ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 29 DE MAIG
DE 2008
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 29 de maig de 2008, 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. Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miquel Cubas Pons
Sergi Cruz Dalmau
María Belen Pons de Marco
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Catalina Vidal Pons
Pedro Tudurí Mercadal
Miquel Melià Mercadal

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, i disculpa la no-assistència del regidor Ramón Ruiz Mena,
per motius d’ingrés hospitalari.

PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 30.04.08.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
22.05.08.- 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. 2008/188.- Contractació Fabiola Gaona Peña des del dia 22.04.08 fins a la
reincorporació de la treballadora Agueda Pons Portella, de baixa per ILT (servei neteja). ---------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/189.- Contractació Ana Arjona Pons (10 hores setmanals) des del dia
25.04.08 fins al dia 31.07.08 (educadora escola infantil). ------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/190.- Contractació Sandra Gómez Muñoz (17,5 hores setmanals) des
del dia 22.04.08 fins al dia 26.04.08 (auxiliar administrativa Biblioteca Municipal). ------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2008/226.- Contractació Beatriz Imedio Ameller des del dia 05.05.08 fins a
la reincorporació de la treballadora Marta Villalonga Pons, de baixa per maternitat (administrativa àrea
esportiva). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen
sis 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. 2008/188, 2008/189, 2008/190 i
2008/226, indicades anteriorment.” --------------------------------------------------------------------------------

1

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la comissió
d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS
VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un vot en contra,
corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2008/188, 2008/189,
2008/190 i 2008/226, indicades anteriorment.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
22.05.08.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES.- CREACIÓ D'UNA ZONA D'EQUIPAMENTS DOCENTS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició que presenta el regidor responsable de l’Àrea d’Urbanisme amb
relació a l’assumpte indicat, que diu: -----------------------------------------------------------------------------------“La Junta de Govern Local de dia 21 de setembre de 2007 va adoptar, entre d’altres, el següent acord: ---“SETZÈ.- GAAT. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NS EN L’ÀMBIT DE LA ZONA D’EQUIPAMENT
ESCOLAR.- INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ. --------------------------------------------------Intervé la Sra. Marqués Portella.
Manifesta que per continuar les actuacions en
desenvolupament amb relació al nou equipament escolar, es fa necessari la redacció d’un
projecte de modificació de planejament específic per a la dita zona. Continua manifestant que
s’ha sol·licitat pressupost a GAAT, empresa que en l’actualitat tramita distints expedients de
modificació de planejament per aquest Ajuntament, el qual figura a l’expedient. -----------------Després d’una àmplia anàlisi, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que des de l’Àrea
de Contractació s’efectuïn les actuacions necessàries per a l’elaboració de l’oportú contracte de
consultoria amb GAAT, amb relació a l’elaboració de l’expedient de modificació puntual de les
normes subsidiàries en l’àmbit de la zona d’equipament escolar i avaluació ambiental estratègica.”
Arran de la documentació elaborada conforme a la legislació vigent, la Comissió Balear de Medi Ambient
remet a aquest Ajuntament, RE 2447, de dia 29.04.08, l’acta de la reunió sobre evacuació de la consulta a
les administracions públiques afectades i el document relatiu a la consulta prèvia de caràcter
mediambiental amb relació a l’expedient indicat. ---------------------------------------------------------------------Atenent a la urgència en el desenvolupament de la modificació de planejament aprovada amb vista a la
definitiva configuració de la nova zona escolar; és el motiu pel qual elevo a la consideració de la comissió
d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb la finalitat que s’adopti l’oportú acord plenari, les següents
propostes d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de normes subsidiàries de Sant Lluís relatiu a la
creació d’una zona d’equipaments docents, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. ------------Segona.- Atenent a l’acord adoptat a la reunió tècnica de data 12.12.07 sobre la consulta prèvia, d’acord
amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Sant Lluís relativa
a la creació d’una zona d’equipaments docents,
remetre còpia del present expedient a les
administracions públiques afectades i al públic interessat que es dirà, en fase de consulta en un període de
45 dies: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direcció General de Planificació i Centres Educatius de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes Balears (IBISEC) de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. ------------------------------------------------------------Departament de Mobilitat de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes
Balears. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca. -------------------------------------Departament de Carreteres del Consell Insular de Menorca. --------------------------------------------------Associacions de veïns afectades per la modificació (entre d’altres, les de veïns de les urbanitzacions
costaneres). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Associacions esportives del terme municipal de Sant Lluís. ----------------------------------------------------GOB i altres entitats ecologistes afectades. -----------------------------------------------------------------------

