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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 28/07/2016
Hora: de les 20:00 a les 21:00 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 19.07.16.- Proposta de la
regidora de Festes amb relació a la derogació i nova aprovació dels Estatuts de la Junta
de Caixers i Caixeres i dels Protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.07.16.- Proposta que
presenta el regidor d'Urbanisme amb relació a la pròrroga del contracte de gestió del
servei de desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.07.16.- Proposta que
presenta el regidor d'Urbanisme amb relació a l'aprovació de la modificació del conveni
urbanístic subscrit amb Inversions Punta Prima, SL
Cinquè. Proposta que presenta el regidor de Medi Ambient amb relació a l'expedient
10-MA/2016
Sisè. Proposta que presenta el regidor de Medi Ambient amb relació a l'expedient
11-MA/2016
Setè. Aprovació de les Festes Locals de 2017
Vuitè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca. Donar compte
Sentència núm. 324/16 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per
J.P.S. contra aquest Ajuntament (PO 210/215)
Novè. Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. Donar compte Sentència núm.
412/16 amb relació als recursos d'apel·lació interposats contra la Sentència núm. 242 de
dia 14.07.15 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, en el marc del recurs
contenciós administratiu interposat per L.C.A.H contra aquest Ajuntament (PO 175/2011)
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Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 30.06.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció del Sr. Olives Salas, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 19.07.16.PROPOSTA DE LA REGIDORA DE FESTES AMB RELACIÓ A LA DEROGACIÓ I
NOVA APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE LA JUNTA DE CAIXERS I CAIXERES I
DELS PROTOCOLS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora de Festes amb relació a l'assumpte

indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Desprès de tres anys des de la darrera modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres
i del Protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís, s’han anat detectant algunes contradiccions i
mancances que des de l’Assemblea de caixers i cavallers han trobat necessari corregir i millorar
per el bon funcionament dels actes de les festes i per clarificar conceptes per a tots els caixers i
cavallers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En aquesta ocasió es va donar un termini perquè tots aquells caixers i caixeres i cavallers i
cavalleres que volguessin fer propostes de revisió dels Estatuts i Protocols, les fes arribar a l’oficina
de Festes dins el termini establert, que va ser del 13 d’abril al 6 de maig. ----------------------------------El 24 de maig de 2016 els caixers i caixeres i cavallers i cavalleres es van reunir en assemblea i,
desprès del pertinent debat, van aprovar per unanimitat la nova redacció; fruit de tot açò és el
document que ara presentem. Atès que les modificacions són nombroses, per tal d’evitar
confusions hem cregut convenient derogar l’anterior text i aprovar un de nou. ----------------------------Ateses les consideracions anteriors, ELEVO a la Comissió Informativa General les següents
propostes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Derogar els actuals Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les
Festes Patronals de Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les
Festes Patronals de Sant Lluís, en els termes que figuren al seu expedient. ------------------------------Tercera.- Sotmetre l’acord anterior, els Estatuts i els Protocols a informació pública, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de
30 dies en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés." ---------------------------------------------------Intervé la Sra. Juncadella que explica el contingut de la proposta: -------------------------------------------- Explica que hi va haver-hi una reunió de la Junta de Caixers on es va considerar que hi havia
coses que es podien baratar i fer d'una forma diferent. A partir d'aquí, es va fer una assemblea de
caixers i cavallers, per acabar amb una nova reunió de la Junta de Caixers per aprovar les noves
propostes i modificacions. Diu que, personalment, encara no ha viscut prou la festa, per la qual
cosa no pot explicar concretament quins són els canvis: troba que poden referir-se tant a la
vestimenta, com als horaris o al recurregut de la Qualcada. --------------------------------------------------2
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Pren la paraula la presidenta, dient que ella pot fer cinc cèntims de la qüestió:---------------------------- Explica que aquesta revisió no només ve a proposta d'alguns membres de la Junta de Caixers,
sinó també d'alguns cavallers. Diu que es va treballar i es va posar en vermell les propostes de
canvis, amb la intenció d'enviar el text a tots els caixers i cavallers perquè ho llegissin, hi fessin les
revisions pertinents i compartissin les propostes a la darrera reunió de l'Assamblea de Caixers i
Cavalers, amb l'objectiu d'arribar al consens que s'inclou en el document esborrany, que és la
proposta final. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recorda que són els cavallers i cavalleresses els qui participen de la festa i que ells mateixos
havien vist que hi havia qüestions que estaven redactades d'una manera ambigua i que eren
complicades d'interpretar, amb relació al Protocol. Com que es volia que hi hagués operativitat, es
va decidir treure coses que eren més difícils de controlar i que el més important és que tots hi han
participat perquè es van emportar el document a casa seva per estudiar-lo i fer propostes, i així és
com arribar a la proposta final de Protocols, que és la que es vol aprovar. --------------------------------La Sra. Tronch diu que, de nous, no ho són gaire, perquè ella s'ho ha mirat i ha vist que hi ha uns
quants canvis, però que tampoc no són tants. Troba que s'haurien pogut marcar en vermell, ja que
així hauria estat més fàcil llegir-ho que no haver de comparar els textos. Diu que hi ha trossos
dels dos documents que són exactament iguals, però que en el nou hi ha coses afegides. Diu que,
entre d'altres coses, hi ha el tema de la polèmica sobre els cavallers no residents, tema amb relació
al qual hi ha hagut molta moguda.------------------------------------------------------------------------------------La presidenta respon, sobre el tema dels caixers empadronats, que s'hi deia que han d'estar
empadronats, com a mínim, des d'un any abans. I es veu que en una de les darreres reunions, n'hi
havia uns quants que ja no estaven empadronats, no en van informar i van participar igualment als
sorteigs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Tronch troba que és perquè no els interessava.---------------------------------------------------------La presidenta informa que en una reunió tant de la Junta com de l'Assemblea de Caixers i
Cavallers es va considerar que aquest fet era una falta de respecte, per la qual cosa a la penúltima
reunió de l'Assemblea es va decidir, per unanimitat, que aquestes tres persones que no havien
donat a conèixer el seu canvi d'empadronament, no se'ls convidaria enguany a la Qualcada.--------La Sra. Juncadella informa que aquesta decisió s'aplicarà enguany.-----------------------------------------La presidenta explica que aquesta decisió és arran del fet que havien amagat que s'havien
empadronat a una altra banda, per la qual cosa s'havien amagat per poder participar a les festes i,
sobretot, per poder participar en els sorteigs a fora poble (i que, per cert, recorda que hi van sortir.)
