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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 30/07/2015
Hora: de les 20:00 a les 21:15 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
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)
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
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Olmo Heras Rodríguez (VOLEM SANT LLUIS)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Segon. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del compte general del Pressupost
de 2014
Tercer. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del conveni amb el Consell Insular de
Menorca per la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca, exercici 2015
Quart. Proposta de Batlia amb relació a la creació, composició i periodicitat de les
comissions informatives permanents
Cinquè. Proposició de Batlia amb relació al personal eventual
Sisè. Expedients de modificació de crèdits núm. 9 i 10. Donar-ne compte
Setè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2. Donar compte Sentència núm. 254/15 amb
motiu del recurs contenciós administratiu interposat per Beatriz Rodriguez Prada contra
aquest Ajuntament (PO 75/2011)
Vuitè. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1. Donar compte Sentència núm. 242/15 amb
motiu del recurs contenciós administratiu interposat per Luis Carlos Anglés Hernández
contra aquest Ajuntament (PO 175/2011)
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de constitució
de l'Ajuntament de dia 13.06.15, així com a l'acta de la sessió extraordinària de dia
02.07.15.
No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s'aproven per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2014
La secretària dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de dia 12.05.15, amb relació al Compte General de
2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 15.05.15; -------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 06.07.15, amb relació a l’exposició pública de
l’esmentat expedient. -----------------------------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -----------------------PROPOSTES D’ACORD -----------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2014.-----------------------------------------------Segona.- Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2014." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que es tracta d'un tràmit que es va començar dins el
passat mandat i que el Partit Popular donarà suport a aquesta proposta.
Intervé la batlessa. Anuncia que l'equip de govern s'abstindrà, perquè no va participar en
l'elaboració d'aquest document pressupostari.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i sis
abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI
(1); acorda:
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2014.
Segon. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2014.
TERCER. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI
AMB EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ
DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL
FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, EXERCICI 2015
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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 dels dotze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
Seguidament, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l'assumpte
indicat, que diu:
"La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
atorga al Consell Insular competències pròpies en serveis socials i assistència social,
desenvolupament comunitari i integració, política de protecció i atenció a persones dependents,
voluntariat social i polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o
necessitat social; la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, per la seva banda indica que
correspon als consells insulars concedir, gestionar i tramitar les prestacions econòmiques incloses
en les competències pròpies en matèria de serveis socials. No obstant, la Llei 1/2007, preveu que
els ajuntaments poden assumir dins el seu àmbit territorial la funció executiva i la gestió de les
competències pròpies dels consells insulars o d’aquelles que els hagin estat prèviament
transferides. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 26 de juny de 2008 Consell i Ajuntament signaren un conveni pel qual s’articulà la col·laboració
tècnica, econòmica i administrativa entre les dues institucions per a la tramitació i concessió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social; mitjançant aquell conveni, el Consell
delegà i l’Ajuntament acceptà l’exercici de les competències en la gestió dels ajuts. Finalitzada la
vigència del conveni –i per tant de la delegació- els anys 2013 i 2014 es van aprovar nous convenis
per cada any; ara es presenta un nou que inclou la delegació de competències des de l’1 de gener
de 2015 al 31 de desembre de 2015. L’aportació del Consell Insular per aquest exercici queda
fixada en 15.473,14 € en virtut dels criteris de distribució prevists en la clàusula setena. --------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent proposta: ------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament amb l’objecte
d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions, en l’àmbit de
les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca; la vigència del conveni serà fins el
28.02.2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Acceptar la delegació del Consell Insular per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular, d’acord amb el
conveni aprovat; la vigència de la delegació serà fins el 31.12.2015. ----------------------------------------Tercer.- Formalitzar l’acord esmentat mitjançant el conveni que consta a l’expedient. ------------------Quart.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament amb
l’objecte d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues
institucions, en l’àmbit de les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular de
Menorca; la vigència del conveni serà fins el 28.02.2016.
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Segon. Acceptar la delegació del Consell Insular per a la tramitació i la concessió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular,
d’acord amb el conveni aprovat; la vigència de la delegació serà fins el 31.12.2015.
Tercer. Formalitzar l’acord esmentat mitjançant el conveni que consta a l’expedient.
Quart. Habilitar la batlessa per a la seva signatura.
QUART. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I
PERIODICITAT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Es dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l'assumpte indicat, que diu:
"L’article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com
l’article 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
indiquen que les comissions informatives i de control existiran, entre d’altres supòsits, en els
municipis de més de 5.000 habitants. --------------------------------------------------------------------------------Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans
sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’elaboració d’informe o la consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan
aquesta actuï amb cmopetències delegades pel Ple, exceptuant quan hagin d’adoptar-se acords
declarats urgents; igualment, informaran d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta
de Govern Local i de la Batlessa que siguin sotmesos al seu coneixement per expressa decisió
d’aquells. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les comissions informatives permanents són les que es constitueixen amb caràcter general
distribuint, entre elles, les matèries que s’han de sotmetre al Ple. El seu nombre i la denominació
inicial, així com qualsevol variació que puguin experimentar durant el mandat corporatiu, es
decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta de la Batlessa, procurant en la mesura del
possible la seva correspondència amb el nombre i la denominació de les grans àrees en què
s’estructuren els serveis corporatius. --------------------------------------------------------------------------------En l’acord de creació se’n determinarà la composició concreta, tenint en compte: -----------------------a) La Batlessa de la Corporació és la presidenta nata de totes, si bé la presidència efectiva
podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la mateixa
comissió, després d’efectuada la corresponent elecció. ----------------------------------------------b) Cada comissió estarà integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la
proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats a la Corporació. -------c) L’adscripció concreta a cada comissió dels membres de la corporació que n’han de formar
part en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant un escrit adreçat a la Batlessa
i del qual es donarà compte al Ple. Podrà designar-se, d’igual forma, un suplent per cada
titular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que a la sessió plenària celebrada el passat 2 de juliol la proposta de creació de les diferents
Comissions Informatives va ser retirada de l’ordre del dia a l’espera d’emissió d’informe de
Secretaria sobre el vot ponderat; -------------------------------------------------------------------------------------Elaborat l’informe en el que es conclou que res estableixen sobre la possibilitat de vot ponderat ni
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local ni el reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerant per altra banda la conveniència de reduir el número de Comissions (fins ara 7) per
raons d’efectivitat, fixant un número raonable, i a la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple
la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Primer.- Deixar sense efecte l’acord anterior sobre la creació, composició i periodicitat de les
Comissions Informatives. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Crear les següents Comissions Informatives amb la denominació que s’indica: ---------------− Comissió especial de comptes, que ho serà també d’hisenda, governació, protecció civil,
urbanisme, mobilitat i comerç. ------------------------------------------------------------------------------− Comissió Informativa general, que inclou cultura, educació, esports, festes, i turisme. ------− Comissió informativa d’atenció a la ciutadania, que inclou afers socials, participació
ciutadana, transparència i cooperació, medi ambient, urbanitzacions i indústria. --------------Tercer.- Cada comissió estarà integrada pels regidors i regidores que designi cada grup polític
municipal en la proporció que segueix: ------------------------------------------------------------------------------PP: tres (3) membres ----------------------------------------------------------------------------------------------------Volem Sant Lluís: dos (2) membres ----------------------------------------------------------------------------------PSOE: un (1) membre ---------------------------------------------------------------------------------------------------EL PI: un (1) membre ----------------------------------------------------------------------------------------------------En el termini de deu (10) dies des que el Ple haurà adoptat aquest acord, cadascun dels grups
polítics municipals haurà de designar els integrants de les diferents comissions, així com els seus
suplents. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa general serà presidida per la batlessa i la Comissió especial de comtes i la
Comissió Informativa d’atenció a la ciutadania seran presidides pel Regidor/a que s’elegeixi en la
pròpia Comissió. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Fixar la periodicitat de les Comissions de la següent manera: --------------------------------------− Comissió especial de comptes: la periodicitat serà mensual. Es reunirà en sessió ordinària
a les 20.15 hores del dijous anterior a la celebració del Ple ordinari. ------------------------------− Comissió Informativa general: la periodicitat serà bimensual. Es reunirà en sessió ordinària
a les 20 hores del dimarts anterior a la celebració del Ple ordinari dels mesos senars. ------− Comissió informativa d’atenció a la ciutadania. la periodicitat serà bimensual. Es reunirà en
sessió ordinària a les 20 hores del dimarts anterior a la celebració del Ple ordinari dels
mesos parells. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el cas que els esmentats dies coincideixin amb festiu, les sessions ordinàries serien el dia hàbil
immediatament anterior." -------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que el Partit Popular ha estudiat la proposta inicial
que es va dur al passat Ple —que finalment es va retirar— així com la proposta que es
dur en aquest Ple, i que té una sèrie de dubtes. Assenyala que amb la creació de les
tres noves comissions veu que no es fa referència a qualque àrea, subàrea,
departaments, serveis o a simples temàtiques, que sí que s’incloïen a la primera
proposta, per la qual cosa voldria saber si es mantenen per donar l’oportuna informació o
si es poguessin incloure perquè quedàs la cosa més aclarida.
Manifesta que a la nova proposta s’indica que la Comissió Especial de Comptes ho serà
també d’hisenda, governació, protecció civil, urbanisme, mobilitat i comerç, però no
s’esmenta economia, pressupost i finançament municipal, noves tecnologies, serveis
generals, organització i planificació municipal, personal, policia local, brigada d’obres i
fires i mercats, cosa que sí s’esmentava a la primera proposta que es va presentar. Per
altra banda, quant a temàtiques de seguretat, no s’esmenta ni a la primera ni a la
segona proposta, el servei de salvament de platges, el qual és un servei important. Pel
que fa a la Comissió Informativa General, manifesta que no hi té res a dir perquè hi ha el
que hi havia agrupat. Respecte a la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania,
manifesta que aquesta inclou afers socials, participació ciutadana, transparència i
cooperació, medi ambient, urbanització i indústria, però no s’esmenta la part de gent
gran, sanitat, cementeri, joventut, ni polígon industrial, que sí s’esmentava a la primera
proposta.
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Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que, amb relació a la composició numèrica
que s’ha fet d’aquestes comissions, li agradaria saber quins criteris s’han seguit per
establir la proporció de regidors proposada, és a dir, tres membres del PP, dos membres
de Volem Sant Lluís, un membre del PSOE i un membre del PI. Conclou dient que, en
principi, el Partit Popular estaria a favor de tot açò, si bé voldria saber la qüestió de la
informació que es donarà a les corresponents comissions.
Intervé la batlessa. Manifesta que tots els temes que acaba d’esmentar el Sr. Olives
Salas de les diferents àrees de gestió es tractaran a les comissions informatives
corresponents, i allò que s’ha fet ha estat un resum del que es tractarà a cada comissió.
La secretaria afegeix que s’ha fet en funció de les delegacions que va fer la Batlia per a
cada regidoria. Per exemple, en el cas de Serveis Socials, quan es delega a la regidora
l’àrea de Serveis Socials, s’indicava: Serveis Socials, que comprèn gent gran, sanitat i
cementeri. Per tant, quan a la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania s’indica que
inclou afers socials, s’entén que també s’inclou tot el que hi ha delegat a l’acord de
delegació.
El Sr. Olives Salas manifesta que, doncs, si des d’un punt de vista tècnic la cosa és
correcta, no hi té res a dir. Ara bé, sí que li agradaria saber si el servei de salvament
continua inclòs dins l’àrea de Governació, perquè no s'hi feia referència ni a la primera ni
a la segona proposta d’acord. La batlessa respon que sí.
Finalment, el Sr. Olives Salas reitera la qüestió de la composició numèrica de les
comissions. La secretària informa que s’ha fet en funció de la composició del Ple. S’ha fet
proporcionalment amb tots els grups, excepte el PI, en el qual cas sempre se n'hi ha
posat un membre, perquè hi ha moltes sentències que diuen que allò que s’ha de primar
és la participació de tots els regidors. No es pot fer que a una comissió hi vagi el
representant del PI i que en altres no. Per tant, a totes les comissions s’hi ha posat
l’assistència del representant del PI. Conclou dient que la proporció és la més justa.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Deixar sense efecte l’acord anterior sobre la creació, composició i periodicitat de
les comissions informatives.
Segon. Crear les següents comissions informatives amb la denominació que s’indica:
−