2

Tercera.- Sotmetre el present expedient a informació pública durant el període de 45 dies, publicant-lo en
el BOIB i en un diari de l’illa.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, el president efectua una exhaustiva explicació de la documentació gràfica que figura a
l’expedient de modificació de normes subsidiàries, respecte als límits del sòl urbà vigents a dia d’avui; del
creixement que es proposa per a la nova zona escolar; del vial que s’obre per donar accés al nou col·legi i
per a les infraestructures, així com de la creació d’una zona d’aparcament. -------------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa pel nombre de places d’aparcament que es preveuen en aquesta nova
zona d’aparcament que es crea. El president manifesta que se n’informarà. -----------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que van dir que necessitaven uns 8.000 m2 per fer una nova
escola i veu que en aquest expedient de modificació de normes s’hi marquen 10.000 m2. ------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que la normativa estableix que per a una escola de primària de dues
línies es necessita un solar d’uns 8.000 m2, i s’ha fet una previsió de 10.000 m2 perquè també s’estableix
que per fer un centre de secundària se’n necessiten 10.000. Afegeix que actualment les necessitats són
per a una escola de primària perquè l’actual ha quedat petita, però en el futur la població pot davallar i
podria ser suficient l’escola actual, per la qual cosa es podria reconvertir el nou col·legi en un centre de
secundària. Per açò és que s’ha fet aquesta previsió de 10.000 m2. ----------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que a l’expedient de modificació de normes subsidiàries que en el seu dia
es va aprovar inicialment preveia diverses entrades per anar al nou col·legi, i ara veu que només tindrà
una entrada; demana si açò està bé que només en tengui una. -------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que en principi la idea és que hi hagi una entrada principal per a
l’edifici del col·legi, i d’entrades a la parcel·la en pot tenir unes quantes. ---------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que s’obre un nou carrer i demana si en el futur aquest
carrer pot continuar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que, si un dia creix el poble, la cosa més lògica és que continuï aquests
carrer perquè és el teixit urbà que s’ha seguit. ------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels
representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels
representants del PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de normes subsidiàries de Sant Lluís relatiu a la
creació d’una zona d’equipaments docents, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. ------------Segona.- Atenent a l’acord adoptat a la reunió tècnica de data 12.12.07 sobre la consulta prèvia, d’acord
amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Sant Lluís relativa
a la creació d’una zona d’equipaments docents,
remetre còpia del present expedient a les
administracions públiques afectades i al públic interessat que es dirà, en fase de consulta en un període de
45 dies: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direcció General de Planificació i Centres Educatius de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes Balears (IBISEC) de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. ------------------------------------------------------------Departament de Mobilitat de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes
Balears. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca. -------------------------------------Departament de Carreteres del Consell Insular de Menorca. --------------------------------------------------Associacions de veïns afectades per la modificació (entre d’altres, les de veïns de les urbanitzacions
costaneres). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Associacions esportives del terme municipal de Sant Lluís. ----------------------------------------------------GOB i altres entitats ecologistes afectades. ----------------------------------------------------------------------Tercera.- Sotmetre el present expedient a informació pública durant el període de 45 dies, publicant-lo en
el BOIB i en un diari de l’illa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que suposava que qualcú de l’equip de govern
defensaria aquesta proposta. No obstant açò, manifesta que està clar que tots els partits
polítics tenien en els seus programes dur endavant la creació d’una nova escola, atès que
l’augment de l’alumnat de Sant Lluís ha fet que l’actual escola hagi quedat insuficient. Aquest
és el motiu del present expedient de modificació de les normes subsidiàries, amb el qual el
Partit Popular està totalment d’acord. Anuncia que hi votarà a favor.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU també votarà favorablement el present
expedient; i vol felicitar tot el poble de Sant Lluís perquè a la fi s’hagi posat en marxa, amb fets
i no només amb paraules, el procés per a la construcció de la nova escola.
S’ha hagut
d’esperar fins al mes de maig de 2008 perquè aquest ajuntament modificàs les normes
subsidiàries que possibilitin la construcció de la nova escola, ja que fins ara només s’havien
sentit acusacions cap al Govern balear dient que era el responsable que el nostre municipi no
tingués aquest equipament educatiu. Des de EM-EU sempre havíem afirmat que l’ajuntament
tenia una responsabilitat que no complia, i el fet que avui ens presentin l’aprovació inicial de la
modificació de les normes subsidiàries ens fa recordar allò que nosaltres sempre havíem
denunciat, que l’Ajuntament tampoc havia fet res. Conclou dient que hi votarà a favor i espera
que el procés avanci al més ràpid possible.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la Comissió Informativa semblava que hi havia
unanimitat en aquest tema, i assenyala que no només és una qüestió prioritària per a l’equip
de govern, sinó també sabia que ho era per als grups de l’oposició i per a tot el poble. Tot allò
que va passar tothom ho sap, però cal mirar cap al futur i considera que l’aspecte important
són les passes que s’han començat a fer des d’aquesta legislatura, amb la qual cosa demostram
que s’ha fet una gran feina entre tots i que, com més prest tinguem l’escola, més prest ho
agrairà el poble.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que li agradaria fer un incís a la intervenció feta pel
Sr. Melià; i assenyala que no és ver que s’hagi hagut d’esperar al mes de maig de 2008, sinó
que amb tot el tema de l’escola s’està fent feina des del primer dia que es va consolidar el nou
equip de govern. S’han fet moltes passes i tothom està al corrent de totes, i sembla mentida
que es digui que s’ha hagut d’esperar al mes de maig de 2008. Manifesta que hi ha tot un
expedient d’expropiació iniciat; hi ha tot el projecte de dotació de serveis per al nou vial de
l’escola, amb relació al qual s’ha aprovat que fos inclòs en el Pla Insular de Cooperació de 2008;
hi ha, en el pressupost, una partida pressupostària per dur a terme totes les actuacions que ha
de fer aquest ajuntament, i s’ha realitzat el projecte, cosa que no es fa en un dia. Conclou
dient que dels onze mesos que som en aquest equip de govern, n’estam molt contents i
insisteix que sembla mentida que encara s’hagi de dir que hem hagut d’esperar fins al mes de
maig de 2008.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que quan ell ha dit que s’ha hagut
d’esperar al mes de maig de 2008, ho ha dit per aprovar inicialment l’expedient de normes
subsidiàries per fer possible la construcció de l’escola. Ja sap que per arribar fins aquí hi ha
hagut tota una sèrie de coses a fer, i s’han fet, durant aquests onze mesos, però vol recordar
que és una demanda des de fa molts d’anys i que, si bé la senyora Marqués no hi era, en
l’anterior equip de govern, açò no lleva que sigui trist que s’hagi hagut d’esperar fins al mes de
maig de 2008 per aprovar inicialment l’expedient de modificació de les normes subsidiàries i
que abans no s’hagués fet res. Així mateix, manifesta que es reafirma a dir que no s’havia fet
res, a pesar que la senyora Marquès digués, en ocasió d’una pregunta que ell va fer, que
l’equip de govern anterior havia fet tot el possible perquè l’escola nova fos una realitat en el
menor temps possible. Tot allò que està passant demostra que açò no era cert i se’n felicita,
doncs, que ara la cosa estigui en marxa, però no es pot deixar de lamentar el temps que hem
perdut perquè és un temps que els nostres fillets/es estan en unes condicions deplorables, cosa
que és responsabilitat d’aquest ajuntament, encara que no sigui d’aquest equip de govern.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que l’antic equip de govern va fer una aprovació
inicial de l’expedient de modificació de normes d’adaptació al PTI, en què ja es dotava d’aquest
equipament escolar; l’únic que ha fet aquest nou equip de govern ha estat canviar una mica
tota aquella zona, i ho han tret de l’expedient d’adaptació al PTI per tramitar-ho en un
expedient individual per tal que sigui més àgil. Conclou dient que volia deixar constància d’açò
perquè s’està dient que l’anterior equip de govern no va fer res, i sí que va fer.
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Intervé el batle. Manifesta que ha quedat prou clar i, tal com ha dit la senyora Marqués,
l’anterior equip de govern sí que en va fer, de feina, i moltíssima, ja que hi havia una aprovació
inicial i avui es presenta una correcció d’aquell emplaçament que s’havia definit en un moment
determinat. Però així hi tot, l’expedient encara està molt més endavant respecte a altres
qüestions, com és el cas del procés d’expropiació o demanar al govern la urgent ocupació dels
terrenys per poder tirar endavant aquesta nova escola. Conclou dient que és una llàstima
l’expressió del portaveu d’EM-EU, perquè és cert que fa temps que s’hi treballa i gent que hi
ha fet moltíssima feina, en aquest expedient.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de normes subsidiàries de Sant Lluís
relatiu a la creació d’una zona d’equipaments docents, de conformitat amb el text que figura a
l’expedient.
Segon.- Atenent a l’acord adoptat a la reunió tècnica de data 12.12.07 sobre la consulta
prèvia, d’acord amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, de la modificació puntual de les normes
subsidiàries de Sant Lluís relativa a la creació d’una zona d’equipaments docents, remetre
còpia del present expedient a les administracions públiques afectades i al públic interessat que
es dirà, en fase de consulta en un període de 45 dies:
-

Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears.
Direcció General de Planificació i Centres Educatius de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears.
Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes Balears (IBISEC) de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Departament de Mobilitat de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern
de les Illes Balears.
Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca.
Departament de Carreteres del Consell Insular de Menorca.
Associacions de veïns afectades per la modificació (entre d’altres, les de veïns de les
urbanitzacions costaneres).
Associacions esportives del terme municipal de Sant Lluís.
GOB i altres entitats ecologistes afectades.

Tercer.- Sotmetre el present expedient a informació pública durant el període de 45 dies,
publicant-lo en el BOIB i en un diari de l’illa.

QUART.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 2723, DE DIA
12.05.08, AMB RELACIÓ A NORMES D'ESTÈTICA
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 2723, de dia
12.05.08, en la qual es sol·licita que, estant a l’espera de la modificació de les normes
subsidiàries de l’àrea de la costa, el Ple aprovi, preferentment per criteri unànime de tots els
partits polítics, el color de les façanes de qualsevol edifici, habitatge o comerç, incloent-hi els
equipaments hotelers, amb tonalitats clares i lluminoses, criteri que haurà de regir mentre no
s’aprovi de forma definitiva la norma a seguir.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el motiu que va dur el Partit Popular a presentar
aquesta moció va ser originada pels colors de la façana de l’Hotel Pueblo de Punta Prima,
que actualment s’estan remodelant i que són uns colors completament discordants amb
l’entorn. Assenyala que és una llàstima que a les normes no hi figuri un apartat especial sobre
equipaments hotelers o comercials perquè açò vol dir que el promotor pot posar el color que
vulgui. Per açò, el Partit Popular pensava que un acord de Ple podria omplir un buit de la
normativa existent. No obstant açò, estudiat aquest punt en la Junta de Portaveus, hi havent
posat de manifest que l’aprovació a través d’un Ple no pot canviar les normes existents, per
consens es va acordar incloure aquest punt a l’expedient d’adaptació a les normes, per la qual
cosa espera el vot favorable de tots els grups polítics del consistori.
Intervé el batle. Manifesta que ja es va fer feina en una qüestió com aquesta, en el sentit que
per als habitatges unifamiliars de l’àrea de la costa sí que està inclòs dins la norma subsidiària
que les façanes han de ser blanques, però la llàstima és que no ho recollís per al sector hoteler.
En aquest cas, la proposta és que aquesta qüestió és plantegi dins l’expedient d’adaptació de
les normes subsidiàries al PTI. No obstant açò, recorda que l’expedient d’adaptació de les
normes a les DOT va passar un tràmit d’exposició pública i ningú va presentar al·legacions
sobre aquesta qüestió.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació que la present moció sigui estudiada
i incorporada a l’expedient de modificació de normes subsidiàries d’adaptació al PTI.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda que la present
moció sigui objecte d’estudi i incorporació a l’expedient de modificació de normes subsidiàries
per adaptació al PTI, en l’àmbit de l’àrea de la costa, a les determinacions de normes
d’estètica.

CINQUÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 2856, DE DIA
19.05.08, AMB RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI ANNEX AL NOU
HOSPITAL DE LES ILLES BALEARS QUE S'ESTÀ CONSTRUINT A SON ESPASES
El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 2856, de dia
19.05.08, en la qual es sol·licita que el Ple de l’Ajuntament insti el Govern de les Illes Balears
que construeixi un edifici annex al nou Hospital de Referència de les Illes Balears que s’està
construint a Son Espases, destinat a donar servei d’allotjament i altres serveis bàsics als
familiars dels malalts desplaçats de les illes menors.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular considera que ara és el moment
adequat per presentar aquesta moció perquè es construeixi un edifici annex al nou Hospital que
s’està construint a Son Espases amb la finalitat que els familiars dels malalts tenguin un lloc a
on anar proper i a un preu assequible. Per la qual cosa, el Partit Popular demana el vot
favorable perquè es pugui instar al Govern de les Illes Balears la construcció d’un edifici per
donar serveis a aquells familiars que s’han de desplaçar a Palma des de Sant Lluís, quan per
malaltia de qualcú estan obligats a passar-hi més de vint-i-quatre hores.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està totalment d’acord amb la problemàtica
que molt bé especifica l’exposició de motius de la proposta del Partit Popular, ja que
efectivament hi ha una necessitat de trobar solució a aquestes persones que s’han de desplaçar
a l’Hospital de Referència. No obstant açò, manifesta que faria una contraproposta. Està
d’acord que és ara que s’està construint el nou hospital quan el govern balear ha de tenir en
compte aquesta problemàtica per trobar-hi solucions; també està d’acord que l’Ajuntament pot
manifestar aquesta problemàtica i reivindicar o instar el govern balear que hi faci alguna cosa;
però no considera que correspongui a aquest ajuntament demanar una solució tan concreta
com la que figura a la proposta del Partit Popular. En aquest sentit, proposaria la següent
redacció:
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“Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insti el Govern de les Illes Balears que tengui
en compte les necessitats dels malalts i familiars que s’han de desplaçar al nou Hospital
de Referència de les Illes Balears i que apliqui mesures que donin servei d’allotjament i
altres serveis bàsics als familiars dels malalts desplaçats de les illes menors.”
Intervé el batle. Manifesta que la proposta de l’equip de govern és que la moció del PP,
juntament amb la contraproposta d’EM-U, sigui analitzada per la comissió informativa
pertinent, la qual tregui un proposta, si és possible, consensuada entre tots els grups polítics,
perquè es pugui aprovar en el proper Ple.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, hi està d’acord.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda analitzar el
present assumpte a la Comissió de Serveis Socials.

SISÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 214 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ ALS RECURSOS D'APEL·LACIÓ
INTERPOSATS CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 64/06 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 EN EL PROCEDIMIENT ORDINARI 127/04
El secretari dóna compte de la sentència núm. 214, de dia 06.05.08, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual es DESESTIMEN els recursos d’apel·lació
interposats per aquest Ajuntament i per Luis Carlos Anglés Hernández contra la sentència núm.
64/06 del jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma, que estimava el recurs contenciós
administratiu interposat per Guillem Mercadal Gonyalons contra l’acord de la Comissió de
Govern de dia 3 de juny de 2004, pel qual es concedia llicència d’obres per a la construcció d’un
habitatge annex a explotació agrícola al polígon 10, parcel·la 19 (PO 127/04).
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle va donar una llicència basant-se en un
informació del tècnic mal donada, perquè de cap de les maneres l’informe podia posar que es
donava la llicència per silenci administratiu positiu del CIM, ja que només és positiu quan és
conforme a la llei, i aquest no era el cas. Manifesta que el batle sempre actua a la babalà, els
components de la Junta de Govern van aprovar una cosa que no podien aprovar i ha de
suposar que també van rebre pressions del promotor. Tot açò ha acabat en els tribunals per
un recurs interposat pel PSM quan abans estava a l’oposició i ara, quan governa, el PSM ha
canviat de criteri, açò té un nom: xaquetero, perquè només s’ha limitat a dir que compliran la
sentència, un recurs ben pobre, senyor Lora. Conclou manifestant que el fet que el batle, per
la ràdio, acceptàs que per donar la llicència necessitava un informe tècnic previ del Consell i no
el va obtenir... diu molt poc al seu favor i sota el criteri del Partit Popular, èticament, molt
reprovable.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que sobre aquesta sentència que ratifica la nul·litat de
la llicència concedida a aquesta explotació vinícola, EM-EU vol fer constar una sèrie de
qüestions. En primer lloc, reprovar l’actuació del Sr. Carretero, batle de l’Ajuntament de Sant
Lluís, per concedir aquesta llicència. Aquesta gestió urbanística està tenint un cost elevat per a
les arques municipals, suposa una mala gestió dels diners públics, per la qual cosa demana que
siguin assumides les responsabilitat polítiques per part del batle.
Així mateix, demana
coherència al PSM-ELS VERDS perquè va ser aquesta formació política qui va presentar el
recurs contenciós administratiu i perquè, en el moment de publicar-se la sentència i que ara
està ratificada, va demanar la dimissió del Sr. Carretero per entendre que era responsable de
la il·legalitat i considera que l’argumentació del PSM-ELS VERDS, relativa al fet que les
responsabilitat polítiques ja han estat assumides des del moment que la gestió urbanística del
municipi recau en el representat del PSM-ELS VERDS, açò és una fal·làcia, ja que obliden que el
màxim responsable municipal continua sent el senyor Carretero i l’únic que ha assumit el Sr.
Lora són unes competències delegades.
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Intervé el batle. Manifesta que la seva expressió és allò que diu la sentència, i si a la senyora
Baillo li sembla pobre, probablement també li sembli pobra la sentència, cosa que no li
sembla a ell, sinó que a ell li sembla clau perquè ralla expressament d’aquest informe. Així
mateix, manifesta que una altra qüestió és la transcendència que té qualsevol tipus de
sentència a Sant Lluís i no en té a un altre indret, i afegeix que en el mes de març de 2003 es
va sentenciar sobre dues administracions precisament per haver fet el contrari del que ha fet
l’Ajuntament de Sant Lluís, i les sentències són únicament i exclusivament una qüestió de
temps, la qual cosa és curiosa, ja que les dues administracions no havien donat llicència i la
sentència les obliga a donar-ne. Conclou dient que en aquest cas l’Ajuntament de Sant Lluís
va apel·lar ja que considerava que pels elements i els informes que tenia podien guanyar
l’apel·lació, però no ha estat així i s’haurà d’acatar la sentència.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que sembla que el batle no ho ha entès bé, ja que ella
quan ha dit que el recurs era ben pobre era respecte al Sr. Lora quan deia que es limitaran a
complir la sentència, no ha parlat que la sentència sigui pobra. Continua manifestant que el
batle ha dit que l’urbanisme funciona en temps i el PP ha de dir que des dels cincc anys que fa
que estan dins aquest consistori i una vegada i una altra i una altra la problemàtica sempre ha
estat la mateixa des que el Sr. Carretero va dur Urbanisme i, lamentablement, encara tenim
restes de quan vostè ho va dur; i la responsabilitat és seva. Conclou dient que hi ha falta de
total coherència del PSM, ja que quan era a l’oposició deia unes coses i quan està governant en
diu unes altres.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que si la senyora Baillo es mira les actes anteriors, fins i
tot, quan ell era a l’oposició, veurà que quan va arribar la primera sentència va dir que seria
qüestió que acatassin la sentència i quan es va formar aquest equip de govern també es va
pactar que s’acataria la sentència, véngui favorable o véngui desfavorable. Per altra banda,
manifesta que s’ha escrit prou tinta i que si la senyora Baillo el que vol és portades de diaris, li
sembla molt bé que faci aquesta política, però la coherència es demostra amb el dia a dia, i des
que hi ha aquest nou equip de govern les coses es duen la mar de bé. Afegeix que la
coherència política va posar a tothom en el seu lloc, a nivell local i a nivell de govern, i no es
demanen responsabilitats ni als Reis Catòlics ni als Reis Gots, aquí l’únic que s’està fent és el dia
a dia i és un tràmit que es va fer malament, que el PSM ho va dur al contenciós i va guanyar. A
partir d’ara, l’expedient està en el rústic i es farà el que s’hagi de fer; i açò serà el que faran.
Finalment, el batle manifesta que la seva intervenció per la ràdio diu únicament i exclusivament
allò que diu la sentència, i no hi ha més voltes, i el que sí que es pot veure és que d’uns anys
ençà no n’hi ha tornat a haver, de contenciosos, i açò també és curiós, el fet de veure quina era
la motivació dels contenciosos. Afegeix que ell va dur l’àrea d’Urbanisme des de l’any 2003 al
2007, i la senyora Baillo, que li agrada tant l’hemeroteca, estaria bé que es miràs dates de
contenciosos i com van anar arribant, perquè no és cert allò que ella diu. Conclou dient que
una sentència de dia 4 de marc de 2003 es curiosa i és per llegir-la.
El Ple en resta assabentat.

