ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 27 DE GENER
DE 2006 (PER AJORNAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 26.01.06)
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 27 de gener de 2006, 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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 22.12.05.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ESPORTS I EDUCACIÓ 18.01.06.- PROPOSTA I
APROVACIÓ D'OBRES A INCLOURE EN EL PLA TERRITORIAL D'EQUIPAMENTS I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ANY 2006. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA: 4ª FASE
CONSTRUCCIÓ DE DUES NOVES PISTES DE TENNIS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“La presidenta proposa incloure en el PTEIE 2006 la 4ª fase de la construcció de dues noves pistes de
tennis, i que així i tot l’obra no quedarà acabada, hi mancarà una 5a fase. Així mateix, explica que en
aquesta 4ª fase els tècnics esportius i tècnics de l’Ajuntament han decidit que es posaria una superfície
blana, encara per determinar. ------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Astobiza demana de quin material són les pistes de tennis actuals. --------------------------------------La presidenta contesta que el material és green set. -----------------------------------------------------------------La Sra. Astobiza demana si hi ha gaire diferència de preu entre el green set i la gespa o la terra batuda. -La presidenta contesta que sí que hi ha diferència en els preus però que tenint en compte que els
practicants són, a part dels fillets/es, les persones adultes és més convenient i avui dia té més èxit fer-les
de gespa o algun material similar. Quant a la terra batuda com a instal·lació municipal no ens ho podem
permetre perquè necessita molt de manteniment, s’ha de tenir una persona que es dediqui gairebé només
a les pistes de tennis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, la presidenta sotmet a votació la proposta d’incloure dins el PTEIE 2006 la següent obra: --•
4ª fase de la construcció de dues noves pistes de tennis. ------------------------------------------------------
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La Comissió d’Esports i Educació, per unanimitat dels membres assistents, acorda incloure dins el Pla
territorial d’equipaments i instal·lacions esportives 2006 la següent obra: ---------------------------------------•
4ª Fase de la construcció de dues noves pistes de tennis.” -----------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Esports i Educació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure dins el Pla territorial d’equipaments i
instal·lacions esportives 2006 la següent obra:
- 4ª Fase de la construcció de dues noves pistes de tennis.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 20.01.06.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 3388, DE DIA 15.06.05.PLA DIRECTOR SECTORIAL SOBRE ELS CAMPS DE GOLF
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 3388, de dia 15.06.05,
relativa a la petició al Consell Insular de Menorca de l’aprovació d’un pla director de camps de golf. Així
mateix, informa que l’esmentada moció va quedar damunt la taula a les comissions d’Urbanisme de dia
26.09.05 i 07.11.05. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle manifestant que l’equip de govern estaria d’acord amb la moció presentada sempre i quan
es retirassin les propostes d’acord núm. 2 i 3 de l’esmentada moció; per tant, demana a la portaveu del
Partit Popular la retirada de les dites propostes. ----------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que el PSM està en contra dels camps de golf i no vol discutir més del que és
un camp de golf i si fa falta o no. Ara bé, no veu malament que el CIM propiciï un debat polític i social per
tractar aquesta qüestió, per la qual cosa veuria bé la retirada de les esmentades propostes. ----------------Tot seguit, doncs, la Sra. Baillo Vadell retira les propostes núm. 2 i 3 de la moció presentada. --------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta núm. 1 de la moció presentada pel
Partit Popular, RE 3388, de dia 15.06.05. ------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------------------------------------------------------------------------ Que en un període curt de temps, el Consell Insular de Menorca propiciï el clima idoni per encetar un
debat polític i social moderat des del mateix Consell, i poder aconseguir l’acord indispensable per
executar el Pla Director Sectorial sobre els camps de golf.” ---------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que actualment la nostra economia està basada en el
turisme i necessitam oferir complements a allò que és només sol i platja, ja siguin camps de
golf o promocionant diferents activitats, com podria ser contemplació ornitològica, donada la
riquesa d’aus a l’illa de Menorca, submarinisme, etc., perquè augmenti el potencial de la nostra
oferta complementària que, en aquests moments, és pobra. I, veient que dins el que demana
el turisme la cosa més important són camps de golf, necessitam que el Consell Insular de
Menorca es comprometi a elaborar un pla director sectorial sense que sigui necessari un
desenvolupament urbanístic i, naturalment, utilitzant aigües depurades per fer-ne el
manteniment, que, com ja va dir el batle a la comissió, són requisits indispensables; per tant,
no són necessaris incloure’ls dins la moció. Conclou dient que la proposta del Partit Popular és
instar el CIM que propiciï un debat polític per a l’elaboració d’un pla director sectorial sobre
camps de golf i demana el vot favorable de cada un dels grups polítics del consistori.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Anuncia que el PSM mantindrà el vot emès dins la comissió. Així
mateix, assenyala que no vol allargar-se en la qüestió dels camps de golf perquè ja ho han fet
en diverses comissions i tothom sap que el PSM no és que estigui en contra dels camps de golf,
sinó que troba que hi ha moltes coses a fer abans que un camp de golf. No obstant açò, està
disposat a discutir sobre aquest pla director i, per açò, donarà suport a aquesta moció que, en
part, es va consensuar.