Comissió Especial de Comptes, que ho serà també d’hisenda, governació,
protecció civil, urbanisme, mobilitat i comerç

−

Comissió Informativa General, que inclou cultura, educació, esports, festes, i
turisme.

−

Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que inclou afers socials,
participació ciutadana, transparència i cooperació, medi ambient, urbanitzacions i
indústria.
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Tercer. Cada comissió estarà integrada pels regidors i regidores que designi cada grup
polític municipal en la proporció que segueix:
PP: tres (3) membres
Volem Sant Lluís: dos (2) membres
PSOE: un (1) membre
EL PI: un (1) membre
En el termini de deu (10) dies des que el Ple haurà adoptat aquest acord, cadascun dels
grups polítics municipals haurà de designar els integrants de les diferents comissions,
així com els seus suplents.
La Comissió Informativa General serà presidida per la batlessa i la Comissió Especial de
Comptes i la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania seran presidides pel
regidor/a que s’elegeixi en la mateixa comissió.
Quart. Fixar la periodicitat de les comissions de la següent manera:
−

−

−

Comissió Especial de Comptes: la periodicitat serà mensual. Es reunirà en sessió
ordinària a les 20.15 hores del dijous anterior a la celebració del Ple ordinari.
Comissió Informativa General: la periodicitat serà bimensual. Es reunirà en sessió
ordinària a les 20 hores del dimarts anterior a la celebració del Ple ordinari dels
mesos senars.
Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania: la periodicitat serà bimensual. Es
reunirà en sessió ordinària a les 20 hores del dimarts anterior a la celebració del
Ple ordinari dels mesos parells.

En el cas que els esmentats dies coincideixin amb festiu, les sessions ordinàries serien el
dia hàbil immediatament anterior.
CINQUÈ. PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PERSONAL EVENTUAL
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 dels dotze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, es dóna compte de la proposta de Batlia relativa a l'assumpte indicat, que diu:
"La llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les Bases de règim local, tracta a l’article 89 del
personal eventual al servei de les entitats locals, i el considera com aquell que ocupa llocs de
confiança o assessorament especial. L’article 104 del mateix text legal estableix que el nombre, les
característiques i les retribucions d’aquest personal serà determinat pel Ple de cada corporació al
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començament del seu mandat, i que aquestes determinacions tan sols es podran modificar amb
motiu de l’aprovació dels pressuposts anuals. El nomenament i cessament dels esmentats
funcionaris és lliure i correspon a l’Alcalde. -------------------------------------------------------------------------L’article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, ha establert dos límits respecte al
personal eventual i que afecten a l’Ajuntament: -------------------------------------------------------------------− Aquest tipus de personal s’haurà d’assignar sempre als Serveis Generals de les Entitats
Locals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Es limita el número de llocs de treball destinat a personal eventual; l’Ajuntament de Sant
Lluís només pot tenir un. -------------------------------------------------------------------------------------De conformitat amb allò disposat als articles 104 i 104 bis abans descrits, venc en elevar al Ple la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- La creació del següent lloc de personal eventual, per ser de caràcter necessari pels serveis
generals de l’Ajuntament, amb la següent denominació, característiques i retribució: -------------------Denominació: Director de serveis generals ------------------------------------------------------------------------Amb aquest lloc de feina es pretén racionalitzar els serveis generals municipals. ------------------------Característiques: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Titulació: Diplomatura -----------------------------------------------------------------------------------------------2.- El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un total de 37,5
hores setmanals. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Els treballs a realitzar seran el de direcció i coordinació del serveis generals, de governació i
administratius centrals. --------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Retribucions brutes anuals: 31.240,00€; a partir de l’1 de gener de cada exercici successiu,
s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal efecte s’indiqui en els Pressuposts
Generals o norma general aplicable. ---------------------------------------------------------------------------------5.- Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat per la
Batlessa o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat de la Batlessa." ------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que es tracta d'un lloc molt polivalent, que serà difícil
trobar una persona que pugui cobrir els objectius que es marquen i que, segons s'ha
explicat, s'obrirà un procés per triar candidat/a. Li agradaria saber com es desenvoluparà
aquest procés. Afegeix que el sou establert és molt semblant al sou que hi havia abans,
amb la diferència que abans hi havia una productivitat i ara aquesta productivitat s'integra
dins el salari base.
La batlessa informa que es tracta d’un càrrec de confiança, que la batlessa té tot el dret
de decidir a qui s'adjudica, però que s’ha volgut fer un procés obert, en el qual com a
requisit es demana la titulació de diplomatura, i totes les persones interessades amb el
perfil d’aquest lloc de feina es podran presentar i llavors es farà una entrevista per
seleccionar a la persona.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6);
acorda:
Únic. La creació del següent lloc de personal eventual, pel fet de ser de caràcter
necessari per als Serveis Generals de l’Ajuntament, amb la següent denominació,
característiques i retribució:
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Denominació: Director de Serveis Generals
Amb aquest lloc de feina es pretén racionalitzar els serveis generals municipals.
Característiques:
1. Titulació: Diplomatura.
2. El servei s’ha de prestar durant cinc dies setmanals, de dilluns a divendres, amb un
total de 37,5 hores setmanals.
3. Els treballs a realitzar són el de direcció i coordinació del serveis generals, de
governació i administratius centrals.
4. Retribucions brutes anuals: 31.240,00€; a partir de l’1 de gener de cada exercici
successiu, s’incrementarà la retribució anual en el percentatge que a tal efecte s’indiqui
en els Pressuposts Generals o norma general aplicable.
5. Finalització del contracte: el contracte es podrà donar per cessament lliure acordat per
la Batlessa o per cessament automàtic quan finalitzi el mandat de la batlessa.
SISÈ. EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9 I 10. DONAR-NE
COMPTE
Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2015/698, de dia 04.06.15, amb relació a
l'expedient de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2015, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial de les aplicacions d’algunes aplicacions de les àrees de
despesa 2 i 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 3 de juny de 2015; i en virtud de les atribucions que em confereix
la vigent legislació de règim local, ------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------Pr

Ec

Descripció

BAIXES

2311
2310

22799 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
48902 FUNDACIÓ DISCAPACITATS ILLA MENORCA

9.750,00

333
3322
3340
337
337
3231

22799
22699
48900
61900
62500
63200

3.350,00

3232
3232

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
ALTRES DESPESES DIVERSES
INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
INVERSIONS REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES
INVERSIÓ EN MOBILIARI, MATERIALS I EQUIPAMENT OFICINES
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DELS
SERVEIS
48900 AJUT CONVENI EQUIPS INFORMÀTICS
62200 INVERSIÓ NOVA EN FUNCIONAMENT DELS SERVEIS
TOTAL

ALTES

9.750,00

350,00
3.000,00
1.315,00
1.315,00
2.290,00
1.100,00
3.390,00
17.805,00

17.805,00

SEGON. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." -------------------------------------
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Igualment, es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2015/905, de dia 09.07.15,
amb relació a l'expedient de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de 2015, que
diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial de les aplicacions d’algunes aplicacions de les àrees de
despesa 2 i 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 8 de juliol de 2015. ------------------------------------------------------------En virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa,
segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------Pr