La Sra. Tronch diu que ha vist que també hi ha hagut un canvi en les tres convidades: i és que ara
són dues i la tercera recau en el caixer fadrí o en el casat.-----------------------------------------------------La presidenta diu que una altra cosa que també hi ha és que pel tema que els cavallers o
cavalleresses que participen als sorteigs per anar a festes d'altres pobles, han de tenir cavall propi,
cosa que no vol dir que si nosaltres som dos o tres cavallers que compartim el mateix cavall, no
podem participar tots tres en els sorteigs, perquè esta parlant del mateix cavall.-------------------------La Sra. Tronch diu que el que participa és el cavall.--------------------------------------------------------------La Sra. Juncadella informa que alguns cavallers hi van prestar atenció i que, com que van trobar
que era injust, açò va ser el detonant que va fer que es decidís revisar-ho totper dur a terme
aquesta proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta recorda que la formalitat és que aquest document ha d'anar a la Comissió perquè en
faci un dictamen, i llavors el Ple l'ha d'aprovar definitivament.--------------------------------------------------La Sra. Tronch comenta que no serà per enguany i s'ha d'exposar després.------------------------------La Sra. Juncadella respon que els canvis s'aplicaríen a les festes de l'any que ve i que enguany tot
s'està fent segons els protocols que hi ha vigents, que són del 2013.----------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la presidenta sotmet a votació la proposta presentada.--------------La Comissió Informativa General, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord:------------Primera.- Derogar els actuals Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les
Festes Patronals de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Segona.- Aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les
Festes Patronals de Sant Lluís, en els termes que figuren al seu expedient. ------------------------------Tercera.- Sotmetre l’acord anterior, els Estatuts i els Protocols a informació pública, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal durant el termini de
30 dies en què el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés." ----------------------------------------------------

Intervé la Sra. Tronch Folgado. Anuncia que el Grup del Partit Popular s’abstindrà i
considera que hauria estat més pràctic marcar en vermell els canvis efectuats, ja que no
hi ha tanta variació respecte del document actualment vigent. Per altra banda, comenta
que, o bé es treu massa prest de cara a l’any que ve, perquè aquestes modificacions
seran efectives per a l’any que ve, o bé es treu un poc tard per enguany... Si es volia que
les modificacions fossin efectives per enguany, l’haurien pogut treure una mica abans.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa General.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Derogar els actuals Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de
les Festes Patronals de Sant Lluís.
Segon. Aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols
de les Festes Patronals de Sant Lluís, en els termes que figuren al seu expedient.
Tercer. Sotmetre l’acord anterior, els Estatuts i els Protocols a informació pública,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes municipal
durant el termini de 30 dies en què el veïnat i les persones legítimament interessades
poden examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas
que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.07.16.PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A LA
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT I
NETEJA DELS MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"El Ple de l’Ajuntament, en data 26 de juliol de 2012 va adjudicar el servei de desbrossament i
neteja dels marges dels camins municipals a Antonio i Diego, S.A; el contracte era per quatre anys
comptats des de la data de formalització del contracte. No obstant, en data 31 de gener de 2014 el
Ple va autoritzar la cessió del contracte en favor de Gabriel Pons e Hijos, S.L., qui assumí tots els
drets i les obligacions propis del contracte a partir de l’elevació a pública de la cessió en data 4 de
març de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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El proper mes d’octubre farà quatre anys des de la formalització del contracte; el plec de clàusules
que regí l’adjudicació preveia la possibilitat de prorrogar el contracte fins a dos anys és, per
períodes d’un any cada pròrroga. En tot cas, aquesta s’ha d’acordar de forma expressa amb una
antelació mínima de dos mesos respecte de la data d’extinció del contracte, i serà obligatòria per al
contractista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors i vist l’informe de Secretaria i Intervenció, venc en elevar a la
Comissió Especial de Comptes la següent -------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Prorrogar a Gabriel Pons e Hijos, S.L. el contracte del servei de desbrossament i neteja
dels marges dels camins municipals de Sant Lluís subscrit en data 03.10.2012 amb Antonio y
Diego, S.A. i que a data d’avui executa Gabriel Pons e Hijos, S.L. en virtut de la cessió del
contracte autoritzada pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de 2014. La pròrroga és per un
termini d’un (1) any, per la qual cosa finalitzarà el 02.10.2017. ------------------------------------------------Segon.- Les característiques i condicions de la pròrroga seran les previstes en el contracte inicial,
procedint-se a la revisió de preus en els termes fixats a la clàusula 10 del Plec de clàusules
administratives particulars i tècniques que van regir la contractació." ---------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que està a punt de concloure el contracte del servei de
desbrossament i neteja dels marges dels camins municipals de Sant Lluís i que a dia d’avui es
proposa prorrogar el contracte durant el període d’un any; mentrestant, durant aquest any l’equip
de govern estudiarà altres coses respecte a aquest servei. ----------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina demana si quan parla d’altres coses és la realització d’un nou concurs. -------------El Sr. Lora Buzón respon que sí. Afegeix que la intenció és canviar qualque actuació dins d’aquest
servei, com ara, per exemple, incloure la neteja de les pasteres de l’Avinguda de sa Pau, actuació
que actualment fa la brigada d’obres i requereix molta feina, o incloure qualque altre parc o jardí, i
que la brigada assumeixi la neteja de qualque camí, tot açò s’estudiarà durant aquest any de
pròrroga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Urbanisme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP (2),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primer. Prorrogar a Gabriel Pons e Hijos, S.L. el contracte del servei de desbrossament i neteja
dels marges dels camins municipals de Sant Lluís subscrit en data 03.10.2012 amb Antonio y
Diego, S.A. i que a data d’avui executa Gabriel Pons e Hijos, S.L. en virtut de la cessió del
contracte autoritzada pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de 2014. La pròrroga és per un
termini d’un (1) any, per la qual cosa finalitzarà el 02.10.2017. ------------------------------------------------Segon. Les característiques i condicions de la pròrroga seran les previstes en el contracte inicial,
procedint-se a la revisió de preus en els termes fixats a la clàusula 10 del Plec de clàusules
administratives particulars i tècniques que van regir la contractació." ----------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que al Partit Popular li agradaria saber quins
motius han succeït perquè el Sr. Lora canviàs de criteri davant aquest servei. Recorda
que durant el mandat passat el Sr. Lora pretenia que l’Ajuntament municipalitzàs aquest
servei, és a dir, que se'n fes càrrec amb personal propi, per la qual cosa insisteix a voler
saber què ha succeït, que ara vol fer una pròrroga d’aquest servei. Així mateix, manifesta
que també li agradaria saber si en un futur pensen externalitzar qualque tipus de servei
més relacionat amb aquest servei, així com quantes persones conformen actualment la
brigada d’obres, ja que, si es pensen externalitzar serveis, demana quines tasques farà la
brigada... Finalment, manifesta que suposa que després d’aquests quatre anys el Sr.