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 18.04.08
-

Punt 11è.- Còpia del conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments per a
l’ús del parc infantil de trànsit a través del programa Salut Jove.
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Junta de Govern Local de dia 02.05.08
-

Punt 2n, apartat 1r.- Informació dels motius pels quals s’accepta la no-presentació de l’aval
per desperfectes a la via pública amb motiu de la instància presentada per Juan José
Villalonga Mercadal, RE 2347/08, en sol·licitud de llicència per canviar una coberta i
reformar façanes de boer, a Biniancolla de Baix.

Junta de Govern Local de dia 09.05.08
-

Punt 2n.- Còpia de l’escrit presentat per Joan Marti i Torres, RE 2544.

-

Punt 4t.- Còpia de les següents factures corresponents al mes d’abril de 2008:
- Barceló Hotels Mediterráneo SL, per import de 104,90 euros.
- Barceló Hotels Mediterráneo SL, per import de 2.460 euros.
- Munditest Menorca SL, per import de 26,34 euros.
- Subbuteo, SL Unipersonal, per import de 1.392 euros.

VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que a l’anterior sessió plenària va suggerir al Sr. Cruz
posar bosses de fems a les papereres dels carrers, i se li va contestar que s’ho pensaria.
Demana si ja s’ho ha pensat i que pensa fer.
El Sr. Cruz manifesta que habitualment es posen bosses i que es revisarà si n’hi ha qualcuna
que no en tengui.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que a les papereres no hi ha bosses i que, simplement passant
pel Cós, es pot veure, i suggereix novament que se n’hi posin, perquè tot regalima i és una
porqueria.
El Sr. Cruz manifesta que ho comprovarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Lora si pot explicar quines obres municipals
s’estan fent a Binibèquer Vell i que, segons el mitjans de comunicació, han provocat que
VITURME se’n queixi i que els veïns diguin que els treballs que realitzen són a les voravies i que
vostè va dir que els mesos de maig, juny, setembre i octubre només es podia fer feina amb
maquinària pesant de les vuit del matí fins a la una i, en canvi a les sis del capvespre estan
fent feina. Demana: De quines obres es tracta?
El Sr. Lora Buzón manifesta que es tracta d’unes obres privades i que en el moment que hi ha
qualque denúncia per renous fora de l’horari establert , l’Ajuntament actua d’acord amb la
llei. Afegeix que la Policia quan fa el recorregut durant els capvespres i troba qualque obra on
fan feina amb maquinaria pesant fora de l’horari establert a la normativa té l’obligació d’aturar
l’obra i denunciar-la, i ell no té cap denúncia d’aquestes obres, ni de la Policia ni de cap veí
directament.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que en aquella zona han romput un fanal i seria interessant
que hi anàs l’inspector d’obra. El Sr. Lora Buzón manifesta que té constància d’açò i que la
direcció d’obra d’aquesta empresa té una assegurança de responsabilitat civil i està obligada a
reposar tot allò que fan malbé de la via pública.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que es va demanar al Consell Insular de Menorca la
possibilitat de desclassificar, com a equipament escolar, espais d’urbanitzacions de l’àrea de la
costa. Com ja fa sis mesos, vol saber si han contestat.
El Sr. Lora Buzón respon que no.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que reiteradament en comissions i plens està
demanant informació sobre unes obres en el camí de Torret, davant el camí d’en Guixó i al
costat del camí des Hortals; a la darrera comissió se li va dir que semblava que tenien llicència
i que al dia següent se li passaria un escrit confirmant aquesta afirmació. Manifesta que no se
li ha passat res i açò va del mes d’agost del 2007.
El Sr. Lora Buzón manifesta que aquestes obres estan en un sòl urbà i que té llicència per
construir, i que se li’n passarà còpia.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana què fan a la rotonda de sa Pau. El Sr. Lora respon que
estan llevant la gespa i que açò és el compliment d’un acord de Ple. La Sra. Baillo demana si
hi posaran pedretes. El Sr. Lora respon que pedretes de grava tres colors. La Sra. Baillo
manifesta que tenia la sensació que eren de plàstic, i el fet que el Sr. Lora i el Sr. Cruz admetin
açò, defensant ells sempre totes les zones verdes, la deixa sorpresa.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té pendent de contestació els escrits amb RE 541
i 542, preguntes que van presentar en el Ple de dia 29 de gener sobre les reclamacions de
l’empresa Antonio Gomila, SA.
El Sr. Lora Buzón manifesta que se li remetrà per escrit.
està dient a cada ple.

