portella informa que a les dues reunions hi va assistir ella, com a regidora de
Sanitat i Serveis Socials, el batle i el gerent del geriàtric, i que ja se la informarà de les
dates de les reunions.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que ha vist que s’han pres molt de debò
posar-se a tenir el poble ben aclarit, cosa que li sembla molt bé ja que som en un any
de celebració, però li agradaria saber una sèrie de qüestions, en concret:
- Quines són les feines que s’han contractat a empreses externes i que no farà la
brigada d’obres? Es refereix no només a treballs de pintar, sinó també de
neteja de zones verdes, etc., és a dir, totes les feines que s’hagin pogut
contractar a empreses externes.
- Quantes empreses s’han contractat per fer aquestes feines?
- Quines són i la relació de les feines fetes per cada empresa?
- Quin és el cost de cada actuació?
- A quina partida del pressupost s’aplicaran aquestes despeses?
El Sr. Pons Pons manifesta que li contestarà per escrit.
Finalment, la Sra. Marqués Portella es dirigeix al batle dient-li, després de quasi un
mes i mig de govern, si ja té analitzada la situació econòmica d’aquest Ajuntament i si
pensa fer o no l’auditoria, com va expressar per premsa.
El batle manifesta que encara no ha tingut prou temps per analitzar-ho en profunditat,
s’han extret dades, però en aquests moments no en té encara prou per determinar si
faran o no aquesta auditoria. Afegeix que en el seu moment van dir que, si feien
l’auditoria, aquesta seria interna i que sempre es valorava la possibilitat de fer-la
externa.
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Intervé la Sra. Pons Pons. Es dirigeix al regidor de Protecció Civil dient-li que li
agradaria saber qui va autoritzar que es deixàs de vigilar, a partir de les 00.30 hores, el
fester de Sant Joan, ja que a les 03.30 hores de la matinada estava completament
actiu, de manera que generava un greu perill a causa del vent que feia aquell vespre.
El Sr. Olives Salas manifesta que li respondrà per escrit.
Intervé el Sr. Seguí Sintes. Manifesta que, atès que des d’abans de les eleccions
s’ha predicat insistint en l’aplicació de l’austeritat a la gestió d’aquest Ajuntament,
voldria saber quant ha costat l’edició del programa de Vetlades d’Estiu. El batle
manifesta que li respondrà per escrit.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a la qüestió de la reducció del CO2,
manifesta que aquest equip de govern està estudiant ofertes d’empreses que ens
ofereixen baratar totes les bombetes de vapor de mercuri i de vapor sòdic per
bombetes amb tecnologia Led. Afegeix que són unes ofertes que en principi es
cobreixen amb l’estalvi energètic que es paga a la companyia elèctrica, així és que
s’està valorant aquesta possibilitat.
Respecte a la neteja de diferents camins,
manifesta que aquests camins els fa net la companyia FCCSA; que la setmana
passada havien començat a fer net el camí Reial; que l’esmentada companyia té una
ruta marcada i que, just puguin, passaran a fer net els camins anomenats pel senyor
Lora.
Intervé el batle. Sobre el pregoner de les festes patronals de 2011, manifesta que
enguany ha anat tot molt de veres i no han pogut consultar-ho a cap comissió, i allò
que s’ha fet és que, com que enguany se celebra el 250 aniversari de la fundació del
poble i havia estat una fundació feta pel poble francès, s’ha intentat cercar unes
persones vinculades a aquesta circumstància. Assenyala que serà un pregó diferent
ja que serà un pregó de dues persones, una persona de Sant Lluís que va anar a viure
a França i una persona de França que va venir a viure a Sant Lluís, cosa que, a més,
es va estravenir el mateix any. Anuncia que els pregoners de les festes patronals de
2011 seran en Pedro Tudurí i na Isabel Coll.
Finalment, el batle anuncia que el caixer batle que participarà a la Qualcada de les
festes patronals de Sant Lluís 2011 serà la 2a tinenta de Batlia, Carmen Reynés
Calvache.

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió i ordena que se
n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, que certific.
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