Lora ja deu tenir clar que la quantitat econòmica que es treia abasta per fer aquest
servei amb una qualitat adequada al nostre municipi, cosa que ell va posar en dubte el
dia que es va aprovar aquest servei en el Ple.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que sí que es cert que va criticar que la quantitat era
poca, i diu que encara considera que la quantitat és molt justeta, per açò a la comissió va
dir que durant aquest any de pròrroga de la concessió, aquest equip de govern estudiarà
noves alternatives o noves feines que es puguin afegir a aquest contracte. Recorda que
es va adjudicar aquest servei a l’empresa Antonio i Diego, SA, però no arribaven als
objectius de la contracta i l’equip govern anterior va haver de cridar-li l’atenció diverses
vegades; llavors ho va agafar l’empresa Gabriel Pons e Hijos, SL, gent feinera i que fan
la feina, cosa que no ha criticat. Conclou insistint que durant aquest any de pròrroga
aquest equip de govern estudiarà què es fa amb aquesta concessió.
Intervé novament el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l’actual equip de govern ha tingut
un any i mig per dissenyar un servei al seu gust... Nosaltres podem estar satisfets com a
membres de l’anterior equip de govern d’haver tret un servei adequat a les necessitats,
sempre millorable.
El Sr. Lora Buzón manifesta que hi està totalment d’acord, que tot es pot millorar; per açò
durant aquest any ens ho pensarem.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Prorrogar a Gabriel Pons e Hijos, S.L. el contracte del servei de desbrossament
i neteja dels marges dels camins municipals de Sant Lluís subscrit en data 03.10.2012
amb Antonio y Diego, S.A. i que a data d’avui executa Gabriel Pons e Hijos, S.L. en virtut
de la cessió del contracte autoritzada pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de
2014. La pròrroga és per un termini d’un (1) any, per la qual cosa finalitzarà el
02.10.2017.
Segon. Les característiques i condicions de la pròrroga seran les previstes en el
contracte inicial, procedint-se a la revisió de preus en els termes fixats a la clàusula 10
del Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que van regir la contractació.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.07.16.PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT AMB
INVERSIONS PUNTA PRIMA, SL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"En data 18 de maig de 2007 l’Ajuntament de Sant Lluís va subscriure un conveni urbanístic amb la
societat Inversiones Punta Prima, S.L. pel qual, en les condicions fixades al mateix, permutarien
una parcel·la de 3.000 m2 aproximadament, propietat de l’Ajuntament i sita en el sector de
Biniancollet, amb una superfície aproximada de 75.000 m2 de Son Orfila, propietat de Inversiones
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Punta Prima, S.L; aquesta permuta s’havia de dur a terme una vegada aprovat definitivament pel
Consell Insular l’expedient de modificació de les Normes Subsidiàries per a la seva adaptació al Pla
Territorial Insular a l’àmbit de les zones turístiques. --------------------------------------------------------------No obstant, l’any 2008 Inversiones Punta Prima, S.L. va segregar 30.000 m2 que es solapen amb
part de la superfície que havia de ser objecte de la permuta; modificat definitivament el
planejament, l’Ajuntament va redactar un annex al Conveni que contemplava aquest aspecte i
acordava la substitució de la superfície. -----------------------------------------------------------------------------L’any 2014 Inversiones Punta Prima presenta escrit (RE núm. 2086, de 29 d’abril) pel que demana
que el Conveni inclogui una nova franja de terreny que va ser ocupada per l’Ajuntament en 2001.