La Sra. Baillo manifesta que açò ho

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que també té pendent de contestació l’escrit
amb RE 1879, referent a la problemàtica de les hores extres del personal de l’Ajuntament i
indica que, tant el Sr. Lora com ella, sabem que el cap de personal no té res a veure amb les
decisions polítiques. Si hi ha doblers per a unes coses n’hi ha d’haver per pagar el que
correspon per conveni al personal. Demana: Quan ho pensa resoldre?
El Sr. Lora Buzón manifesta que aquest escrit se li contestarà en breu.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana una explicació respecte al fet que volen legalitzar les
obres des Rincó Fondo de Binissafúller, segons escrit dirigit al ministre de Medi Ambient.
El Sr. Lora Buzón manifesta que se li contestarà per escrit perquè no té ni idea del que fan a
l’esmentada zona.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que els propietaris del camí de s’Olivera demanen
anul·lar l’acte administratiu del consorci i que se’ls doni llicència urbanística o certificació per
silenci administratiu positiu. Demana: Què pensa el Sr. Lora de l’actuació del Consorci per no
haver actuat des de l’any 2006, en què disposaven de tota la documentació?
El Sr. Lora Buzón manifesta que allò que pensa el consorci ja ho va dir per roda de premsa el
senyor Conseller i ell personalment. La Sra. Baillo manifesta que, doncs, li sembla molt bé. El
Sr. Lora manifesta que no, que té obert un expedient de disciplina i ja es veurà. La Sra. Baillo
manifesta que el Sr. Lora va dir que el consorci funcionava molt bé. El Sr. Lora manifesta que,
perfectament, si bé tothom té els seus errors. La Sra. Baillo demana si creu que hi ha hagut
silenci administratiu en aquest cas. El Sr. Lora manifesta que el que ell creu és allò que ha
remès al CIM, i aquest ajuntament no ha donat cap llicència per a aquesta parcel·la. La Sra.
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Baillo manifesta que el promotor ha sol·licitat una llicència per fer les obres, suposa que serà
denegada aquesta petició. El Sr. Lora Buzón manifesta que depèn dels informes que ens remeti
el CIM, i que el més segur és que serà així.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana com està l’inventari i que aquesta pregunta la fa a
cada Ple. El Sr. Lora Buzón respon que hi estam posats, en açò.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el 14 d’agost de 2007 va fer una proposició sobre
bufogues d’aglomerat a la carretera de Binibèquer Vell i demanava que es reparàs. Des del
mes d’agost fins al dia d’avui no s’ha fet absolutament res i que avui se li ha remès un escrit en
el qual es diu que ho arranjaran dins el mes de juny. Com sempre, la resposta és que es farà
dins aquesta setmana o al mes vinent, però no es fa; per tant, demana: Que ho promet?
Que ho Jura?
El Sr. Lora respon que sí, que ho jura.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Suggereix al Sr. Lora que la propera vegada que l’oposició demani
qualque acció, pensi que ho fa per l’interès general. El Sr. Lora manifesta que no posa cap
dubte.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la premsa de dia 18 va aparèixer un escrit pel
qual Sant Lluís acusava el Consell Insular d’obstrucció en el contenciós contra les normes
subsidiàries. Com que entén que el batle no participa en Urbanisme, ha de pensar que les
declaracions que va originar aquest article provenien del Sr. Lora. Demana si és així o si és que
hi ha qualcú més que faci declaracions d’urbanisme a la premsa.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ell no és auditor de la premsa, no sap qui va fer aquestes
declaracions.
La Sra. Baillo manifesta que, doncs, convindria que estigués al corrent
d’aquestes qüestions. El Sr. Lora Buzón manifesta que tal vegada va ser gent del partit de
vostè. La Sra. Baillo respon que, difícilment.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana: Sobre el pacte govern, no s’havia d’aturar el contenciós
contra el CIM sobre les famoses prescripcions a l’aprovació de les normes subsidiàries? El Sr.
Lora respon que sí. La Sra. Ballo Vadell demana: Si el PSOE no ho retira, es romprà el
pacte? El Sr. Lora manifesta que cada cosa en el seu temps; que de moment hi ha una ruta
marcada i que els terminis que s’estan complint són els acords del pacte que s’ha fet i el
programa establert i que, de moment, tot s’està fent damunt d’allò que es va pactar.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Pel que fa a la qüestió de Binifadet, demana al regidor
d’Urbanisme: Creu que no hi ha cap responsable? Com és que quan el PSM està a l’oposició fa
un discurs i diu unes coses i quan governa en fa i en diu unes altres? Sap que quan un no
aplica la decència política es converteix en còmplice?
El Sr. Lora Buzón manifesta que si s’ha de xerrar de decència política, en el grup del Partit
Popular... Manifesta que decència política és una cosa, i una altra cosa és complir allò que hi
ha en el pacte, i en aquest s’establia que s’acataria la sentència, i açò és el que es fa, i creu
que ja s’ha vessat prou tinta sobre aquesta qüestió, ni més ni menys.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que si els resultats s’han de veure amb la gestió del
PSM, per què no han aprovat les adaptacions de les normes subsidiàries al PTI en sòl rústic?
Per què no han començat les adaptacions en sòl urbanitzable? A què espera?
El Sr. Lora manifesta que no sap de quin sòl urbanitzable està xerrant la senyora Baillo, ja que
de sòl urbanitzable n’hi ha en el nucli urbà com també a l’àrea de la costa.
La Sra. Baillo
manifesta que, per exemple, a l’àrea de la costa. El Sr. Lora manifesta que, primer de tot
arranjaran les coses del poble i, automàticament, es posaran en l’àrea de la costa.
La Sra.
Baillo demana: per quan? El Sr. Lora respon que al més ràpid que puguin.
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Per altra banda, la Sra. Baillo demana: En cas de demanda del promotor d’allò de Binifadet per
danys patrimonials a l’Ajuntament, pensa pagar amb doblers públics o, com diu l’advocat
municipal, responsable són aquells que van votar a favor d’atorgar la llicència?
El Sr. Lora Buzón manifesta que el Consorci ha obert un expedient i quan comenci a demanar
responsabilitats, desprès se’n parlarà, i l’Ajuntament farà el que hagi de fer i assumirà les
responsabilitats que hagi d’assumir, però no les que no li corresponguin.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular va presentar unes preguntes
formulades amb més de 24 hores d’antelació al Ple, relatives a la quantitat pendent de
cobrament de 320 mil euros del Govern balear, i resulta que de les cinc preguntes la primera
no s’ha contestat, la qual deia: “¿Existe en el expedient del Ayuntamiento algún documento

