AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 30 D’ABRIL DE
2005 (PER AJORNAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 28.04.05).
A Sant Lluís a les 12:00 hores de dia 30 d’abril de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinent de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
Manuel González Gálvez
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Magdalena Astobiza Sintes
Remigio Lora Buzón

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS.
El secretari dóna compte de les diferents actes pendents d’aprovació:
-

Acta de la sessió ordinària de dia 31.03.05.
Acta de la sessió extraordinària de dia 19.04.05.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 04.04.05.RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/103.- Contractació Ramón Ruiz Mena, des del dia 09.02.05 fins al dia
08.03.05 (brigada d’obres). -----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/104.- Contractació Juan Pablo Cosentino, des del dia 17.02.05 fins al
dia 16.04.05 (brigada d’obres). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/137.- Pròrroga contracte Ramón Ruiz Mena, des del dia 09.03.05 fins
al dia 08.05.05 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2005/160.- Contractació Catalina Villalonga Martínez, des del dia 01.04.05
fins al dia 22.04.05 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant informació respecte al significat del terme ILT; així com voldria
saber a què són degudes normalment les baixes. ---------------------------------------------------------------------
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El batle assenyala que ILT vol dir incapacitat laboral transitòria, i que són els metges qui determinen les
baixes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------ Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/103; 2005/104; 2005/137 i
2005/160.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/103; 2005/104;
2005/137 i 2005/160.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT 05.04.05.PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I JOVENTUT AMB
RELACIÓ A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS A LA XARXA D'ARXIUS DE
MENORCA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El president informa que aquest punt és una proposta d’adhesió, i que per tant caldrà votar. Diu que
igual que un dia es va crear la Xarxa de Biblioteques de Menorca, en aquests moments s’ha creat la Xarxa
d’Arxius de Menorca. I que en aquest cas la comissió haurà d’analitzar -i pronunciar-s’hi- si vol que el
servei d’arxiu de l’Ajuntament de Sant Lluís en formi part. ---------------------------------------------------------El senyor Coll manifesta que s’abstindrà a causa que no ha tingut temps d’analitzar profundament la
documentació presentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------El president intervé dient que ell entén que no entrar dins aquesta xarxa seria una decisió perjudicial per
al mateix servei d’arxiu del propi Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------El president comunica que, si no hi ha més intervencions, el punt que s’està tractant se sotmetrà a
votació. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La comissió de Cultura, Festes i Joventut, amb els vots a favor del PSOE i UCM, que suposen 6 vots
ponderats, i el vot d’abstenció del Partit Popular, que suposa 4 vots ponderats, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------------------------------------------- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a la Xarxa d’Arxius de Menorca.” ----------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió de
Cultura, Festes i Joventut.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a
la Xarxa d’Arxius de Menorca.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ DE TURISME, MEDI AMBIENT, COMERÇ,
AGRICULTURA I INDÚSTRIA DE DIA 13.04.05.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I URBANS.
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El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:

“La Sra. presidenta manifesta que una volta els tècnics jurídics municipals han revisat l’Ordenança