Posteriorment, la societat demana una nova modificació, desitjant concretar la permuta en una
única parcel·la de l’Ajuntament i una porció de 736,53 m2 de Son Orfila. Efectuades les valoracions
pertinents, l’Ajuntament elabora un darrer esborrany de Conveni que remès a la propietat, aquesta
dóna la seva conformitat en data 18-12-2015 (RE núm. 6868). -----------------------------------------------En data 26 de maig de 2016 el Ple de l’Ajuntament va acordar sotmetre el text de la modificació del
conveni urbanístic a informació pública durant un termini d’un mes. -----------------------------------------En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70, de 4 de juny es va publicar l’anunci per tal que es
poguessin presentar les reclamacions o al·legacions pertinents; al mateix temps, a la pàgina web
municipal es va publicar l’acord, el text de l’esborrany de conveni i el conveni anterior. Durant el
termini d’exposició no s’ha presentat cap reclamació. -----------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de
Comptes la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18 de maig de 2007 entre
Inversiones Punta Prima, S.L. i pel que es concreta la permuta en una única parcel·la de
l’Ajuntament sita a Marina de Biniancollet i una porció de 736,53 m2 de la finca rústica “Son Orfila”,
propietat de Inversiones Punta Prima, S.L, així com les necessàries servituds en favor de
l’Ajuntament; tot en els termes del conveni que consta a l’expedient. ----------------------------------------Segon.- Requerir a Inversiones Punta Prima, S.L. per a la signatura del Conveni en el termini de 10
dies hàbils comptats des del següent al del rebut de la corresponent notificació. ------------------------Tercer.- Comunicar la permuta acordada al Consell Insular de Menorca en compliment de l’apartat
1er de l’article 136 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que en el Ple del mes de maig es va acordar sotmetre a
informació pública el text de la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18.05.2007 amb
Inversiones Punta Prima, SL; que durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap reclamació; i
que avui es dur a aprovació l’esmentada modificació del conveni. Afegeix que una vegada signat el
conveni s’elevarà a escriptura pública i es comunicarà al CIM, en compliment de la legislació
vigent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Urbanisme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP (2),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ----------Primer. Aprovar la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18 de maig de 2007 entre
Inversiones Punta Prima, S.L. i pel que es concreta la permuta en una única parcel·la de
l’Ajuntament sita a Marina de Biniancollet i una porció de 736,53 m2 de la finca rústica “Son Orfila”,
propietat de Inversiones Punta Prima, S.L, així com les necessàries servituds en favor de
l’Ajuntament; tot en els termes del conveni que consta a l’expedient. ---------------------------------------Segon. Requerir a Inversiones Punta Prima, S.L. per a la signatura del Conveni en el termini de 10
dies hàbils comptats des del següent al del rebut de la corresponent notificació. -----------------------Tercer. Comunicar la permuta acordada al Consell Insular de Menorca en compliment de l’apartat
1er de l’article 136 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que el grup del Partit Popular s’abstindrà i demana si hi
ha qualque data prevista per formalitzar el conveni. El Sr. Lora Buzón respon que
Inversiones Punta Prima SL disposarà de deu dies, a comptar des de l'endemà d’haver
rebut la notificació, per signar el conveni.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar la modificació del conveni urbanístic subscrit en data 18 de maig de
2007 entre Inversiones Punta Prima, S.L. i pel que es concreta la permuta en una única
parcel·la de l’Ajuntament sita a Marina de Biniancollet i una porció de 736,53 m2 de la
finca rústica “Son Orfila”, propietat de Inversiones Punta Prima, S.L, així com les
necessàries servituds en favor de l’Ajuntament; tot en els termes del conveni que consta
a l’expedient.
Segon. Requerir a Inversiones Punta Prima, S.L. per a la signatura del Conveni en el
termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al del rebut de la corresponent
notificació.
Tercer. Comunicar la permuta acordada al Consell Insular de Menorca en compliment de
l’apartat 1er de l’article 136 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears.
CINQUÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT AMB
RELACIÓ A L'EXPEDIENT 10-MA/2016
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Medi
Ambient, que diu:
"Atès l'expedient instruït amb núm. 10-MA/2016 contra la Sra. C.M.G. per infracció de l'article 13.1
de l'Ordenança municipal de tinença d'animals, en concret, per la tinença de ca de raça perillosa
sense lligar per la via pública. ------------------------------------------------------------------------------------------Vistes les al·legacions presentades per la interessada (RE núm. 1731, de data 06.04.2016) a la
Resolució d'Alcaldia 2016/240, de 18 de març, d'incoació de l'expedient sancionador, en les que
sol·licita es tengui en compte la seva ignorància i bona fe ja que era la primera vegada que anava a
la zona i que en veure a alguns cans sense corretja va suposar que estava permès. -------------------Atès que en data 11 de maig de 2016 la Instructora de l'expedient ha dictat proposta de Resolució
en el sentit de desestimar les al·legacions presentades en tot el seu contingut, atès que el fet
acreditat per l'Inspector de Medi Ambient és que la interessada va incomplir l'ordenança municipal,
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tal com consta a la denúncia, i proposant —atès que la infracció és considerada falta greu d'acord
amb l'article 44.3 de l'Ordenança municipal, sancionable d'acord amb l'art. 46 del mateix text amb
una multa de 751,00€ a 1500,00€— imposar la sanció en el seu grau mínim. ----------------------------Atès que la Proposta de Resolució va ser notificada en data 13.05.2016 (RS 2392), en harmonia
amb la mateixa i atès que la competència per imposar les sancions per infraccions greus correspon
al Ple de l'Ajuntament, venc en elevar al Ple la següent --------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic. Assumir la proposta de Resolució de la Instructora de l'expedient i, en conseqüència,
sancionar a C.M.G. en l'expedient 10-MA/2016 per infracció de l'article 13.1 de l'Ordenança
municipal de tinença d'animals —atenent al fet que l’animal de raça perillosa anava sense lligar—
per falta greu prevista a l’art. 44.3.f) de l’Ordenança en el grau mínim contemplat a l’art. 46 amb
l’import de 751,00€." -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’exposició de motius de la proposta
presentada hi queda explicat els motius pels quals es proposa aquesta sanció i que
assumeix l’informe emès per la instructora de l’expedient.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor de Medi Ambient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Únic. Assumir la proposta de Resolució de la Instructora de l'expedient i, en
conseqüència, sancionar a C.M.G. en l'expedient 10-MA/2016 per infracció de l'article
13.1 de l'Ordenança municipal de tinença d'animals —atenent al fet que l’animal de raça
perillosa anava sense lligar— per falta greu prevista a l’art. 44.3.f) de l’Ordenança en el
grau mínim contemplat a l’art. 46 amb l’import de 751,00€.
SISÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT AMB RELACIÓ
A L'EXPEDIENT 11-MA/2016
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta presentada pel regidor de Medi
Ambient, que diu:
"Atès l'expedient instruït amb núm. 11-MA/2016 contra la Sra. N.L.C.L., per infracció de l'article
13.1 de l'Ordenança municipal de tinença d'animals, en concret, per la tinença de ca de raça
perillosa sense lligar per la via pública. ------------------------------------------------------------------------------Atès que la interessada no ha presentat al·legacions a la Resolució d'Alcaldia 2016/241 d'inici de
l'expedient sancionador, considerant-se aquest per tant com a proposta de Resolució. ----------------Atès que la infracció és considerada greu en virtut de l'article 44.3.f) de l'Ordenança municipal de
tinença d'animals, sancionable amb una multa de 751,00€ a 1500,00€ d'acord amb l'art. 46 del
mateix text; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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Atès que la competència per imposar les sancions greus correspon al Ple de l'Ajuntament, venc en
elevar al Ple de l'Ajuntament la següent -----------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic. Sancionar a N.L.C.L. en l'expedient 11-MA/2016 per infracció de l'article 13.1 de l'Ordenança
municipal de tinença d'animals —atenent al fet que l’animal de raça perillosa anava sense lligar—
per falta greu prevista a l’art. 44.3.f) de l’Ordenança en el grau mínim contemplat a l’art. 46 amb
l’import de 751,00€." -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, igual que en el punt anterior, a l’exposició
de motius de la proposta presentada hi queda explicat els motius pels quals es proposa
aquesta sanció i que assumeix l’informe emès per la instructora de l’expedient.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor de Medi Ambient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Únic. Sancionar a N.L.C.L. en l'expedient 11-MA/2016 per infracció de l'article 13.1 de
l'Ordenança municipal de tinença d'animals —atenent al fet que l’animal de raça perillosa
anava sense lligar— per falta greu prevista a l’art. 44.3.f) de l’Ordenança en el grau
mínim contemplat a l’art. 46 amb l’import de 751,00€.
SETÈ. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE 2017
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
Seguidament, la secretària dóna compte de l'escrit de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears, RE 3456, de dia 24.06.16, en el qual es detalla
la relació de festes laborals per a l'any 2017, que és com segueix:
- 6 de gener, Epifania del Senyor, divendres.
- 1 de març, Dia de les Illes Balears, dimecres.
- 13 d'abril, Dijous Sant, dijous.
- 14 d'abril, Divendres Sant, divendres.
- 17 d'abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
- 1 de maig, Festa del Treball, dilluns.
- 15 d'agost, Assumpció de Maria, dimarts.
- 12 d'octubre, Festa Nacional, dijous.
- 1 de novembre, Dia de Tots Sants, dimecres.
- 6 de desembre, Dia de la Constitució, dimecres.
- 8 de desembre, Immaculada Concepció, divendres.
- 25 de desembre, Dia de Nadal, dilluns.
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Intervé la batlessa. Manifesta 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. Coll Alcina mostra la conformitat del grup del Partit Popular.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís per
a l'any 2017 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de setembre (Festivitat de Gràcia).
VUITÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA.
DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 324/16 AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER J.P.S. CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 210/215)
La secretària informa que, interposada per J.P.S. reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats a la finca del
demandant per l’acció d’un pi ubicat al seu costat, en terreny presumptament municipal,
el reclamant va interposar posteriorment recurs contenciós administratiu contra la
desestimació per silenci negatiu de la dita reclamació. El Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Palma de Mallorca, en el Procediment abreujat 210/2015, dicta en data 30 de
juny de 2016 la Sentència núm. 324, per la qual estima parcialment el recurs, declara
nul·la i no conforme a dret la resolució presumpta i condemna l’Ajuntament a indemnitzar
en quantia màxima el denunciant per l’import de 1.777,86€, més els interessos legals des
de la data de la reclamació per responsabilitat patrimonial. La sentència és ferma i no és
possible recurs ordinari.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS. DONAR
COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 412/16 AMB RELACIÓ ALS RECURSOS D'APEL·LACIÓ
INTERPOSATS CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 242 DE DIA 14.07.15 DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1, EN EL MARC DEL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER L.C.A.H CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 175/2011)
La secretària informa que, interposada en data 10 de febrer de 2009 reclamació de
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament per l’autorització, després anul·lada per
sentència judicial, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar annex a explotació
agrícola a Binifadet, el reclamant va interposar posteriorment recurs contenciós
administratiu contra la desestimació per silenci negatiu de la dita reclamació. El Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, en Sentència núm. 242 de data 14 de juliol
de 2015, va apreciar culpa exclusiva de la víctima en la producció del dany relatiu al cost
de la construcció i el cost de la restauració del terreny a l’estat d’origen, ja que el
recurrent va construir l’habitatge quan ja existia un recurs contenciós administratiu
pendent de resoldre i que tenia per objecte l’anul·lació de la llicència. No obstant açò, va
considerar que existia responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per les despeses
necessàries per a l’atorgament de la llicència que posteriorment va ser anul·lada.
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Contra la sentència, ambdues parts van interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal
Superior de Justícia, que en data 7 de juliol de 2016 ha dictat la Sentència 412, per la
qual estima en part el recurs interposat per LCAH i revoca en part la sentència del Jutjat
Contenciós administratiu núm. 1, desestima el recurs interposat per l’Ajuntament i
confirma la declaració efectuada per la sentència apel·lada amb relació al fet que
l’actuació administrativa impugnada no és conforme a l’ordenament jurídic, declara el dret
del recurrent a ser indemnitzat per part de l’Ajuntament atenent al principi de reparació
íntegra, que comprèn el dany emergent i el lucre cessant ( honoraris del projecte i
direcció d’obres, taxes municipals d’expedició de la llicència, despeses de declaració
d’obra nova, despeses de naturalesa financera, costs de l’obra executada, etc.),
indemnització que s’haurà de determinar en execució de sentència i amb el límit del
període temporal, que finalitzà el dia 30 de maig de 2006. Contra la sentència no es
possible recurs ordinari.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que es tracta d’un contenciós molt antic, d’un
expedient de fa 12 anys i que ara sembla que està a les acaballes. Encara que no s’hi
pot presentar recurs ordinari, voldria saber si es pensa recórrer a instàncies superiors.