reconociendo esta deuda?
La Sra. Marqués Portella manifesta que açò és un expedient de fa molts d’anys, en què hi havia
reconeguda una subvenció que desprès no es va cobrar per tota una sèrie de coses que ja
s’han explicat moltes vegades. Afegeix que des que hi ha el nou govern a les Illes Balears
s’està mirant i tramitant per cobrar-ho al més prest possible.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que la senyora Marquès ha dit que hi ha reconeguda una
subvenció; doncs, vol una còpia d’aquest document.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa uns mesos va demanar una còpia de totes les
despeses que origina la targeta de crèdit de l’Ajuntament, i fa mesos que no li han enviat res;
per tant, ho demana novament.
La Sra. Marqués manifesta que donarà les instruccions
perquè li ho facin arribar.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Pel que fa al diagnòstic i les propostes dels serveis
administratius de l’Ajuntament, elaborat pel Sr. Tobar, demana si seria possible disposar-ne
d’una còpia en format digital. La Sra. Marqués respon que sí.
Per altra banda, i sobre el cost d’aquesta feina desenvolupada per un import total de
quasi 20.000 euros, la Sra. Baillo demana si sabien prèviament aquest cost i si havien
demanat un pressupost. La Sra. Marqués respon que sí. La Sra. Baillo demana si s’ajusta al
pressupostat. La Sra. Marqués respon que exactament.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que per la ràdio va sentir que el batle deia que el Partit
Popular fa demagògia i voldria que se li explicàs açò què significa. Demana: Dir la veritat és
demagògia?
El batle manifesta que la senyora Baillo avui ha fet demagògia, ja que està demanant sobre una
llicència en el camí de s’Olivera, quan l’Ajuntament no ha donat cap llicència, açò és fer
demagògia.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular sí que creu que el batle fa demagògia, quan
ens va dir en el darrer Ple que els pressuposts no s’improvisen sinó que es fan; és clar que es
fan, senyor batle, o és que es pensa que davallen del cel o es fan tots sols... També deia que
duen molta feina, açò ho sap, però per ser rigorós ha de basar-se en dades i informes fiables
i, si és així, no s’hauran de canviar partides abans d’un mes d’haver-se aprovat. Per tant, digui
senyor batle: Qui és que fa demagògia? El Partit Popular, la Sra. Baillo o el Sr. Carretero.
El batle manifesta que al Partit Popular sí que li davallaven del cel, els pressuposts, ja que ni
tan sols els aprovaven.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les hores extres del personal laboral, manifesta que el
batle a l’anterior sessió plenària va manifestar que unes es pagaven al preu establert en el
conveni i unes altres de mutu acord amb el personal; açò és enredar la voga i demana: Digui
d’una manera clara a quant paga aquestes hores extres que vostè acorda personalment amb el
personal?
El batle manifesta que des de l’àrea d’Economia se li contestarà.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell es dirigeix al batle dient-li que, apel·lant al seu sentit de la
responsabilitat, el Partit Popular prega que destitueixi el Sr. Lora com a president de la Mesa de
Negociació del Personal Laboral, en no ser un interlocutor vàlid per a la labor que ha de
desenvolupar. Manifesta que desprès de llegir les actes el Partit Popular ha quedat al·lucinat
de tot allò que se li demana i que ell diu que ho consultarà; que ho estudiarà; que se
n’informarà; que en xerrarà amb el batle; que en xerrarà amb la Sra. Marqués; que es reunirà
amb l’equip de govern... A cada reunió li demanen les mateixes coses i ell, tant campant, no
dóna solucions, per la qual cosa ni és seriosa ni és responsable la seva actuació i no pot ocupar
aquest lloc. Suggereix al batle que se n’informi bé, del que no fa el Sr. Lora, i que el
substitueixi.
El batle manifesta que som a “Precs i suggeriments” i que no pot acceptar açò com una
proposta. La Sra. Baillo Vadell manifesta que açò és un suggeriment que el Partit Popular fa
perquè no és responsable l’actitud del Sr. Lora. El batle manifesta que si la senyora Baillo
considera que per açò hi ha d’haver un acord, presenti una moció. La Sra. Baillo manifesta que
ho intentaran.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Sobre la problemàtica laboral, manifesta que a la passada sessió
plenària el Sr. Lora va dir que no era cert que hi hagués un conflicte amb el personal d’aquest
ajuntament; a la revista S’AUBA del mes de maig hi ha un escrit del Comitè d’Empresa del
Personal Laboral de l’Ajuntament de Sant Lluís que diu textualment: “El Comitè d’Empresa del