Ec

Descripció

3340 48905 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE - CONVENI VILLAJARDIN

BAIXES ALTES
1.100,00

3340 22799 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

1.100,00

3340 48903 INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE - BANDA DE CORNETES I
TAMBORS
3340 22610 DESPESES DIVERSES - VILLAJARDIN

1.500,00

2310 61900 I FASE HORT SOCIAL
2310 62500 INVERSIÓ EN MOBILIARI I EQUIPAMENT OFICINES

543,00
1.652,00

2310 62300 INVERSION NOVA EN MAQUINÀRIA ASSOC. FUNC. SERVEIS

TOTAL

1.500,00

2.195,00

4.795,00 4.795,00

SEGON. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." ------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Amb relació a l'expedient de modificació de crèdit núm. 10,
demana informació de l'alta per import de 2.195 euros. El Sr. Pons Sintes diu que es
tracta de l'aparell de l'aire condicionat que s'ha instal·lat a l'edifici de Serveis Socials.
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2. DONAR COMPTE
SENTÈNCIA NÚM. 254/15 AMB MOTIU DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER BEATRIZ RODRIGUEZ PRADA CONTRA AQUEST AJUNTAMENT
(PO 75/2011)
La secretària informa que es va interposar recurs contenciós administratiu contra la
Resolució municipal 2010/740, de data 24 de novembre, que no va admetre la reclamació
de responsabilitat patrimonial demanada per una interessada pels danys causats per una
caiguda quan contemplava es jaleo de les festes patronals el 29 d’agost de 2009. La
Sentència núm. 254 conclou que va existir responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament ja
que correspon a aquest, com a organitzador de la festa, l’adopció de totes les mesures
de seguretat necessàries per evitar la producció d’accidents; qualifica el fet com a
previsible i evitable. Per aquest motiu, el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma
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estima el recurs i condemna l’Ajuntament a indemnitzar la recurrent per les lesions
sofertes, que es quantifiquen en 29.600,38€. Contra la Sentència no s'hi pot interposar
recurs. La indemnització ja ha estat abonada per l’asseguradora contractada per
l’Ajuntament.
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1. DONAR COMPTE
SENTÈNCIA NÚM. 242/15 AMB MOTIU DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER LUIS CARLOS ANGLÉS HERNÁNDEZ CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 175/2011)
La secretària informa que, interposada en data 10 de febrer de 2009, una 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 -en data 28 de juny de
2011- recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci negatiu de la
dita reclamació. El Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma aprecia 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 per resoldre i que tenia per
objecte l’anul·lació de la llicència. No obstant açò, considera que existeix responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament per les despeses necessàries per a l’atorgament de la
llicència que posteriorment va ser anul·lada. La sentència estima parcialment el recurs i
declara no conforme a dret la resolució impugnada i l’anul·la, i alhora declara que
l’Ajuntament incorre en responsabilitat patrimonial i el condemna a pagar en concepte
d’indemnització les despeses originades per a l’obtenció de la llicència d’obres atorgada i
posteriorment anul·lada per la Sentència 64/2006; l’import a pagar es determinarà en
execució de sentència. Finalment, la sentència declara que l’Ajuntament no incorre en
responsabilitat patrimonial amb relació als danys al·legats consistents en la construcció
de l’habitatge, la seva demolició i la reposició del terreny a l’estat original. Contra la
sentència s'hi pot interposar recurs d’apel·lació.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que la cosa primera que s’ha de fer és donar les
gràcies a la secretària i als Serveis Jurídics municipals perquè van fer una bona feina
d’un cas que de tot d’una no estava gens clar, un cas en què 1,8 milions d’euros per a
l’economia del municipi de Sant Lluís hauria realment estat una quantitat més a sumar a
aquest gruix d’indemnitzacions. És una gran notícia, si bé li fa por que s’apel·li. Per altra
banda, manifesta que també hem de ser conscients que açò ja ha duit a l’Ajuntament un
cost d’uns 146 mil euros, per demolir aquest habitatge, i que no sap si aquesta quantitat
podrà anar a compte de la futura indemnització. Així mateix, manifesta que així com
prenem un decisió també hem de ser responsables, i a vegades les coses retornen, i en
aquest cas es tracta d’una decisió política presa per un equip de govern i tots ens
hauríem de posar la mà al pit i aprendre d’aquestes coses i intentar no cometre errors
d’aquest tipus. Assenyala que tots cometem errors, però una mala decisió significa que
ho paguin els altres i tots hauríem de ser conscients que a vegades s’han d’assumir
responsabilitats. Conclou dient que, en definitiva, contents d’aquesta sentència, si bé
segurament hi haurà recurs d’apel·lació, i espera que pel bé del municipi es faci una
bona defensa, tal com s’ha fet fins ara, i que el resultat sigui el mateix.
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en aquest moments encara no es pot tirar
de la campana, ja que hi ha una sentència però contra aquesta s’hi pot recórrer, per la
qual cosa val la pena esperar i veure com acaba. Llavors ja es farà la valoració definitiva
d’aquesta qüestió. Afegeix que se n’ha parlat moltes vegades, d’aquest tema; que
probablement encara n'haurem de tornar a parlar; i que en aquests moments poca cosa
més hi pot afegir.
Pren la paraula el Sr. Lora Buzón. Manifesta que si finalment es presenta un recurs
d’apel·lació, l’Ajuntament també pot aprofitar per reclamar les despeses de demolició, i
que açò pot ser un avantatge que pot tenir l’Administració per demanar més quantitat.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a l’acta de la Junta de Govern Local de dia
28.07.15 es va declarar desert el concurs per a l’adjudicació del contracte del Servei
d’Ajuda a Domicili; un concurs on els plecs de clàusules administratives es van aprovar