Així mateix, manifesta que voldria aprofitar l’ocasió per reafirmar-se en la moció que va
presentar el Grup del Partit Popular —que l’equip de govern hi va votar en contra—, de
fer una auditoria urbanística a l’Ajuntament de Sant Lluís, ja que tots ens podem
equivocar, tots som humans, però tots hem d’assumir el grau de responsabilitat que ens
pertoca. Afegeix que quan entram a formar part d’un equip de govern tenim una
responsabilitat enorme i un vot en una Junta de Govern Local significa molt més del que
aparenta, i en el cas d’un vot mal fet o una decisió mal presa s’hauria d’intentar evitar
que fos perjudicial per als interessos dels ciutadans. No s’hi val que a vegades per una
decisió forçada siguin els ciutadans del poble que, llavors, hagin de satisfer una quantia
que en aquests moments és indeterminada —la propietat en el seu moment demanava
1.800.000 euros—; es fixa una data que no és la que s’havia fixat en un primer moment i
aquí, quan es parla de “lo procesante”, n’està segur que la propietat demanarà molt més
del que podem pensar. Conclou dient que vertaderament l’Ajuntament hauria de fer una
auditoria urbanística de l’anterior i dels altres mandats —transparència total i absoluta—
i creu que en aquests moments seria un bon moment per fer-ho.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana al Grup Popular que per a la pròxima comissió
d’Urbanisme facin una proposta de com farien l’auditoria urbanística i aquest equip de
govern ho estudiarà. Afegeix que quan entram a governar, entram per a les coses bones
i per a les coses dolentes, i el portaveu del Grup Popular ho sap millor que ningú, ja que
el Sr. Coll va ser batle; i és que quan governes has de fer el dia a dia i acabar coses
començades per anteriors equips de govern, cosa que a vegades encertes i a vegades
equivoques. Conclou dient que el 99’9% —per no dir el 100%— són llicències que es
donen amb informes tècnics i jurídics, no es donen perquè el batle digui que es doni la
llicència.
Pren la paraula el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que directament no se l’ha anomenat,
però com que aquesta qüestió ve de quan ell era batle i membre de la Junta de Govern
que va donar aquesta llicència, intervindrà. Diu que es estrany que el Partit Popular,
amb tanta “merda” que té empastifada, com té la cara de venir i plantejar açò, quan el
qui ha parlat fa un moment —el portaveu del Partit Popular— va defensar el Sr. Matas
en aquesta mateixa sala... i a la presó ha anat el Sr. Matas, juntament amb altres
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consellers. Es demana: Quina autoritat moral tenen vostès de venir a demanar açò? Han
assumit vostès responsabilitats? Vostè ha criticat la gestió del Sr. Matas amb tot allò que
va comportar per a les Illes Balears i per als residents d’aquest poble? Vostè en cap
moment n’ha demanat responsabilitats, d’açò. Al contrari, sí que se li ha sentit dir la
presumpció d’innocència del Sr. Matas. D’açò se’n diu: hipocresia. Afegeix que la cosa
estranya és que el Grup Popular encara segueixi tenint vots amb totes les endemeses
que han fet; i que, si bé tothom es pot equivocar, el volum de l’equivocació dels qui ha
anomenat no té quantificació...
Demanem responsabilitats de totes les actuacions,
perquè només comparar Binifadet amb el cas Palma Arena ja en té prou, no n’hi ha ni per
començar. Conclou dient-li al Sr. Coll Alcina: Ha demanat responsabilitats als seus?
Per al·lusions, intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el poble és intel·ligent,
posa i lleva la gent; ara el Sr. Carretero torna a ser aquí, si bé va perdre molts de vots.
Ara bé, si tingués un poc de vergonya i dignitat faria temps que se n’hauria d’haver anat.
No només és Binifadet, són moltes endemeses que va aclarir el Sr. Carretero. Afegeix
que personalment no té res en contra d’ell, però allò que no podem consentir és que una
persona que ha fet allò que ha fet a l’Ajuntament de Sant Lluís estigui tan xalest i amb
presumpció d’innocència. Diu que sí que va demanar la presumpció d’innocència per al
Sr. Matas... Tot seguit, el Sr. Carretero diu: Açò és poca vergonya! El Sr. Coll Alcina
indica que n‘hi ha molts que no en tenen, de vergonya... I segueix dient que així com va
demanar la presumpció d’innocència per al Sr. Matas, pot dir ben clar que li fa vergonya
tot el que està sortint i s’ha de fer net. Per açò, demana que aquí es faci una auditoria i,
si som valents, s’hauria de fer, que surti tot i es tregui la porqueria que hi hagi. Es boni
hora que es faci aquesta auditoria. Pel que fa al comentari fet sobre autoritat moral,
considera que el Sr. Carretero no li n’ha d’ensenyar gens, al Grup Popular... Podria parlar
d’ERES, perquè el Sr. Carretero també era del Partit Socialista, però açò seria treure
molt els peus d’enfora de Sant Lluís i dels ciutadans de Sant Lluís... Conclou dient que, si
tingués un poc de dignitat, agafaria els tapinets i se n’aniria a ca seva.
Per al·lusions, pren la paraula el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és ver que en un
moment determinat van pagar el cost polític i ens van passar a l’oposició, però en
aquests moments s’ha tornat a reincorporar a l’equip de govern... Quan parlam
d’hipocresia i de cinisme és això: vostè, Sr. Coll, està assegut ara al banc de l’oposició i
si el qui parla li hagués donat el suport a vostè, ara estaria al govern. I es demana: Que
la faria, la mateixa pretensió que està demanant ara? Només per aguantar la poltrona
s’aferraria al que fos, no se’n véngui amb històries i no véngui a parlar de moralitats.
Insisteix en la cosa de poques vergonyes perquè defensen un govern que va ser terrible
per a aquesta comunitat autònoma, no per a la d’Andalusia, sinó per a la de Balears, que
paguen tots els ciutadans de Balears les endemeses del Sr. Matas i del seu equip, i
d’aquí no n’hi ha cap del PSOE a la presó; del PP, sí. I es demana: Avui la poden
defensar, la presumpció d’innocència? No els cau la cara de vergonya? D’autoritat
moral, zero, Sr. Coll.