municipal de neteja i eliminació de residus sòlids i urbans i no havent-hi presentat al·legacions,
reclamacions ni suggeriments cap dels grups polítics convocats. --------------------------------------------------La comissió de Turisme, Medi Ambient, Comerç, Agricultura i Indústria, amb els vocals a favor dels
representants del PSOE i UCM, que suposen sis vots ponderats, i l’abstenció del representant del PP, que
suposa quatre vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de neteja i eliminació de residus
sòlids i urbans. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca l’anunci de la present aprovació inicial, amb la finalitat
que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments
a l’expedient en tramitació. -----------------------------------------------------------------------------------------------En el cas que no es presentin al·legacions, la modificació de l’esmentada ordenança s’entendrà aprovada
definitivament.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell anunciant que en el Partit Popular s’abstindrà perquè creu que hi ha
ordenances que són francament inviables. Manifesta que a l’ordenança en anàlisi es preveu
com una infracció el fet de tirar papers al carrer, tirar llosques, amb unes infraccions de 30
euros, així com fer net estores des de la finestra, i diu que açò passa constantment, i es
demana: de quina manera açò es pot vigilar? Diu que és pràcticament impossible i creu que
és més cosa d’educació que una qüestió de posar multes i que es impossible que “vostès”
tenguin prou guàrdies municipals perquè vigilin aquestes infraccions. Per tot açò, reitera que
el seu grup polític s’abstindrà.
Intervé el batle puntualitzant, en primer lloc, que no és que “nosaltres” tinguem prou policies
municipals o no, sinó que és l’Ajuntament de Sant Lluís; i l’Ajuntament som nosaltres i
vosaltres, som tots. Així mateix, manifesta que en aquesta ordenança s’han recollit tota una
sèrie de casos, i que una altra qüestió és poder-la desenvolupar al 100%; que està d’acord
que es tracta d’un tema de conscienciació, però que si aquestes qüestions no estan regulades,
no s’hi podria actuar.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que el PSM hi votarà a favor, si bé entén que són unes
normes una mica heavis , però també considera, pel que es veu quan passeges pel terme
municipal, que cal tenir unes normes una mica dures perquè la gent no és prou conscient.
Així mateix, manifesta que tal vegada abans de multar qualque persona es podria fer una avís
o dos, i després si una persona és reincident, multar-la.
Conclou dient que per tot el terme
municipal, allà on hi ha abocadors de fems, fa pena, i si la gent no és conscient s’ha d’actuar
de qualque manera i per açò votarà a favor d’aquesta ordenança.
Intervé la Sra. Giuditta Zaniol, regidora de Medi Ambient, manifestant que aquest Ajuntament
disposava d’una ordenança i que totes les modificacions que s’hi han introduït han estat fetes a
través de l’Agenda 21, on hi ha representats tots els grups polítics, el GOB, així com diferents
associacions, i vol deixar clar que des de la regidoria de Medi Ambient l’únic que s’ha fet ha
estat recollir tot el que s’ha proposat dins l’Agenda 21.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que la Sra. Giuditta Zaniol l’any 2001 no era
en aquest Ajuntament, i que aquesta ordenança és pràcticament una còpia de l’ordenança que
hi havia l’any 2001.
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El batle manifesta que, encara que hi hagués una ordenança l’any 2001, el que es du avui és
una modificació de l’esmentada ordenança, i no és la mateixa i, per açò, s’ha de fer una altra
exposició pública.

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Turisme, Medi Ambient, Comerç, Agricultura i Indústria.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de neteja i eliminació de
residus sòlids i urbans.
Segon.- Publicar en el BOIB i en el Diari Menorca l’anunci de la present aprovació inicial, amb
la finalitat que durant el període d’un mes els interessats puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments a l’expedient en tramitació.
En el cas que no es presentin al·legacions, la modificació de l’esmentada ordenança s’entendrà
aprovada definitivament.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ DE TURISME, MEDI AMBIENT, COMERÇ,
AGRICULTURA I INDÚSTRIA DE DIA 13.04.05.- REMODELACIÓ DE LA ROTONDA DE
L'AVINGUDA DE SA PAU.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“Manifesta la Sra. Zaniol la intenció d’eliminar la gespa de la rotonda de sa Pau i substituir-la per unes
pedres de colors. Les plantes que hi ha i el nom de Sant Lluís quedaran com estan. ---------------------------Comenta la Sra. Pons Villalonga el motiu d’aquest canvi és l’estalvi d’aigua i de manteniment de la
rotonda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La comissió de Turisme, Medi Ambient, Comerç, Agricultura i Indústria, amb els vocals a favor dels
representants del PSOE i UCM, que suposen sis vots ponderats, i l’abstenció del representant del PP, que
suposa quatre vots ponderats, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Que la brigada d’obres municipal, sota la direcció dels Serveis Tècnics Municipals, faci amb la major
urgència la remodelació de la rotonda de l’avinguda de sa Pau, conforme als esquemes analitzats per
la comissió.”