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El batle manifesta que li agradaria afegir a la intervenció del Partit Popular que el clima de
debat sigui polític i social, a fi que tengui totes les benediccions perquè açò es pugui tirar
endavant, tal com va quedar reflectit a la proposta d’acord a què es va arribar a la comissió.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
-

Que en un període curt de temps, el Consell Insular de Menorca propiciï el clima idoni per
encetar un debat polític i social moderat des del mateix Consell, i poder aconseguir l’acord
indispensable per executar el Pla Director Sectorial sobre els camps de golf.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 20.01.06.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 6760, DE DIA 22.11.05.SOL·LICITUD AL CIM PERQUÈ DESTINI PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DINS EL
PRESSUPOST DE 2006 PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A LA CARRETERA
SANT LLUÍS - ES CASTELL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 6760, de dia 22.11.05,
relativa a l’assumpte indicat, informant que aquesta va quedar damunt la taula a la sessió plenària de dia
24.11.05. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que sembla que açò està aprovat pel Consell Insular de Menorca,
ja que el Partit Popular va presentar unes propostes sobre aquesta qüestió al CIM i van ser aprovades per
l’esmentat organisme. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que, no obstant açò, fa dos anys que el Consell Insular de Menorca té el projecte
redactat, i efectua una explicació dels tràmits i gestions municipals fets sobre aquesta qüestió. Per altra
banda, indica que hi ha una sèrie de punts de la moció que no té gaire clar; i que la primera cosa que
s’hauria de fer és fer un referèndum als veïns de ses Barraques perquè ells decideixin. --------------------La Sra. Baillo Vadell insisteix que, si bé fa temps que s’està tractant aquest assumpte, no s’havia adoptat
cap determinació; i ara, arran de la moció que va presentar el Partit Popular, el Consell Insular de
Menorca, per unanimitat, ho va aprovar. Per altra banda, demana fins a quin punt aquesta moció del
Partit Popular té força tenint en compte que ja ha estat aprovada pel Consell Insular de Menorca. ---------El batle manifesta que l’Ajuntament de Sant Lluís està facultat per aprovar qualsevol tipus de moció i
llavors el CIM la tindrà en compte o no. --------------------------------------------------------------------------------Respecte al primer punt de la moció, en el qual es proposa instar el CIM que destini una partida als
pressuposts de 2006 per a la construcció d’una rotonda a la carretera de Sant Lluís as Castell, la Sra. Baillo
Vadell indica que es podria retirar perquè açò ja està aprovat per l’esmentat organisme i no té gaire sentit.
El batle considera que, en tot cas, es podria instar el CIM que destini una partida pressupostària per a la
construcció de dues rotondes en lloc d’una, una davant l’entrada del polígon industrial i una altra davant
Biniarroca. Per altra banda, i respecte a la tercera proposta, considera que la voravia s’hauria de fer des
del polígon, a la sortida de Biniarroca, fins a Sant Lluís, i no únicament en els trams més estrets. Pel
que fa a la proposta quarta, insisteix en la importància de fer un referèndum als veïns de ses Barraques
per saber com volen la direcció única, si de Sant Lluís a ses Barraques o viceversa. --------------------------Finalment, el batle posa de manifest la possibilitat de reformar el contingut de la moció, de tal manera que
pugui ser objecte de consens per a la totalitat dels grups polítics. ------------------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------------------------------Primera.- Instar el Consell Insular de Menorca que destini una partida dels pressuposts de 2006 a la
construcció de dues rotondes per a l’adequat accés al polígon industrial, una a la carretera de Sant Lluís –
Maó i una altra a la carretera de Sant Lluís – Es Castell, de conformitat amb la modificació del Pla parcial
aprovada per aquest Ajuntament i de conformitat amb el projecte redactat pel Consell Insular de Menorca.