Intervé la batlessa. Pel que fa a la sentència en anàlisi, manifesta que una vegada
estudiat el tema pels Serveis Jurídics municipals s’ha considerat oportú interposar un
recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, ja que no estam d’acord amb el contingut
d’aquesta sentència.
El Ple en resta assabentat.
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DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.

A continuació, el Sr. Coll Alcina demana la inclusió d’un punt d’urgència, en concret:
−

Proposta d’acord que presenta el Grup del Partit Popular amb relació a la
modificació del dia de la sessió de la Comissió Especial de Comptes.

Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que una vegada vistes les dades de les setmanes
que la Sra. Capó García no podria venir, resulta que al mes de setembre no tindria cap
problema i que el primer dia que suposaria un problema seria a la comissió del mes
d’octubre, per la qual cosa considera que aquesta proposta es podria tractar
tranquil·lament a la comissió del mes de setembre. Per aquest motiu, entén que no és
una qüestió urgent.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació el punt d’urgència demanat pel grup del Partit
Popular. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als membres del
PP (6) i set vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4),
PSOE (2) i el PI (1). Vist el resultat produït, es desestima la inclusió del punt d’urgència
sol·licitat pel Grup Popular.
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Pel que fa al tancament del Cós, manifesta que ens han
comentat que s’estava mirant de fer un aparcament provisional, així com posar més
senyalització, per la qual cosa demana informació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que s’està a l’espera de l’aprovació de la norma pel CIM per
fer una zona d’aparcament a l’entrada del poble; i que, sobre la qüestió de senyalització,
la idea és que sigui zona 20 i instal·lar un sistema de control fotogràfic per controlar la
velocitat.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Demana una còpia de la memòria de 2015 del Geriàtric.
La Sra. Borras Atienza respon que tot just que la tengui la hi remetrà.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que en el passat Consell Sectorial d’Esports
la batlessa va comentar que hi havia unes noves taxes en el poliesportiu, però, en canvi,
a la Comissió Informativa no es va comentar res, d’açò. Voldria informació.
La batlessa manifesta que es tracta de petites modificacions respecte als preus que hi ha
determinats actualment, ja que, per exemple, es va veure que no hi havia diferències
respecte als preus per una, dues o tres sessions d’activitats i s’ha considerat convenient
aplicar economies d’escala en els preus.
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Per altra banda, el Sr. Mercadal Stevenson manifesta que en aquest Ple s’ha fet esment
de grup del PP, del qual fa cinc anys que n’és afiliat, i considera que el Sr. Carretero no
li pot encolomar a ell allò dels anys d’en Matas, d’en Bárcenas... S’han d’anar renovant
noves generacions i entén que s’ha de deixar enrere tot allò que està malament i navegar
endavant. Tot seguit, el Sr. Carretero assenyala que ell en cap moment ha anomenat en
Bárcenas.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que es va dictar un decret de Batlia en matèria de
personal —el núm. 2016/446—, mitjançant el qual es contractava una nova desadora.
Atès que actualment està en marxa el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de
desadors/es, voldria saber com es va fer per contractar aquesta persona des del moment
que el procés selectiu encara no està conclòs.
El Sr. Pons Sintes manifesta que aquesta contractació és anterior a la posada en marxa
del procés selectiu; que aquesta persona es va contractar amb motiu d’una baixa per
ILT; que es va fer una sol·licitud al SOIB i que llavors un petit tribunal va fer la selecció.
El Sr. Olives Salas demana, doncs, una còpia de la sol·licitud efectuada al SOIB, així
com una còpia de l’acta del tribunal que va fer la selecció.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que no va poder assistir en el Ple passat i en
aquest es va parlar de la qüestió del Cós. Voldria insistir en el fet que la plaça Nova és
una plaça on hi van molt de fillets i creu que les mesures de contenció entre la zona de
jocs i la via de circulació són escasses, per no dir nul·les. Si bé en el Ple es va dir que hi
faltava posar uns quants bancs més per fer de barrera, com també uns quants tests, així
com establir limitació de velocitat, es demana: Creuen realment que açò és suficient per
poder garantir que allà no hi passarà res? No seria més adequat posar mesures de
contenció més efectives, com ara un doble tancament, que no simples bancs o tests, és
a dir, una cosa molt més física?
El Sr. Lora Buzon manifesta que les barreres que hi ha instal·lades actualment hi són
perquè aquest equip de govern ho va decidir, ja que en el projecte executat, que és el
que va deixar l’anterior equip de govern, no n’hi havia, de barreres... Insisteix que hi falta
posar més bancs i que, com ha dit abans, la idea és que sigui zona 20 i instal·lar un
sistema de control fotogràfic per controlar la velocitat. Afegeix que totes les mesures són
poques, però que la mesura més important és que els al·lots de certa edat no es poden
deixar tot sols en una plaça. Hi ha molts de pares que són una mica irresponsables, ja
que se’n van a l’altre cap de la plaça a fumar i els seus fills juguen a futbol allà on tal
vegada no tocaria jugar a futbol... Conclou dient que s’estudiarà una altra vegada; i que
no es preocupi, que es faran les actuacions que facin falta per millorar la seguretat dels
al·lots i els ciutadans.
El Sr. Olives Salas manifesta que és cert que a vegades no tothom que acompanya els
fills a la plaça no són prou responsables de com ho haurien de ser, però també es cert
que val la pena, per evitar la falta de responsabilitat que hi pugui haver per part d’alguns,
fer un esforç més.