per la Junta de Govern Local de dia 15.05.15, i es va publicar l’anunci en el BOIB de dia
31.06.15 i hi havia fins dia 20 de juliol per presentar ofertes. Afegeix que eren uns plecs
de clàusules sobre els quals s’hi havia fet molta feina, tant la secretària i la interventora
de la corporació, com l’anterior batle, i li sorprèn molt que no s’hagi presentat cap oferta
per a aquest concurs, si bé és una cosa que pot passar. Ara bé, la cosa sospitosa és
que té coneixement que hi ha hagut empreses que s'hi han interessat i llavors han rebut
la informació que aquest concurs quedava paralitzat —quan encara el concurs no havia
conclòs— i que se’ls havia dit que era intenció de l’Ajuntament treure’l com a servei propi
municipal. Per tant, demana una explicació d’aquest assumpte.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que hi va haver una empresa que va
demanar-ne informació, però no va fer ferma la seva petició, i quan va acabar el termini
de presentació d’ofertes van declarar desert el concurs. Afegeix que és cert que no
només en aquest concurs, sinó en tots o en la majoria que puguem, és filosofia d’aquest
equip de govern municipalitzar els serveis. Sobre aquest concurs, es va informar a
l’empresa interessada quina era la intenció municipal, i com que l’esmentada empresa no
va fer una petició en ferm, per açò es va declarar desert el concurs.
La Sra. Tronch Folgado manifesta que no sap quines explicacions va donar l’equip de
govern a l’empresa interessada a participar en el concurs, però quan se li diu a una
empresa que el concurs queda paralitzat, quan encara no ha conclòs...
Pren la paraula la secretaria de la Corporació. Manifesta que creu que quan l’empresa
va demanar la informació li van manifestar que, si es presentaven ofertes, igualment
l’equip de govern tenia intenció de desistir del procediment. És a dir, sembla que es va
informar que tant si hi havia propostes com si no n’hi havia, que no es duria a terme el
concurs. Açò és el que es va comunicar a l’empresa. Afegeix que l’Ajuntament fins al
moment de l’adjudicació pot desistir del concurs per raons fonamentades, d’interès
general... i suposa que per aquest motiu l’empresa va decidir no presentar-se perquè
sabia que igualment s’acordaria el desistiment del procediment.
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La Sra. Tronch Folgado manifesta que en el mateix acord de desistiment del concurs es
va acordar dur a terme el servei d’ajuda a domicili, mitjançant contracte menor, amb
l’empresa SSR Hestia SL durant el període de tres mesos. Demana una còpia d’aquest
expedient de contractació.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que aquest tres mesos és el termini que necessiten per
posar en marxa aquest servei de forma municipalitzada. Afegeix que se li remetrà una
còpia d’aquest expedient.
DESÈ. PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que hi havia grups municipals que en el seu
programa electoral determinaven que si arribaven a fer un pacte amb altres grups
polítics, aquest es faria públic. Com que finalment s’ha fet un pacte, no sap si s’ha fet
públic íntegrament el document del pacte. Per tant, agrairia que es complís aquest
compromís i que es faci públic aquest pacte, per tal de poder fer la seva feina d’oposició,
amb la finalitat de saber quines coses realment volen impulsar en aquests quatre anys.
La batlessa manifesta que van signar un pacte i, evidentment, el poden fer públic. De fet,
així ho van fer a través dels mitjans de comunicació en una roda de premsa el dia abans
de la presa de possessió.
El Sr. Coll Alcina manifesta que, com que en el programa electoral es va dir que es faria
públic, és per aquest motiu que pensava que aquest document es faria públic.
Pren la paraula el Sr. Lora Buzón. Manifesta que si el portaveu del Partit Popular vol una
còpia d’aquest pacte, la hi passarem; però, tal com ha dit la batlessa, el document es va
fer públic a través dels mitjans de comunicació (diaris, pàgina web, ràdio...). En fi, els en
passaran una còpia.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que se s’ha adonat que l’ordre del dia del Ple no
ha estat penjat en el tauler d’anuncis del SAC de l’Ajuntament ni a la vitrina que hi ha en
el pla de sa Creu. Voldria saber si és que no es penjarà més o ha estat un descuit. La
secretària informa que ha estat un descuit.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa a les cartelleries de les zones de bany,
manifesta que, com a antic regidor de Medi Ambient, havia donat instruccions perquè es
substituïssin els que estaven malmesos i un parell que havien desaparegut, com ara a la
zona de cala Manrique i es Rincó Fondo. Com que no s’han substituït, voldria saber com
està aquesta qüestió. El Sr. Carretero Tudurí manifesta que s’ho mirarà.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que es donaven instruccions perquè durant la
temporada alta es reforçàs la quantitat de contenidors de fems a les urbanitzacions, per
la qual cosa voldria saber si açò s’ha fet. El Sr. Carretero Tudurí respon que sí, que
s’han reforçat.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que s’ha prohibit el bany a la zona de cala
Biniancolla i demana informació del que ha succeït.
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La batlessa informa que dimarts fosquet, entre les 20 i les 20.30 hores, es va produir un
abocament d’aigües fecals a cala Biniancolla, que provenia de l’estació de bombament
de Biniancolla. Just que se’n va assabentar la Policia Local, es va tancar la cala i es
recomanava a les persones que no es banyassin per causa d’aquest abocament.
L’endemà, l’empresa Hidrobal va prendre unes mostres d’aigua per fer l’analítica, i en
aquests casos se’n fan dues, una al cap de 24 hores, el resultat de la qual ha donat
negatiu, cosa que és una bona noticia, i ara s’està en espera que demà mati ens donin el
resultat de la segona analítica. Assenyala que en el cas que sigui negativa, es donarà
per solucionat aquest abocament. Afegeix que gràcies al fet que aquest dies el vent és
de tramuntana, açò ajudarà a netejar la cala.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que també voldria saber:
− Si s’ha comunitat aquest abocament a la Conselleria de Sanitat.
− Si la policia o el regidor que hagués donat l’ordre de prohibir el bany, ho va
comunicar a la batlessa.
− Demana una còpia de les analítiques.
− Si és cert que, estant prohibit el bany a la cala de Biniancolla, la batlessa i un grup
de persones —14 o 15— , ahir capvespre nedaven a l'esmentada cala.
La batlessa manifesta que més que una prohibició era una recomanació de no
banyar-se, i que en aquest sentit va ser un descuit perquè realment no va pensar-hi.
Assenyala que aquesta trobada estava convocada de fa més d’una setmana, per
entrenar amb motiu de la travessia de Biniancolla a Punta Prima que es farà per les
festes; i insisteix que no hi va anar a caure que es recomanava de no banyar-se. Afegeix
que sort que “recomanava” no banyar-se, no “prohibia”, ja que, si no, se l’hauria
carregada... Pel que fa al fet si va ser el regidor que la va posar el dia d’aquests
abocaments, manifesta que va coincidir que la Policia Local va rebre una trucada i en
aquell moment ella hi era present i, directament, la van assabentar d’aquest problema.
Per acabar, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que ha fet unes fotos del senyal que hi ha
instal·lat a la cala —les lliura a la batlessa— i en aquesta hi diu en castellà, que està
prohibit el bany... Per altra banda, diu que més que un senyal és un nyap, i suggereix
que es baratin aquests senyals per senyals indicadors que compleixen la normativa i així
les persones que no entenen el nostre idioma o el castellà, sense haver de llegir res,
visualment saben que està prohibit el bany.
La batlessa li dóna les gràcies pel
suggeriment.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que li agradaria saber quants d’ajuts o
bonificacions s’han donat des que hi ha el nou equip de govern, ja que durant la
campanya electoral l’actual regidora de Serveis Socials indicava que hi havia més de 100
famílies amb necessitats urgents. La Sra. Borrás Atienza manifesta que li passarà
aquesta informació per escrit. La Sra. Tronch Folgado manifesta que creu que no són
gaire, que només se n’han concedit 10...
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que en el darrer Ple de l’anterior consistori, el
dia 21 de maig de 2015, es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Família i Serveis Socials i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la reserva i l’ocupació de
places d’estada diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència de
l’exercici de 2015. Aquest conveni es va aprovar amb unes clàusules, en el sentit
d’ampliar en 20 places més de residència una vegada finalitzada l’ampliació de la
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capacitat assistencial del centre. Voldria saber si s’ha rebut qualque resposta de la
Conselleria respecte a aquesta qüestió. La Sra. Borrás Atienza manifesta que no s’ha
rebut res, que encara som allà mateix.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que s’ha assabentat que hi ha hagut una
nova incorporació en els serveis administratius de Serveis Socials i voldria saber:
− Quines previsions hi ha de reincorporació de l’auxiliar administratiu, actualment de
baixa.
− Com s’han repartit les tasques administratives des del moment que hi ha hagut la
contractació de la nova auxiliar administrativa.
La Sra. Borrás Atienza informa que la reincorporació de la persona que actualment està
de baixa està previst que sigui a finals d’estiu, si bé és una mera previsió. Per altra
banda, informa que l’auxiliar administrativa que darrerament s’ha contractat fa les
tasques administratives, la qual cosa fa molt bé; i que l’altra persona fa les feines que li
corresponen de cementeri i dóna una mà d’ajuda a la part de Serveis Socials, que era el
motiu per que estava allà.
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado manifesta que va demanar una còpia de l’escrit
presentat per la gerent de la residència geriàtrica i centre de dia de Sant Lluís, RE 3355,
si bé únicament li han donat una còpia de l’ofici. Voldria una còpia de tota la
documentació que va lliurar la gerent amb l’esmentat ofici.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que l’Associació Diver-Aprèn ha presentat
un escrit en aquest Ajuntament, RE 3378, en el qual informen que la recollida d’al·lots es
durà a terme a l’espai natural de Sa Garrigueta per continuar així amb el projecte de
l’escola “A peu a l’escola”; que s’han posat en contacte amb la policia tutor; que informen
de l’horari de la recollida; i que compliran les mesures de seguretat establertes. Sobre
aquesta qüestió, manifesta que voldria saber quina ha estat la resposta que s’ha donat a
aquesta Associació. La Sra. Borrás Atienza manifesta que li ho contestarà per escrit. La
Sra. Tronch Folgado manifesta que, igualment, voldria saber com està donada d’alta
aquesta Associació, si com a escola d’estiu, com a centre escolar, com a associació
sense ànim de lucre,... així com si tot el personal està habilitat per fer aquestes tasques
educatives de lleure que duen a terme, cosa que vol creure que sí, i si compleixen totes
les mesures de seguretat, perquè estam parlant d’infants i açò ho hem de tenir molt en
compte.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que li agradaria saber la raó per la qual s’ha
prescindit de la monitora de tenis del poliesportiu. La batlessa informa que el gerent de
Biosport la va assabentar que hi havia problemes amb aquesta treballadora; que no
acabava de funcionar com a membre d’un equip; que se li havia fet saber, a aquesta
treballadora, que no complia amb qualque aspecte que el gerent demanava; i que fa poc
la van informar d’aquesta baixa. Afegeix que ja tenen emparaulat la contractació d’una
altra persona i que no serà un problema de continuïtat pel que fa a aquesta activitat.
Intervé el Sr. Olives Salas. Pel que fa a la festa de Sant Joan i, en concret, sobre la
tradicional foguera de Sant Joan, voldria saber:
− Qui era el regidor responsable de la seguretat pública d’aquest poble, així com
també de la foguera?
− Quines ordres va donar amb relació a la foguera?
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−
−
−
−
−
−
−