Intervé el batle manifestant que amb aquesta remodelació el que s’ha pretès és estalviar el
consum d’aigua que es produeix en aquest indret i, a la vegada, el baix manteniment que açò
suposaria. Així mateix, assenyala que les plantes amb els nom de Sant Lluís no es toquen, així
com tampoc les zones on hi ha els rosers i la figuera, i que únicament seria la gespa que es
transformaria en pedres de colors. Igualment indica que hi ha experiències positives en aquest
sentit, com ara la rotonda de Punta Prima i que aquesta consecució ha dut a fer aquesta
reflexió respecte a la rotonda de l’avinguda de sa Pau. Conclou demanant el suport dels grups
polítics a aquesta actuació, que suposarà una millora mediambiental d’estalvi d’aigua.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que la proposició no queda gaire clara i que al Partit
Popular li agradaria fer dues preguntes, en concret: Quin és el cost que li suposa a l’Ajuntament
regar aquesta rotonda? Quin cost tenen les pedres de colors que es volen posar?
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El batle informa que el cost de l’aigua és zero perquè Ajuntament queda eximit del pagament
del consum d’aigua respecte a la concessió però, independentment d’açò, s’ha d’intentar
estalviar l’aigua i l’Administració ha de ser el primer a donar exemple, i així ho fa des de la
reutilització de les aigües depurades, si bé en aquest cas, davant la impossibilitat de poder
regar amb aigua depurada aquesta rotonda, es planteja el canvi de gespa per pedres. Així
mateix, manifesta que també hi haurà un estalvi de manteniment, si bé el cost exacte no se
sap, així com tampoc no se sap el cost de les pedres; però quan el sàpiga ja se li’n passarà una
còpia.

La Sra. Baillo manifesta que li costa entendre que aquest equip de govern vulgui dur a terme
una remodelació de la rotonda i no sàpiguen el preu que li pugui costar, i diu que al Partit
Popular açò no li entra dins el cap. Així mateix, manifesta que el cost de l’aigua és zero i entén
que, respecte al manteniment, no sàpiguen quina quantitat li pot suposar el fet de tenir una
persona que talli la gespa, però no pot admetre que a Sant Lluís en el seu nucli urbà, on no hi
ha gaire zones verdes, es vulgui llevar la gespa de la rotonda i posar-hi pedres, i considera
que açò és un disbarat. Conclou dient que ho entendria si fos devora la mar perquè es més
difícil que cresquin les plantes, però no en el centre del poble; per tant, anuncia que el Partit
Popular s’abstindrà.
Intervé novament el batle manifestant que, a la millor, es pot cercar que les pedres siguin de
color verd i d’aquesta manera es mantindria el color verd de la gespa que hi ha. Així mateix,
manifesta que ara s’haurà de suportar un cost amb motiu de l’adquisició de les pedres de color,
però a la llarga es rendabilitzarà pel no-consum d’aigua i açò és l’aposta que planteja aquest
equip de govern.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell vol deixar constància que el color de les pedres no és
precisament el motiu pel qual el Partit Popular hi votarà en contra.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que el PSM votarà a favor d’aquesta actuació, perquè
considera que totes aquestes rotondes, a part de l’actuació principal de regulació del trànsit,
han de tenir un consum zero d’aigua, i tot el que es pugui fer en l’àmbit municipal o en el
sector de la urbanització, també li agradaria que s’hi anàs per aquesta via o amb la màxima
sembra de plantes autòctones que tenen un consum mínim d’aigua.
Per acabar, el batle manifesta que on la concepció pot ser totalment diferent és a la rotonda
que es farà a l’alçada de Son Remei, pel fet que aquesta podrà ser regada amb aigua depurada
i no aigua de xarxa perquè per allà hi passa una canalització d’aigua depurada i, per tant, el
concepte d’enjardinament pot ser totalment diferent al que avui es planteja.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Turisme, Medi Ambient, Comerç, Agricultura i Indústria.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del PP (4); acorda:
-

Que la brigada d’obres municipal, sota la direcció dels Serveis Tècnics Municipals, faci amb
la major urgència la remodelació de la rotonda de l’avinguda de sa Pau, conforme als
esquemes analitzats per la comissió.

SISÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
RELATIVA A L'ASSEMBLEA PER PROMOURE LA SOCIETAT CIVIL A CUBA.
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El secretari informa que la moció presentada pel Partit Popular amb relació a l’assumpte indicat
va quedar damunt la taula a la sessió plenària de dia 31.03.05 i, tot seguit, en dóna compte.
Diu:
“Dado que la Asociación Cubanos por la libertad radicada en nuestro país, manifestó en un documento
registrado en esta misma administración el apoyo de nuestro ayuntamiento, para secundar un acto
organizado en defensa de los derechos humanos en la isla caribeña por la Asamblea para promover la
Sociedad Civil en Cuba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dicha coalición agrupa más de 340 entidades independientes dentro de Cuba, todas ellas trabajan con el
objetivo de promover la defensa de los derechos humanos y para tal fin el 20 de Mayo de 2005
organizarán una reunión general de la Asamblea para promover la sociedad civil. -----------------------------La citada reunión ha sido informada al Sr. Fidel Castro y se ha cursado invitaciones a una serie de
gobiernos incluidos el nuestro. Por la importancia del acto se hace necesario el apoyo de la comunidad
internacional ya que de lo contrario puede que el régimen castrista pese a ser avisados emprendan
represalias contra los convocantes de dicho acto, simplemente por el derecho de ejercer “la libertad de
reunión y asociación pacífica”, artículo 20 de la declaración de los derechos humanos. ------------------------Por todo ello solicitamos: -------------------------------------------------------------------------------------------------Que la corporación municipal apoye este acto e inste al resto de administraciones: insular, autonómica y al
Gobierno Central a que defiendan cualquier actuación como esta, que como único objeto pretende
instaurar los valores más esenciales de una democracia: la tolerancia, libertad y la pluralidad.” --------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que a la sessió plenària del dia 31.03.05 el Partit
Popular va dir el que pensava sobre aquesta qüestió i, atès que va ser el batle que va proposar
que quedàs damunt la taula perquè volia analitzar-la més detalladament, assenyala que li
agradaria saber quina és l’opinió de l’equip de govern.
El batle manifesta que, en primer lloc, li agradaria saber si la

libertad està legalment establerta i qui són realment.

Asociación Cubanos por la

La Sra. Baillo Vadell respon que suposa que sí, perquè aquesta moció ha estat presentada a
tots els Ajuntaments.
El batle manifesta que no li ha demanat el seu supòsit, sinó si sap realment si aquesta
Associació està legalment reconeguda a la comunitat autònoma, a l’Estat espanyol o a Europa,
i diu que açò és important saber-ho, ja que és molt fàcil xerrar de drets humans, on suposa
que tots hi estaran d’acord. Manifesta que també s’ha de tenir en compte la problemàtica que
hi ha a Cuba, que va passar d’una dictadura a una revolució, i on hi va haver diferents
opressions per part del govern americà cap a l’Estat Cubà. Així mateix, manifesta que a la
mateixa illa de Cuba hi ha un quarter general dels americans, on sembla que els drets humans
hi estan una mica entredits. Per tant, insisteix que li agrairia que la portaveu del Partit Popular
pogués donar a conèixer aquesta Associació i si està legalment reconeguda, perquè si no
difícilment es pot saber de què xerram.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no sap si està reconeguda o no aquesta Associació, però que
aquí hi ha uns senyors que presenten un escrit demanant, simplement, que donem suport per
la llibertat de reunió a una Associació pacífica que se celebrarà dia 20 de maig. I si el batle,
per votar-hi a favor, en contra o abstenir-se, necessita saber si està legalment establerta
aquesta Associació, açò és cosa que ella no sap, però insisteix que l’únic que demanen és la
llibertat de reunió, res més, i al seu entendre convé deixar estar la història i l’actual moment
polític de Cuba perquè realment a Sant Lluís açò li interessa molt poc.
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Respecte al comentari “que a Sant Lluís li interessa molt poc”, el batle indica que si el Partit
Popular presenta una moció a l’Ajuntament de Sant Lluís, deu ser perquè volen que s’hi
impliqui l’Ajuntament de Sant Lluís, i creu que la portaveu del Partit s’està contradient en
aquest sentit.
Intervé el Sr. Lora Buzón anunciant que el PSM no donarà suport a la moció perquè no la troba
prou definida del tot. Manifesta que, tal com ha dit el batle, hi ha la ciutat de Guantánamo, on
hi ha una presó en què, segons Amnistia Internacional, no es respecten ni els drets
humans. Manifesta que li fa l’efecte que, amb els drets humans (article 20è), hi estarà tothom
d’acord, però hi ha més articles que el vintè i el PSM considera que aquesta moció s’hauria de
presentar demanant el mateix per a tota l’illa de Cuba.