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Segona.- Que el Consell Insular de Menorca estudiï i projecti l’execució d’una voravia des del polígon
industrial passant per la rotonda d’accés al polígon de la carretera Sant Lluís – Es Castell que, continuant
pel nucli urbà de ses Barraques, arribi fins a l’avinguda de sa Pau del nucli urbà de Sant Lluís. ------------Tercer.- Que s’efectuï una consulta entre els veïns del nucli de ses Barraques per tal de saber els seus
parers sobre les circumstàncies de circulació per la via que travessa l’esmentada zona. ----------------------Quart.- Que després de les decisions que s’adoptin segons els apartats anteriors, es faci un adequat
estudi per a l’ordenació de la zona de la gasolinera situada a l’avinguda de sa Pau amb l’inici de la
carretera de Sant Lluís – Es Castell.” -------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que aquesta proposta va ser aprovada pel Consell
Insular de Menorca a la sessió plenària del mes de desembre. No obstant açò, el batle va
trobar que l’Ajuntament tenia dret a manifestar-se i el Partit Popular no hi va posar cap
inconvenient. Indica que a la proposta inicial del Partit Popular de fer una rotonda a la
carretera de Sant Lluís – Es Castell en el punt d’enllaç amb el vial del polígon industrial; de fer
una voravia a la zona més estreta de ses Barraques i de fer una nova reordenació davant la
gasolinera, a la comissió d’Urbanisme es van aprovar tres modificacions que el Partit Popular
veu amb bons ulls. Una relativa a fer una rotonda a la carretera de Sant Lluís – Maó, davant
l’entrada del polígon, actuació que s’hauria d’adaptar a la doble via que pensa fer el CIM; fer
una voravia que vagi de Biniarroca fins a l’entrada de Sant Lluís i fer una consulta entre la gent
que viu a ses Barraques per saber quin és el sentit de direcció que realment volen. Conclou
dient que el Partit Popular espera que l’aprovació es faci afectiva, ja que és una millora per als
residents d’aquella zona.
Intervé el batle. Manifesta que la millora de l’esmentada zona no serà tan sols per als residents
sinó pel bé general, perquè tothom sap que la zona de ses Barraques és problemàtica, sobretot
quan hi passen vehicles de cert tonatge.
Així mateix, manifesta que el CIM fa bastant de
temps que fa feina sobre la proposta que l’Ajuntament li va enviar respecte a la modificació del
pla parcial del polígon. Continua manifestant que dins el polígon es promou una altra via, a
part de l’existent, i a la vegada considera indispensable fer una rotonda davant l’entrada del
polígon perquè l’encreuament que hi ha té molts de problemes, així com també poder
aconseguir una voravia que enllaci el polígon industrial amb el nucli urbà de Sant Lluís, sigui
des de la carretera de Maó a Sant Lluís com des de la carretera des Castell a Sant Lluís, un pas
que empraria molta gent i donaria una garantia de seguretat als vianants, cosa que en aquests
moments no es té. Conclou dient que finalment es va aconseguir una bona proposta i, a part
del que va aprovar el CIM, l’Ajuntament té tots els drets d’expressar la seva proposta. Llavors el
CIM agafarà el que cregui oportú i millor si agafa tot el context de la proposta que adreça
l’Ajuntament de Sant Lluís a l’esmentat organisme.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Instar el Consell Insular de Menorca que destini una partida dels pressuposts de 2006
a la construcció de dues rotondes per a l’adequat accés al polígon industrial, una a la carretera
de Sant Lluís – Maó i una altra a la carretera de Sant Lluís – Es Castell, de conformitat amb la
modificació del Pla parcial aprovada per aquest Ajuntament i de conformitat amb el projecte
redactat pel Consell Insular de Menorca.
Segon.- Que el Consell Insular de Menorca estudiï i projecti l’execució d’una voravia des del
polígon industrial passant per la rotonda d’accés al polígon de la carretera Sant Lluís – Es
Castell que, continuant pel nucli urbà de ses Barraques, arribi fins a l’avinguda de sa Pau del
nucli urbà de Sant Lluís.
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Tercer.- Que s’efectuï una consulta entre els veïns del nucli de ses Barraques per tal de saber
els seus parers sobre les circumstàncies de circulació per la via que travessa l’esmentada zona.