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Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa al tancament al trànsit del Cós durant els
divendres, dissabtes i diumenges, manifesta que el Grup del Partit Popular voldria saber
si es va fer, prèviament a prendre la decisió, qualque informe jurídic sobre la
competència que hi pogués haver sobre la via i sobre la viabilitat jurídica d’aquest
tancament, atès que actualment la titularitat del Cós és del CIM, així com si existeix
qualque informe de la Policia Local sobre l’assumpte.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que allò que ha fet l’actual equip de govern és ben
igual que allò que feia l’anterior equip de govern. Vostès tancaven el carrer per festes i
no demanaven cap informe jurídic, l’únic informe jurídic que hi havia era la decisió de
l’equip de govern de tancar el Cós en el moment adequat de fer l’actuació. Nosaltres
tancam els divendres, els dissabtes i els diumenges perquè ha estat una decisió política
d’aquest equip de govern. Suposa que la qüestió jurídica del Cós la deuen saber ells tant
com nosaltres, perquè quan van actuar en la primera fase del Cós devien trobar-se amb
el mateix. Nosaltres hem fet la segona fase del Cós i hem seguit el mateix protocol. Així
mateix, manifesta que tothom sap que fins que no tinguem la norma aprovada no tindrem
la competència plena del Cós, perquè el Cós encara pertany a Carreteres (CIM) i
l’avinguda de sa Pau és viari municipal. Açò què vol dir: que nosaltres podríem tancar
l’avinguda i tots els cotxes que passessin pel Cós...? Açò és impossible avui en dia. Per
tant, entén que per a l’actuació que s’està fent no fan falta informes jurídics per dir si es
tanca o s’obre el carrer. Conclou demanant al Sr. Olives Salas: Vostè troba que els
23.000 cotxes que passen per l’avinguda de sa Pau podrien passar pel Cós?
El Sr. Olives Salas respon que, de poder, podrien passar, si bé d’entrada ja és impossible
perquè l’avinguda és una vida de doble circulació i el Cós és de via única. El Sr. Lora
diu que el Cós podria ser de doble direcció si l’equip de govern ho decidís... El Sr. Olives
assenyala que així sí que passarien els 23.000 cotxes... El Sr. Lora diu que d’aquesta
manera no hi hauria cap cotxe aparcat en el carrer i els vianants haurien de volar per
poder passar d’una banda a l’altra... Afegeix que està en el dret de demanar el que
vulgui, Sr. Olives, però no pot demanar figues d’un arbre que dóna pomes i en aquest
moment el Cós només dóna pomes, no dóna figues... Diu que si vol un informe jurídic
sobre aquesta matèria el pot cercar o l’hi podem fer a mida dient-li que jurídicament
l’Ajuntament i l l’equip de govern ho poden fer. El Sr. Olives manifesta que no li ho
anava a demanar, però que, doncs, faci aquest informe. Afegeix que sí que és cert que
l’anterior equip de govern i els altres van tancar qualque dia el Cós, però no és el mateix
tancar la via per un acte puntual, que tancar-la tres dies seguits cada setmana. El Sr.
Lora indica que faran l’informe i que el faran a mida del que digui l’equip de govern, és a
dir, nosaltres direm als tècnics que políticament volem el Cós així com està i ells faran
l’informe.
Afegeix que el Cós s’ha tancat sempre, no només ara, en les anteriors
legislatures es tancaven trams i ningú deia res i ara es tanca només un tram tres dies a la
setmana, ja que l’altre tram queda obert, per la qual cosa el Cós encara no està tancat,
només es tanca parcialment, açò convé matisar-ho. El Sr. Olives indica que,
efectivament, no es tanca tot el Cós, però parcialment es tanca molt més que no es
tancava abans. El Sr. Lora li demana: Vostè és partidari que quedi sempre obert? El Sr.
Olives respon que com a Grup no contestarà i que, personalment, les seves opinions
poden ser molt diferents, a la millor ni tan sols pot ser la mateixa d’una banda o de l’altra
sobre el Cós.
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Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que fa pocs dies van tenir notícia del
cessament del director de Serveis Generals d’aquest ajuntament. Voldria saber quins van
ser els motius pels quals la batlessa va fer cessar aquesta persona. La batlessa
manifesta que dirà allò mateix que va sortir per premsa: va ser per motius personals,
familiars i que, evidentment, no té per què desvetllar, ja que és un tema privat. El Sr.
Olives Salas manifesta que, segons el decret de Batlia, es va fer un cessament en forma.
La batlessa manifesta que es tracta d’un càrrec de confiança i està tipificat que comença
i acaba per decret de Batlia; açò implica que després d’unes converses que van mantenir
amb aquesta persona, va optar per fer-lo cessar i insisteix que van ser motius personals i
familiars d’aquesta persona. El Sr. Olives Salas demans si es convocarà un nou
concurs per elegir una altra persona. La batlessa respon que, de moment, estam revisant
els currículums que es van presentar en el seu moment, per tal de trobar qualque
persona prou competent amb el perfil que volem. El Sr. Olives Salas manifesta que, en
el marc de la transparència i tenint en compte tot el bullit que hi va haver amb aquest
concurs, suggereix que tal vegada seria un bon moment per fer un nou concurs.
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que fa unes setmanes va veure aparcat un nou
vehicle municipal —un Dacia blanc, amb matricula 9106JPM—. Voldria saber a on s’ha
adscrit aquest vehicle i si en substitueix un altre.
El Sr. Pons Sintes manifesta que s’ha donat de baixa el Fiat Punto; que es va demanar el
cotxe més econòmic que hi hagués i que la seva funció és substituir el vehicle indicat, si
bé també l’empraran els membres de l’equip de govern, tècnics o personal si han de fer
qualque desplaçament.
Així mateix, informa que aquesta setmana ens lliuraran el
vehicle policial P10 i que el vehicle P7 passarà a formar part de la flota municipal i que
podrà ser emprat pel personal de Medi Ambient, tècnics, etc.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l'equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l'apartat de "Precs i suggeriments" de la sessió plenària de dia 30.06.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1.- Amb relació a la factura presentada per viatges Magon, RE 2995, de dia 03.06.16, li comunico
que fa referència a les despeses de transport de la Companyia EIQQAR, les quals es fa càrrec
l’Ajuntament, amb motiu de la representació “El Despertar” a la Sala Polivalent el proper dia 2
d’agost de 2016, actuació emmarcada dins el programa d’activitats d’Estiu 2016.
Adelaida Ponsetí Pons
Regidora de Cultura

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:00, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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