Continua manifestant que a Guantánamo no hi ha dret establert, i tampoc es pot oblidar la
pressió que des dels anys 60 pateix l’illa de Cuba perquè s’hagi arribat a la realitat que hi ha
en l’actualitat, i diu que el PSM no pot donar suport a aquesta moció perquè és exactament
una campanya que es mou a l’àmbit nacional i que està en contra no només del Sr. Fidel
Castro, sinó que tot s’hi val. A més, considera que el senyor Bush i els seus antecessors
tenen molt a veure en la situació real que hi ha a Cuba, i que mentre Guantánamo no respecti
els drets bàsics, inclòs l’article 20 i altres més, el PSM no pot estalonar la moció. No obstant
açò, assenyala que si el Partit Popular modifica la moció i posa que tota l’illa de Cuba,
incloent-hi la ciutat de Guantánamo i s’envia la carta al Sr. Bush, el PSM hi donarà suport.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell i, dirigint-se al Sr. Lora Buzón, li diu que si ell presenta
una moció sobre Guantánamo, el Partit Popular de Sant Lluís no tindrà cap inconvenient a
votar-hi a favor, però creu que no s’han de mesclar ous amb caragols, i açò és el que s’està
fent avui.
Finalment, el batle manifesta que l’equip de govern havia optat per l’abstenció de vot, però pel
fet que es desconeix si aquesta Associació està legalment establerta i que no s’han contestat les
preguntes fetes, es dirigeix als membres de l’equip de govern dient-los que si hi ha qualcú que
vulgui canviar el seu vot té total llibertat per fer-ho.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada pel Partit
Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents a la totalitat dels membres del
Partit Popular; cinc abstencions, corresponents a quatre membres del PSOE (Sr. batle, Sra.
Prieto Ardao, Sr. González Gálvez i Sr. Cubas Cremades) i a la portaveu d’UCM; i dos vots en
contra, corresponents a un membre del PSOE (Sra. Zaniol Battiston) i al portaveu del PSM;
acorda:
-

Que la corporació municipal doni suport a aquest acte i insti la resta d’administracions:
insular, autonòmica i del govern central, que defensin qualsevol actuació com aquesta, que
com a únic objecte pretén instaurar els valors més essencials d’una democràcia: la
tolerància, la llibertat i la pluralitat.

SETÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA RELATIVES A LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DEL BATLE PER MOTIUS DE VIATGE.
El secretari dóna compte de les següents Resolucions d’Alcaldia:
-

Resolució d’Alcaldia núm. 2005/196, de dia 12.04.05:
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“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 14 de abril por la mañana hasta el día 15 del
mismo mes; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal,
y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ----------------------------------------------------------------------RESOLVER--------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en la 1ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, Dª Carmen Pons Villalonga,
la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación
desde el día 14 de abril por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el día 15 del
mismo mes por la tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Resolució d’Alcaldia núm. 2005/223, de dia 25.04.05:

“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 26 de abril de 2005 hasta el día 28 del mismo
mes, ambos inclusive; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término
municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en ----------------------------------------------------RESOLVER------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en la 1ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, Dª Carmen Pons Villalonga, la
totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación
desde el día 26 de abril de 2005 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el
día 28 de abril por la tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Comissió de Govern de dia 18.03.05
-

Punt 3r, apartat 1r.- Pel que fa a l’escrit de l’Ajuntament d’Alaior, RE 1343, còpia de
l’addenda al conveni de col·laboració entre el CIM i els ajuntaments de Maó, Alaior, es
Mercadal, Ferreries, Sant Lluís i es Migjorn Gran per a la implantació del Pla de neteja del
litoral.

-

Punt 7è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 “Condicionament vial enllaç Biniancolla –
Son Remei – Punta Prima (1ª fase, Son Remei – Punta Prima)”.

-

Punt 8è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 “Condicionament vial enllaç Biniancolla –
Son Remei – Punta Prima (2ª fase, Execució rotonda)”.

-

Punt 11è.- Còpia de les certificacions d’obra núm. 4 “Construcció Geriàtric Sant Lluís “ i
“Construcció centre de dia Sant Lluís”.

Comissió de Govern de dia 31.03.05
-

Punt 2n, apartat 1r.- Còpia de l’informe emès pel Consell Insular de Menorca, RE 1549,
respecte a l'activitat de “Comerç a la menuda de formatges”.
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-

Punt 3r, apartat 8è.- Còpia de la circular sobre difusió del procés de normalització
d’immigrants remesa per la FEMP, RE 1563.