Personal Laboral de l’Ajuntament de Sant Lluís ha denunciat l’Ajuntament a la Inspecció de
Treball per diversos motius”. Per la qual cosa demana al Sr. Lora:
-

És que no sap allò que passa dins una de les seves àrees de gestió?
És que vostè ens vol fer creure que no hi ha conflicte i que són els treballadors que estan
mentint quan diuen que han posat una denúncia davant Inspecció de Treball?
O és que s’ha retirat la denúncia?
És que volen amagar informació al Ple d’aquest ajuntament?

El Sr. Lora Buzón manifesta que li agradaria que la gent visqués en el planeta Terra, ja que
totes aquestes preguntes es podien haver fet dins la comissió corresponent.
Així mateix,
manifesta que les actes són públiques i no digui que ell vol amagar qualque cosa, perquè no ha
amagat res, i açò no ho consent.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que una afirmació que es va fer en aquest Ple, en el sentit que
era mentida que hi hagués una denúncia davant Inspecció de Treball, considera que es mereix
una resposta en aquesta sessió plenària. Insisteix que una pregunta que ha fet és si ens vol
fer creure que és mentida que hi hagi conflicte i que són els treballadors que estan mentint,
quan diuen que han posat una denúncia davant Inspecció de Treball. Manifesta que no li val
que diguin que d’açò se n’ha de xerrar a la comissió corresponent perquè és una afirmació
molt forta que va fer el Sr. Lora en el Ple, i és aquí on ha de donar compte d’aquesta
afirmació. Afegeix que si el que pensa el Sr. Lora és que són els treballadors qui menteixen
quan diuen públicament que han posat una denúncia, ho digui, però ho digui en el Ple.
El Sr. Lora demana al Sr. Melià: Vostè creu que els treballadors han mentit? El Sr. Melià
Mercadal manifesta que ell no ho creu. El Sr. Lora manifesta que ell tampoc, i que ell tampoc
ho ha dit, el que va dir és que no havia vist aquesta denúncia, i que quan la veiés li diria
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coses, però no va dir res d’açò que diu el Sr. Melià, vostè s’està inventant les coses. Allò que
es va publicar a S’AUBA li sembla molt correcte, i no serà ell ni aquest equip de govern que li
digui als treballadors o al comitè el que han d’escriure, i li fa l’efecte que hem de ser
conseqüents, i ell n’ha xerrat amb el comitè i ha manifestat el seu grat o desgrat al comitè i a
les actes així hi deu constar. Afegeix que en cap moment va dir en aquest Ple que era una
mentida, i insisteix que l’únic que va dir és que no havia vist aquesta denúncia, però, de
mentides, ell no en diu; tal vegada el senyor Melià, potser sí.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que a l’acta del Ple passat el Sr. Lora, entre altres coses,
Per açò, la paraula mentida va ser el Sr.
va dir: “... llavors li dirà qui és que diu mentides.”
Lora que la va emprar en el Ple i, per açò, pensava que era aquí que havia de declarar i
confirmar si es referia als treballadors que no deien la veritat quan havien fet pública aquesta
informació. Manifesta que, doncs, el Sr. Lora no estava assabentat del que passa dins una
de les seves àrees de gestió, per la qual cosa és afirmativa la primera pregunta que ha fet, ja
que no sabia en el darrer Ple que els treballadors de l’Ajuntament haguessin posat una
denúncia davant Inspecció de Treball.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa als controls de velocitat, manifesta que EM-EU
continua pensant que no hi ha un control de velocitat en el municipi, ja que el Sr. Lora segueix
sense donar-li la relació de denúncies imposades per qüestió de velocitat, tal com s’havia
compromès en el Ple de dia 20.12.07, i com va reconèixer en el Ple de dia 30.04.08. A dia
d’avui es troba en la mateixa situació que fa un mes, per la qual cosa torna a repetir les
mateixes preguntes: Què pensa fer el regidor de Mobilitat per evitar els excessos de velocitat
en el nucli urbà de Sant Lluís? Quan ho pensa fer?
El Sr. Lora Buzón respon que contestarà per escrit.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que el fet de llevar la gespa i posar pedretes a la rotonda
de sa Pau és per complir un acord del Ple de l’Ajuntament i, per altra banda, a causa dels greus
problemes d’aigua que hi ha, no només a Sant lluís, sinó per tot Menorca, i el fet que Sant Lluís
deixi de regar en una part important del seu consum aigua, és un exemple per a qualsevol
ciutadà.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21 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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