Quart.- Que després de les decisions que s’adoptin segons els apartats anteriors, es faci un
adequat estudi per a l’ordenació de la zona de la gasolinera situada a l’avinguda de sa Pau amb
l’inici de la carretera de Sant Lluís – Es Castell.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 20.01.06.RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2006/48.- CESSIÓ ÚS A IBASAN D'UNA
SUPERFICIE DE TERRENY PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXECUCIÓ D'UNA CASETA PER
UBICAR-HI UNA ESTACIÓ DE BOMBAMENT I/O GRUP ELECTROGEN QUE PRESTARÀ
SERVEI AUXILIAR EN EL MARC DEL SISTEMA GENERAL DE SANEJAMENT DE L'ÀREA
DE LA COSTA.- UBICACIÓ SECTOR IV - BINISSAFÚLLER
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2006/48, relativa a l’assumpte indicat, la qual
textualment diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atendiendo al proyecto aprobado por el IBASAN de culminación de los Sistemas Generales de
Saneamiento del Área de la Costa de este término municipal, en los sectores de Binisafua, Playa Binisafua
y Cap d’en Font, para su posterior conexión a la estación depuradora a construir por el citado organismo
en la zona de Binidalí, por este Ayuntamiento se ha gestionado la adquisición de una superficie de terreno
en el sector IV de Binisafua para la construcción e instalación de la misma de una estación de bombeo
contemplada en el proyecto antes citado. ------------------------------------------------------------------------------Con fecha de hoy y ante el notario de Maó D. Fernando María Rubio Castañera se ha elaborado escritura
pública con núm. 88 de su protocolo, relativa a la adquisición de una superficie de 108,35 m2 para el
destino descrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a la definición gráfica de las superficie de dominio y uso publico, titularidad de este
Ayuntamiento, donde habrían de ejecutarse las referidas instalaciones. ------------------------------------------Visto el informe emitido por Secretaria – Intervención en fecha de hoy, que obra en el expediente ---------Y atendiendo a la urgencia que representa para este Ayuntamiento así como para el IBASAN la disposición
de los referidos terrenos; y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local,
es por lo que vengo en ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S O L V E R---------------------------------------------------------Primera.- El Ayuntamiento de Sant Lluis acuerda la cesión de uso a favor de IBASAN de la superficie de
terreno propiedad municipal, grafiada en el plano obrante en el expediente y situada en el sector IV
Binisafua; así como acepta la oportuna servidumbre de paso y acueducto necesaria para el adecuado
desarrollo de la estación de bombeo y caseta para grupo electrógeno a ejecutar por IBASAN en el marco
del Sistema General de Saneamiento del Area de la Costa del termino municipal. -----------------------------Segunda.- La cesión de uso y la servidumbre descrita en el apartado anterior, seguirán vigentes siempre
que las instalaciones de referencia se mantengan adscritas al servicio publico que gestiona IBASAN. -------Tercera.- Asimismo se establece la doble condición de que los fines para los cuales se otorga la cesión de
uso descrita, deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años, y deberá mantenerse su destino durante
los treinta años siguientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Que la presente Resolución sea objeto de análisis y dictamen en la primera Comisión de
Urbanismo e Infraestructura a celebrar, para su ratificación, en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento.” -I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de l’esmentada resolució d’Alcaldia. ---La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, per unanimitat dels tres membres assistents, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ------------------------------------------------- Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2006/48, de dia 19.01.05, transcrita
anteriorment.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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- Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2006/48, de dia 19.01.05,
transcrita anteriorment.
SISÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA RELATIVES A LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES AMB MOTIU VIATGE BATLE
El secretari dóna compte de les següents resolucions d’Alcaldia:
- RA núm. 872, de dia 23.12.05:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 24 de diciembre de 2005 hasta el día 30 del
mismo mes; 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 Tte. 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 24 de diciembre de 2005 por la mañana hasta el día 30 de diciembre de 2005 por la mañana.
Segundo.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que se celebre.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- RA núm. 47, de dia 19.01.06:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 21 de enero al mediodía hasta el día 27 al
mediodía 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 1º Tte. 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 21 de enero al mediodía hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el mediodía
del día 27 de enero de 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------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 assabentada.
SETÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 22.12.05
-

Punt 13è.- Còpia de l’informe elaborat per Marta Robles i Llamas, de dia 09.12.05, amb
relació al projecte del SOIB “Determinació gràfica dels immobles del terme municipal de
Sant Lluís”.

VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Morro Ferrà. Manifesta que a la sortida del poble, a la zona anomenada Sa
Tanca, s’està construint una obra de gran envergadura i el tancament de la parcel·la s’ha fet
amb una tela molt fina. Atès que hi ha una fondària d’uns 7 metres, i per evitar qualsevol
desgràcia,
considera que l’Ajuntament hauria de revisar les normes de seguretat de
l’esmentada zona perquè al seu entendre hi hauria d’haver unes barreres més consistents.
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Continua el Sr. Morro Ferrà. Manifesta que a la sessió plenària de dia 22.12.05 la Sra. Zaniol va
manifestar que feia dues setmanes, juntament amb FCCSA, va fer una volta pel terme
municipal per veure els contenidors que hi ha romputs, que n’hi ha 14, però per a la propera
setmana està previst que es canviïn. Demana si ja s’han canviat.
La Sra. Zaniol informa que s’està fent feina en aquest sentit i FCCSA està agafant, un per un,
els contenidors en mal estat, els arranja i després els torna a posar. Així mateix, i en el cas que
qualque contenidor no es pugui arranjar, com és el cas de qualcun que s’ha cremat, se’n posa
un de nou.
El Sr. Morro Ferrà demana si els contenidors de Torret, que fa temps que ho han demanat,
s’han canviat. Respon la Sra. Zaniol que sí.
Finalment, el Sr. Morro Ferrà fa menció d’una carta que s’ha publicat en els mitjans de
comunicació sobre el servei de Correus a l’àrea de la costa del terme municipal; i diu que, no
tan sols aquesta carta, sinó que també ha rebut queixes del mal servei que es dóna. Considera
que, si bé no és competència de l’Ajuntament, ja que la d’aquest servei és estatal, no hi seria
de massa fer un escrit al director actual d’aquest organisme explicant aquest assumpte i
sol·licitant un millor servei.
El batle informa que en un moment donat l’Ajuntament va fer un escrit d’aquestes
característiques dirigit a Correus. Per altra banda, demana al Sr. Morro, ja que ell ha estat dins
l’esmentada empresa, com és que succeeix açò.
El Sr. Morro Ferrà manifesta que existeix la circular de Punta Prima i la circular de Binibèquer i
que, si bé la de Punta Prima funciona perquè el funcionari ho coneix, la de Binibèquer és més
complicat perquè és ocupada per personal laboral que desconeix la urbanització i, afegit a la
falta d’alguns noms de carrers, dificulta el correcte repartiment de la correspondència. Ara
s’han posat els noms de carrers i s’hauria de comunicar a Correus.
Conclou insistint que
l’Ajuntament enviï un escrit a l’esmentat organisme per tal que donin una solució a aquesta
problemàtica.
El batle informa que el canvi de noms dels carrers no tan sols s’ha comunicat a Correus, sinó
també a GESA. Respecte a la problemàtica en el repartiment de la correspondència per l’àrea
de la costa, assenyala que es remetrà un escrit a Correus i Telègrafs.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Informa de l’escrit presentat per ASTRAME, RE 7348, de dia
30.12.05, en el qual expressen la seva preocupació pel mal estat d’una sèrie de punts de la
xarxa municipal. Demana si les actuacions que se sol·liciten a l’escrit són competència de
l’Ajuntament o del Consell Insular.
El batle informa que n’hi ha que són competència de l’Ajuntament i altres del Consell Insular de
Menorca, com és el cas de la carretera de s’Ullastrar, que se sol·licitarà a l’esmentat organisme
que hi faci l’oportuna actuació. Així mateix, informa que abans de la temporada d’estiu se sol
fer una passada per tot el terme municipal per llevar la rama que envaeix la carretera a fi que
no pugui alterar la circulació. Conclou dient que es convocarà els representants de l’esmentada
empresa per fer un recorregut per tot el terme municipal.
La Sra. Baillo demana que quan es faci l’escrit al Consell Insular de Menorca se li enviï una
còpia de l’escrit presentat per ASTRAME.
Intervé el Sr. Cubas Cremades demanant si s’ha tingut en compte, en el tram de voravia que es
vol construir a la carretera Sant Lluís – Es Castell fins a enllaçar amb el polígon industrial, de
posar-hi llum.
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El batle manifesta que tot el que véngui, a més a més de la voravia, serà excel·lent, però açò ja
serà qüestió que el CIM hi posi els doblers, i que s’intentarà que l’esmentat organisme ho
tengui en compte.
Finalment, intervé el Sr. González Gálvez informant que, respecte a la petició d’ASTRAME, s’està
pendent de fer la visita juntament amb representants de l’esmentada empresa.
¡Error!Marcador no definido.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.30 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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