Comissió de Govern de dia 08.04.05
-

Punt 4t.- Còpia de les següents factures corresponents al mes de febrer 2005:
-

-

Elsamex.- Factura núm. 238, per import de 2.204 €
FCCSA.- Factura núm. 10022, per import de 40.860,60 €
FCCSA.- Factura núm. 10021, per import de 47.966’07 €
Fornell Consultors.- Factura núm. 50093, per import de 768’87 €
José Sintes Carreras.- Factura núm. 824, per import de 2.146,79 €
Juan Mora.- Factura núm. 3, per import de 5.306,47 €
Ranking.- Factura núm. 390, per import de 1.398,15 €

Punt 11è.- Còpia del protocol específic de col·laboració entre la Conselleria d’Interior, la
Conselleria de Turisme i l’Ajuntament de Sant Lluís, en matèria de platges.

NOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Astobiza Sintes recordant que a la sessió plenària del mes de febrer va demanar
l’emissió d’un informe respecte a tot el que s’ha dut a terme en manteniment i durant els
darrers sis anys en el poliesportiu municipal, i assenyala que fins al dia d’avui encara no se li ha
lliurat.
Per altra banda, la Sra. Astobiza Sintes manifesta que a la sessió plenària del dia 31.03.05 la
Sra. Pons Villalonga va informar que se li havia lliurat un avantprojecte del pavelló esportiu, que
no era definitiu i un poc menys barat que el primer, i diu que li agradaria disposar d’una còpia
d’aquest avantprojecte.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que el primer avantprojecte va ser redactat per Doblas i
Fonseca, de Madrid, i el segon avantprojecte per l’arquitecte Juanjo Gomila, de Maó i diu que a
la propera comissió d’Esports es tractarà aquest assumpte.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant, en primer lloc, que té pendents de contestació
diferents qüestions de sessions plenàries passades, a saber:
Ple de dia 23.02.05:
- Informació sobre els treballadors.
- Possibles incompatibilitats de l’arquitecte Pere Serra Vich.
Ple de dia 28.10.04:
- Respecte a la nau municipal del polígon industrial, informació sobre aquesta i un informe
sobre la liquidació.
Ple de dia 30.09.04:
- Respecte a la instal·lació se semàfors a l’entrada del poble, es va dir que es demanaria un
informe al Consell Insular de Menorca, i encara no se n’ha rebut resposta.
Comissions de Govern de dia 30.07.04 i 02.09.04:
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-

Queden pendents de rebre diferents informes, i considera que ja es boni hora de disposarne.

Ple de dia 28.07.04:
- Hi ha una sèrie de preguntes sobre la liquidació del Pressupost de 2003, que no han estat
contestades.
- Què passa sobre una moció de contenidors; va quedar damunt la taula a la Comissió de
Medi Ambient i no en sap més notícies.
Manifesta que agrairia que, d’una vegada per totes, sigui lliurada tota aquesta documentació, ja
que si no és impossible dur una feina de control exhaustiva, com així li agrada fer al Partit
Popular.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell fa referència a uns escrits de INESTUR, on es deneguen les
ajudes econòmiques per no haver presentat la documentació; en concret, sobre els projectes de
“Pla integral director de senyalització i informació turística de Menorca”; “Revista turística de
Sant Lluís” i “Pla de Q Turística de les platges de Punta Prima i Binibèquer Nou”. Diu que li
agradaria saber quines quantitats i ajudes s’havien demanant i per què no es va enviar la
documentació que se sol·licitava.