Quan, com i a qui?
Qui va donar ordre d’encendre la foguera?
Qui va comprovar, prèviament, les condicions meteorològiques?
Qui va donar l’ordre d’apagar el foc just haver començat a cremar?
Vist com anava la situació del foc, quines ordres es van donar per controlar la
foguera?
Qui va donar aquestes ordres?
Quines mesures es van prendre per controlar el foc i fins a la seva definitiva
extinció, una vegada acabada la festa?

Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que tres o quatre dies després d’haver entrat a
governar hi havia organitzada la tradicional foguera de Sant Joan. Llavors, nosaltres,
contràriament a allò que diu un sorprenent informe de Protecció Civil —que estimam més
obviar i no treure’l per evitar una situació violenta—, van estar tota l’estona al costat del
fogueró. Personalment, va estar acompanyat pel Sr. Lora Buzón, que tenia molta més
experiència que ell en aquesta qüestió, ja que realment el qui parla no sabia fins a on
havia d’actuar. Afegeix que donava per fet, i segueix donant-l’hi, que tècnicament els qui
ho saben són els tècnics, no el regidor —no creu que, arribat a l’extrem, hagi de ser el
regidor que agafi la bota d’aigua i apagui el foc— . L’ordre de rebaixar el foc es va donar
quan es va veure que, a causa del vent, el foc s’atracava als arbres que hi havia allà; i
insisteix a dir que no es va fer extingir el foc, sinó que es va intentar rebaixar-lo. Per
altra banda, manifesta que li hauria agradat que el camió hagués entrat i hagués
controlat la situació des de la part dels arbres, però el conductor ens va dir que no volia
atracar-se més al foc i que des d’allà on era podia intentar rebaixar-ne la força, i així és
com ho van fer. Conclou dient que tal vegada s’ha deixat qualque cosa sense contestar
i que, si és així, que li torna ha dir.
El Sr. Olives Salas manifesta que, més o menys, a la seva manera ha contestat... Ara bé,
quant als informes oficials que es fan s’ha de presumir la seva veracitat; però, a part
d’açò, òbviament, el qui és regidor responsable d’alguna cosa és regidor responsable
d’una altra cosa, i l’àrea de Governació és una àrea que té tres subàrees —almenys fins
ara les tenia així distribuïdes, cosa que creu que es manté— i és una àrea molt
important, com altres que són pilars perquè l’Ajuntament i el poble funcionin, i dins
aquesta àrea la part de seguretat pública és molt important. Òbviament, qui agafa les
regnes, sigui avui per avui mateix, ha d’estar sempre al peu de canó, cosa que el qui
parla pot dir que hi va estar durant quatre anys: 365 dies a l’any, 24 hores al dia, tal
vegada per deformació professional, no ho sap, però hi va estar. Per altra banda,
manifesta que no es pot donar mai res per fet, i és cert que cal pensar que el personal
tècnic farà les seves funcions, però, és clar, sempre hi ha algú que està per damunt i qui
té una responsabilitat, sigui tècnica o no sigui tècnica, i açò no es pot obviar. Què no és
feina del regidor haver de tirar aigua si s’ha de tirar aigua? Açò és segons la implicació
que tengui cadascú... Personalment, si convé posar-se a tirar aigua, tirarà aigua; si ha de
fer un altra cosa, la fa, sigui en seguretat o en altres coses, i assenyala que sempre, en
tots els seu anys que ha estat —que ha estat quasi tota la seva vida— al servei de la
funció pública, al servei dels ciutadans, així ho ha fet. Finalment, manifesta que el qui
parla era allà, i que sí que és ver que el regidor Pons va ser per allà i qualque estona
acompanyat pel Sr. Lora, sens dubte, però també és cert que moltes estones o no hi era
o no va aparèixer fins que la cosa no va estar com va estar, o quan la cosa anava com
anava. El Sr. Lora sí que estava al peu del canó, però el Sr. Pons estava bastant més
retirat.
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Pren la paraula el Sr. Pons Sintes. Agraeix al Sr. Olives la seva participació durant
aquests anys en aquestes tasques. Ara bé, açò darrer que ha dit el Sr. Olives és fals, ja
que el qui parla va ser allà tot el temps. Afegeix que es dóna la casualitat que aquest
informe està fet per la senyora del Sr. Olives, cosa que nosaltres no vam voler fer públic
per evitar més discussions, però aquest informe no deia la veritat i el Sr. Olives pot
suposar que un informe oficial és cert, però insisteix que aquest informe no deia la
veritat. Afegeix que al seu costat hi havia una persona que ho pot constatar —el Sr.
Lora—, hi havia personal de l’Ajuntament que també ho pot constatar i està disposat a
constatar-ho, i qualque estona hi havia la batlessa i altres regidors. Conclou dient que
s’estimaria més tancar aquest tema perquè del que en surti d’aquí no hi ha res en net,
desgraciadament.
Per al·lusions, el Sr. Olives Salas manifesta que aquí tornam a la qüestió de la
professionalitat, en el sentit de deixar de banda si la persona que feia l’informe era o no
la seva dona... Per ell, era una altra persona tècnica com qualsevol altra, perquè
afortunadament el qui parla sap distingir allò que és professional del que és familiar, i
açò ho té molt clar. Conclou dient que al seu entendre el Sr. Pons s’aprofita d’una cosa
de la qual no s’hauria d’aprofitar i li reitera que, sobretot, tengui en compte allò que és la
seva professionalitat.
Intervé la batlessa. Manifesta que li agradaria afegir que, des del seu punt de vista, el
regidor va estar tota l’estona allà, al peu de canó, i va estar en contacte permanent amb
el cap de la brigada de Protecció Civil, el senyor Pinilla, que li estava relatant tot el que
passava.
Continua el Sr. Olives Salas. Amb relació a una suposada bandera multicolor que es va
fixar en el balcó principal de l’Ajuntament el divendres dia 26 de juny, demana:
− Qui va donar l’ordre de penjar-la?
− Per quin motiu es va penjar, atès que no és d’ús legal?
− En cas que l’Ajuntament de Sant Lluís fos sancionat, el responsable es farà
càrrec personalment de la sanció?
Intervé la batlessa. Manifesta que en aquest cas ella n’és la responsable. L’acte de
penjar la bandera de l’arc de Sant Martí simplement era una reivindicació, un suport a un
col·lectiu que ha estat matxucat durant molts d’anys i que nosaltres consideram que no
és just que les persones siguin tractades amb poca tolerància i amb poc respecte, i
donam suport totalment a les reivindicacions del col·lectiu homosexual. Afegeix que va
ser un símbol de suport i, evidentment, si es multa l’Ajuntament, ella en serà la
responsable.
Segueix el Sr. Olives Salas. Manifesta que a la sessió plenària de dia 2 de juliol de 2015,
en el punt cinquè de l’ordre del dia, es va donar compte del nomenament del tresorer
municipal. Sobre aquest assumpte, voldria una còpia de l’expedient instruït amb relació al
nomenament del nou tresorer de la corporació, així com de la informació obtinguda dels
ajuntaments que es varen consultar i dels càlculs que es varen realitzar per obtenir la
mitjana que es fixa, i que segons la resolució de Batlia núm. 2015/811 és una espècie
d’indemnització per raó de les funcions atribuïdes. Afegeix que aquest informe voldria
que fos signat pel regidor responsable.
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Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que en el punt desè de l’esmentada sessió
plenària es van determinar les retribucions i indemnitzacions dels membres de la
corporació. Voldria informació de la data d’alta a la Seguretat Social, tant la data de