El batle respon que es demanarà un informe a l’àrea de Contractació.
Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que amb data 25.03.04, RE 1688, la FEMP remet les
bases per a una convocatòria d’ajudes en matèria de joventut. Diu que a una comissió va
demanar si s’havia fet qualque actuació, i, un any després, li van contestar que no; per tant,
demana: Per què ho van deixar passar? Per què van tardar un any a contestar-li una cosa
d’aquestes?
El Sr. Cubas Cremades assenyala que ja se li contestarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Fa referència als contenidors de fems i diu que durant l’hivern es
manté callada perquè la població és la que és, però l’estiu es multiplica per tres i ja ha
començat a veure escrits de queixa sobre contenidors i sobre els fems, i al Partit Popular li
agradaria que aquest estiu l’equip de govern s’ho prengui de debò, que faci net els contenidors
quan pertoca, que no es deixin passar setmanes i setmanes, perquè realment el panorama que
hi ha és francament desagradable.
Continua la Sra. Baillo. Diu que mitjançant resolucions d’Alcaldia s’han adjudicat obres per fer
el parc infantil i el parc esportiu de Punta Prima, ambdues amb caràcter d’urgència, i diu que al
Partit Popular li agradaria saber quant duraran les obres.
El batle respon que espera que en un mes estiguin les obres acabades, i que per açò es va fer
el procediment al més ràpid possible, implicant-hi fins a sis empreses.
La Sra. Baillo Vadell, en nom del Partit Popular, presenta una queixa davant el Ple de
l’Ajuntament pel fet que han tingut des del mes d’octubre del 2004 fins pràcticament ara per fer
aquestes obres; però ara, que comença la temporada turística, comencen les obres i han de fer
renou i pols, i considera que açò s’hauria de pensar detingudament i qualsevol obra d’aquestes
característiques s’hauria de fer en el moment que toca. Diu que el seu grup polític està
insatisfet d’aquestes preses de decisions d’iniciar obres a l’entrada de la temporada turística.
El batle manifesta que suposa que el Partit Popular també devia estar en desacord l’any passat
quan es va autoritzar l’IBASAN a posar un col·lector per tirar les aigües cap a la mar a Punta
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Prima, i que van haver de picar dins el mes de juny. Manifesta que també troba que açò és
desagradable però si les administracions poguéssim ser més ràpides en les nostres decisions
seríem els millors del món. Així mateix, manifesta que, evidentment, amb la queixa que la Sra.
Baillo pugui presentar ell hi estarà d’acord, perquè ara no és temps de fer les obres, però es
demana: Com s’ha de dir als mestres de cases que el juliol i l’agost no es pot fer feina, o que
no poden fer renou? Diu que ho saben i ho han de capejar com podem i per açò estam davant
aquesta situació. Conclou dient que tan de bo aquest parc que s’està fent s’hagués realitzat ara
fa tres mesos i fos ja una realitat, però no és així i s’intentarà que dins el mes de juny estigui
acabat.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no ho entén i es demana perquè no ha estat així.
El batle manifesta que amb el Pla d’Excel·lència Turística de Punta Prima les preses de decisions
no només són de l’Ajuntament de Sant Lluís, sinó que hi intervenen altres administracions, i si
no hi ha consens no es poden tirar endavant. Així mateix, creu que aquesta queixa la Sra.
Baillo l’hauria de plantejar al Pla d’Excel·lència.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el batle és el representant, i ell ho hauria de plantejar al Pla
d’Excel·lència, no ella. El batle indica que no es preocupi, la Sra. Baillo, ja que aquesta
queixa que ha plantejat es durà al Pla d’Excel·lència.
A la Sra. Baillo li sembla perfecte i, a
més, assenyala que vol deixar constància que el Partit Popular està en contra de qualsevol obra
que es faci en el moment que el turisme comença a arribar a Menorca.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’asfaltatge del vial de Biniancolla – Son
Remei – Punta Prima s’havia de començar aquest dies, i diu que li agradaria saber quan es farà
l’enllumenat i quan es donaran els altres serveis que es puguin fer.
El batle respon que es demanarà un informe al tècnic i ja es contestarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha llegit diferents escrits en els quals es demana a
diferents entitats i particulars la llicència d’activitats classificades i indica que al Partit Popular li
agradaria una explicació respecte a què és açò i si és tan important, aquesta llicència.
El batle respon que és un compliment de llei, ja que qualsevol activitat està subjecta a una
llicència, inicialment a una llicència d’instal·lació i posteriorment es necessita una llicència
d’obertura i funcionament. A més, diu que algunes activitats són classificades i altres no, i que
hi ha diferents modalitats d’activitats.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, aquí hi ha una cosa que no quadra. Diu que hi ha
una sèrie d’escrits que demostren que des de l’any 2001 fins a l’any 2005 el Consell Insular de
Menorca ha anat demanant a aquest Ajuntament tota una sèrie de documents per donar-li
aquesta llicència, i l’Ajuntament no n’ha fet cap cas i en el mes de març s’ha tancat l’expedient;
en concret, es refereix a la llicència d’activitats classificades del camp de futbol. Manifesta que
no ho entén, que no sap com és que no la té, l’Ajuntament. Per què no contesten, per què
s’ha tancat l’expedient? Diu que vol una explicació de tot açò.
Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que aquest projecte d’activitat es va començar a
tramitar abans de fer la remodelació del camp de futbol, i que si la Sra. Baillo ha vist el
projecte veurà que no hi ha la grada, ni la gespa, ni el bar, ni les torres d’enllumenat. Ara
que el camp està finalitzat es va creure, juntament amb el CIM, que en lloc de fer una ampliació
del projecte era millor arxivar l’expedient i tramitar-ho de nou, que és el que ara es tornarà a
fer.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que no pot entendre que durant cinc anys vostès no hagin
contestat al Consel Insular de Menorca, i ara aquest organisme ha hagut d’arxivar l’expedient. A
més, diu que també li agradaria saber si la Biblioteca, el pavelló o altres edificis municipals
disposen de l’oportuna llicència d’activitat. Així mateix, manifesta que el batle ha dit que es
necessari per llei, i diu que l’Ajuntament està incomplint amb una il·legalitat, i si hi hagués
qualque problema dins el camp de futbol o qualsevol altre lloc, aquest equip de govern es
podria preparar, especialment vostè, senyor batle. Conclou dient que des del Partit Popular es
demana que immediatament posin solució a una cosa que no pot continuar així.
El batle manifesta que les seves responsabilitat no té per què recordar-les-hi ella, la senyora
Baillo, ja que ell les sap i les coneix i moltes vegades la gent no aprecia el risc que corren els
que han de prendre les decisions.
Així mateix, manifesta que no tan sols es tracta
d’establiments públics, i que podrien xerrar de les Cases Consistorials, del Molí de Baix, del Molí
de Dalt, del poliesportiu, així com de l’escola pública que, per cert, no compleix.