mecanització en el sistema informàtic com la data d’efectes reals, de tots els membres de
la corporació que tenen dedicacions exclusives o parcials. Afegeix que aquesta
informació se li remeti per escrit i signada pel regidor responsable.
Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa a la no-actuació de la banda de música des
Migjorn Gran, que estava prevista per dimarts passat, dia 21 de juliol, demana:
− Qui va prendre la decisió que no hi hagués concert?
− Amb quina motivació?
− S’han donat dades a la premsa relatives a la brigada d’obres que parlen d’unes
500 hores extra per muntar l’escenari en el camp de futbol i amb un cost d’uns
8.000 euros, tot amb relació al muntatge per a la banda. Demana una còpia
completa del corresponent informe i dels càlculs realitzats per arribar a aquesta
conclusió, signat pel regidor responsable.
− Igualment, demana el cost amb idèntics termes del muntatge que igualment ha
hagut de fer la brigada per preparar el concert anomenat “Era en Clau de Sol”,
inclòs dins el programa de Vetlades 2015, i que es va celebrar el passat dia 11 de
juliol en el mateix lloc i damunt el mateix escenari on havia d’actuar la banda des
Migjorn.
Intervé la Sra. Ponsetí Pons. Manifesta que quan va entrar a governar es va trobar que hi
havia una sèrie d’actuacions que estaven fermades del tot i d’altres que no i vam decidir
que tot allò que estava gestionat i ben fet, que es dugués a terme. Ara bé, pel que fa al
concert de la banda des Migjorn Gran assenyala que no hi havia cap tipus de contracte,
ni acord, sinó que era una cosa que s’havia d’acabar d’acordar. Així mateix, manifesta
que no és el mateix escenari que s’ha emprat per al concert anomenat “Era en Clau de
Sol”; la banda des Migjorn exigia un escenari que no era legal i l’Ajuntament no podia
complir legalment les exigències de la banda, si bé l’Ajuntament va fer tot el possible
perquè el concert es pogués dur a terme, però no es va arribar a un acord. Afegeix que,
tal com havia funcionat fins ara, emprar tres setmanes per muntar un escenari per a un
concert o dos... El concert líric enguany no s’ha fet perquè, de la manera que es
gestionava, no hi havia recursos per dur-lo a terme i es va arribar a un acord amb el
Centre Cultural i les entitats que organitzaven aquest concert i no va haver-hi cap
problema. L’única entitat amb la qual no es va arribar a un acord va ser amb la Banda
des Migjorn Gran.
El Sr. Olives Salas manifesta que, de contractat fermament, no hi estava, hi havia una
reunió prevista que, òbviament, es va fer quan el qui parla —que era l’anterior regidor de
Governació— ja no hi era, però sí que és cert que feia mesos que s’havia parlat, s’havia
fixat una data i s’havia parlat en els termes en què s’havia parlat els altres anys.
Tot seguit, la Sra. Ponsetí Pons manifesta que no hi havia absolutament res, ni un paper,
ni res per escrit, ni cap conveni.
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El Sr. Olives Salas manifesta que si bé no hi havia un conveni signat, sí que s’havia
parlat amb el director de la banda i aquest concert s’havia posat damunt el calendari –
esborrany de les activitats previstes per fer aquest estiu; fins i tot es va anar baratant els
dies en funció de com anava. Insisteix a demanar que es facin els dos informes de
càlculs a què s’ha referit anteriorment.
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que com és possible que a dia d’avui encara no
hi hagi reflectit el programa de Vetlades d’estiu 2015, referent al mes d’agost, en el
corresponent calendari de difusió pública de la pàgina web municipal, ja que hi ha fins al
mes de juliol, però el mes d’agost està en blanc. La Sra. Ponsetí Pons manifesta que
s’ho mirarà.
Intervé la batlessa. Pel que fa a la qüestió de la banda des Migjorn Gran, manifesta que
la decisió final la va prendre tot l’equip de govern. Assenyala que quan la regidora de
Cultura va explicar-los com havia anat la reunió amb el responsable de la banda i les
coses que ells exigien, nosaltres no hi vam estar gens d’acord i vam proposar-li unes
altres condicions, condicions amb les quals ells tampoc hi van estar d’acord. Per açò és
que hi va haver el desacord. No té res a veure si ens agraden o no ens agraden,
simplement no es va arribar a un acord.
El Sr. Olives Salas manifesta que el qui parla no hi era, a la reunió, i no sap quines
condicions van demanar.
La batlessa informa que les condicions eren les següents: venir a Sant Lluís, en el camp
de futbol; que l’Ajuntament muntàs l’escenari que ells volien; ells es feien càrrec de la
venda de les entrades i tenir el 100% de la taquilla i... adéu i fins l’any que ve. Assenyala
que quan la regidora va informar l’equip de govern que aquestes eren les condicions,
nosaltres vam veure que eren poc lògiques. A partir d’aquí, vam proposar-los que
estàvem d’acord que el concert es realitzàs en el camp de futbol i que hi hagués
l’escenari demanat, però vam proposar-los que l’Ajuntament es fes càrrec de les
entrades i que un 80% de la taquilla fos per a la banda des Migjorn i un 20% per a
l’Ajuntament, per tal de cobrir despeses. Amb aquesta proposta, ells no hi van estar
d’acord i ens van oferir 1.000 euros com a lloguer de les instal·lacions i pel muntatge de
l’escenari. L’Ajuntament no hi va estar d’acord. Conclou dient que puntualment i molt
específicament açò va ser el no-acord.
Finalment, la Sra. Ponsetí Pons manifesta que, a part de l’explicació de la senyora
batlessa, no creu que sigui funció de l’Ajuntament ser promotor de l’enriquiment
d’empreses privades. Totes les coses es poden fer, pot venir qualsevol a organitzar
qualsevol cosa, però sempre amb igualtat de condicions. Com a regidora de Cultura,
assenyala que aquesta serà la seva intenció, que en totes les propostes que hi hagi, hi
hagi un principi d’igualtat. Afegeix que tothom té idees i tothom organitza coses i si qui
paga és l’Ajuntament... fantàstic. Açò l’Ajuntament no ho pot assumir. Insisteix que
l’ajuntament sempre ha de donar suport, però a tothom per igual, i amb aquest principi
d’igualtat ens mourem. No podem assumir totes les despeses de tothom i en totes les
actuacions hi ha d’haver una mica de protocol i saber quines són les responsabilitats de
l’ajuntament i quines són les responsabilitats de l’entitat amb la qual es fa la
col·laboració, perquè, si no, al final l’entitat allò que fa és posar el logo i tota la resta va a
càrrec de l’ajuntament. Açò aquest ajuntament no s’ho pot permetre, ni creu que sigui la
seva funció.
19

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Pren la paraula el Sr. Olives Salas. Manifesta que segurament és cert i que la igualtat de
condicions està molt bé, però quan hi ha una negociació entre algú privat i algú públic,
òbviament l’Ajuntament sempre defensarà la part pública i la part pública sempre té un
poc més de poder damunt la privada. Per altra banda, manifesta que sempre ha pensat,
i ho segueix pensant, que els beneficis que pot donar la cultura a un poble no s’ha
d’acabar només per qüestions econòmiques, sinó que són un tipus de beneficis que van
més enllà dels termes econòmics.
La Sra. Ponsetí Pons manifesta que sabem que la cultura és deficitària, però depèn com
es gestioni.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:15, 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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