... De pena, diu la Sra. Baillo Vadell.
El batle respon que, de pena, tots, per desgràcia tots, no tan sols l’Ajuntament de Sant Lluís. I,
respecte al camp de futbol, indica que aquesta instal·lació esportiva no té res a veure entre
l’any 2000 i avui, i per açò la presa de decisió de fer un nou projecte, perquè el projecte que es
va fer no s’assemblava de res en relació amb el resultat final de com ha quedat el camp de
futbol.

Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que li agradaria saber qui ho farà i de quina manera es
faran les actuacions que s’han de fer al camí de Cavalls, així com la neteja dels barrancs. Per
altra banda, i respecte a sa Garrigueta, manifesta que l’accés al camí Reial no s’ha fet i
considera que és bastant perillós a l’hora d’entrar i sortir ja que els cotxes passen ben ran
d’aquella entrada, i no sap si s’ha pensat modificar l’entrada o deixar-la així com està.
Intervé la Sra. Giuditta Zaniol manifestant que la neteja del camí de Cavalls es du a terme a
través del Consell Insular de Menorca i serà un treball manual i comptant amb voluntaris, i que
quan s’hagi acabat la neteja es farà una paella al camp de futbol d’Alcalfar. Respecte a la
neteja dels barrancs, assenyala que encara no s’ha començat perquè en aquests moments
s’està absolutament saturat amb els fems.
Pel que fa a la Garrigueta, el batle manifesta que l’accés que hi ha al camí Reial és més per a
vehicles, en el cas hipotètic que hi haguessin d’accedir, i que l’accés per a vianants serà en el
lateral, en concret, allà on hi havia els contenidors on s’obrirà un petit portell.
Finalment, intervé la Sra. Giuditta Zaniol manifestant que li agradaria fer un comentari respecte
als fems. Manifesta que, entre tots i sobretot els membres del consistori, tant de l’equip de
govern com de l’oposició, s’hauria de conscienciar la gent de respectar els horaris de dipositar
els fems. Manifesta que aquest any s’ha donat la facilitat als ciutadans per recollir la poda de
jardineria a la porta de casa seva, però així i tot els contenidors estan plens de poda, tan al
costat com a l’interior, i que aquest any s’ha desbordat tant la poda com els trastos, però
mentre no hi hagi la consciència de cadascú i mentre nosaltres no ensenyem a la gent que
complim, no arribarem a res.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 13 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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