ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 20 DE
DESEMBRE DE 2007 (PER AVANÇAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 27.12.07)
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 20 de desembre de 2007, 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 :
2na. Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
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
Ramón Ruiz Mena
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.

PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 29.11.07.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular vol que es refaci l’acta, ja que la
pàgina catorzena no reflecteix el que va passar en el Ple. Manifesta que quan ella va demanar:
El batle paga coses personals amb la targeta i llavors se li descompta del sou?
Ell va
contestar que sí, i açò no queda reflectit.
Tot seguit, es rectifica l’acta a mà i el secretari informa que el paràgraf 8è de la pàgina 14ª,
quedarà tal com segueix:

“Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana: El batle paga coses personals amb la
targeta i llavors se li descompta del sou? El batle respon que sí. És açò legal, normal
o ètic?”
La Sra. Baillo Vadell anuncia que el Partit Popular no aprovarà aquesta acta, ja que vol que es
faci de nou l’acta i que es signi a la propera sessió.
Realitzada la rectificació in situ, l’acta és aprovada i signada pels membres dels grups del PSOE,
PSM – ELS VERDS i EM-EU.

SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES 12.12.07.- PROPOSTA
D'ACORD DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS I EL CENTRE
CULTURAL I ESPORTIU EN MATÈRIA DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL
D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
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El secretari dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“El batle informa que aquest any s’ha portat a terme la renovació del conveni per la gestió de l’Escola
Municipal d’Ensenyaments Artístics amb el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís. Després de dos anys
sense actualitzar-lo ni revisar-lo, el batle presenta als membres de la Comissió de Cultura i Festes el nou
document que properament serà portat a votació. -------------------------------------------------------------------Segueix. Informa que s’han pujat algunes de les aportacions econòmiques, sobretot la de les despeses de
lloguer i llum, tenint en compte que l’Ajuntament ocupa el 100% del local. A més, recorda que, per manca
d’espai, aquest any també s’ha tingut que recórrer al teatre OAR. ------------------------------------------------EL Sr. Coll pren la paraula dient que el passat mes d’abril, la portaveu del Partit Popular va demanar
quines eren les aportacions que l’Ajuntament de Sant Lluís feia, en matèria de convenis, al Centre Cultural
i Esportiu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle respon que en la propera Comissió s’informarà de l’aportació del curs anterior. -----------------------EL Sr. Coll vol saber, també, quina és la diferència entre l’any passat i aquest. A més, demana quin és el
control que té l’Ajuntament sobre l’Escola. -----------------------------------------------------------------------------El batle respon que l’Ajuntament hi té tot el control, ja que l’Escola és totalment municipal. EL paper del
Centre Cultural és el d’intermediari. -------------------------------------------------------------------------------------Segueix. EL batle diu als membres de la Comissió que si tenen alguna pregunta de la gestió de l’Escola la
poden demanar a la secretària, tenint en compte que és, a més, a la secretària de l’Escola. -----------------La secretària informa que l’Ajuntament té contractats únicament als professors de l’Escola de Música i, la
resta, no hi estan bé perquè fan poques hores de classe, perquè no els interessa o bé perquè s’ha
d’estudiar pels propers anys. ---------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià suposa que la gestió d’aquest centre és deficitari per l’Ajuntament. --------------------------------El batle respon que la cultura sempre és deficitària però que no ha de ser considerada així. A més, es
podria aplicar el cost real que suposa la seva gestió, però al ser municipal no es pot fer. ---------------------EL batle, abans de sotmetre a votació la proposta d’acord, demana si hi ha més intervencions a fer. -------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l'aprovació de l'esmentat conveni. --------------La Comissió de Cultura i Festes, 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; acorda elevar a la
consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ---------------------------------------------Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Lluís i el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís en
matèria de cultura (Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics de Sant Lluís). -----------------------------------Segon.- Facultar al batle per signar l'esmentat conveni.” -------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, com a representant del Partit Popular a la comissió
de Cultura i Festes, i desprès de l’exposició feta pel batle a la comissió i de la tècnica que
s’encarrega de la gestió de l’escola, el seu grup polític mantindrà el vot d’abstenció per una
qüestió ben senzilla.
Manifesta que l’experiència demostra que la coordinació entre dues
entitats, a vegades, deixa molt a desitjar, i un exemple és la liquidació dels macroconcerts
2006 i 2007, que en el dia d’avui se li han lliurat i que en gran part s’atribuïa la culpa al mateix
CCE. Amb açò, se li ha sorgit un dubte, i és saber si la gestió de l’escola hauria d’anar 100% a
càrrec de l’Ajuntament o hauria de ser una gestió compartida, com ho és ara. Des del punt de
vista del PP, creu que si l’escola és municipal s’hauria de prendre la determinació de gestionarla el 100% l’Ajuntament o bé que la gestioni el 100% el CCE.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Partit Popular ha estudiat el conveni i, respecte al
conveni signat l’any passat, hi ha hagut un increment de 2.816 euos, la qual cosa suposa un
5’3% més, és a dir, de 52.704 es passa a 55.520 euros.
Manifesta que aquesta pujada,
encara que està per damunt de l’IPC, no la pot valorar realment perquè no sap si el dèficit que
es du és real, ja que no té manera de comprovar-ho. Conclou dient que, per tot açò, el Partit
Popular s’abstindrà.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU votarà a favor de l’aprovació d’aquest
conveni perquè considera que l’Escola d’Ensenyaments Artístics aporta unes activitats que s’han
de potenciar, tot i que l’espai on s’imparteixen les classes no és l’adequat.
Així mateix,
manifesta que, a pesar del dinamisme cultural de la gent de Sant Lluís, l’Ajuntament, fins ara,
no ha fet res per disposar d’installacions culturals adequades a les necessitats.
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Intervé el batle. Manifesta que açò que no s’ha fet res... S’ha creat una escola, l’anam
potenciant i s’intentarà dins el proper exercici poder tirar endavant el nou teatre, i el que sí
realment creix és l’Escola d’Ensenyaments. Així mateix, i quan es comenta si la gestió ha de
ser pública, privada o mixta, com és en aquests moments, també s’ha de valorar la gran gent
que hi ha inscrita en aquesta escola, i diu que a vegades no queda prou clar el discurs del Partit
Popular. Per altra banda, manifesta que s’ha d’agrair al Centre Cultural, així com al rector,
que ens ha cedit l’OAR, perquè es puguin dur a terme les diferents activitats i que, si bé no són
les millors installacions, en aquests moments s’està donant l’oferta de la millor manera que es
pot, sempre sabent la mancança que hi ha. Però insisteix que sí que s’ha fet cosa, ja que fa
quatre anys no n’hi havia, d’Escola.
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el discurs del Partit Popular és ben clar, i el
seu grup polític valora molt positivament la creació d’aquesta Escola d’Ensenyaments, però les
coses no es fan perfectes mai i sempre hi ha maneres d’intentar millorar i l’experiència ens
demostra que tal vegada la coordinació entre l’Ajuntament i el CCE no és la millor, i si una de
les entitats pogués assumir el 100% del control de l’escola, convenint unes condicions que
veritablement potenciessin aquesta escola, creu que seria una millor manera d’arribar a la
mateixa finalitat.
Intervé el batle. Manifesta que no s’ha aportat res nou, i si s’està d’acord amb el conveni, s’hi
està d’acord; i si es creu que es pot millorar, proposi el que es pot millorar, però el
representant del PP no conclou el que milloraria, i diu que açò és una manera molt fàcil de fer
política. Manifesta que la realitat és que hi ha una escola d’ensenyaments a Sant Lluís que
funciona a ple rendiment, amb una gestió pública i amb certes activitats regides per conveni
amb el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís, i açò és el que es du a aprovació; si açò no els
agrada, diguin què farien..., i açò és el que no fan. Conclou dient que també és curiós que el
PP no hi voti en contra.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Cultura i Festes.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), PSMELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Lluís i el Centre Cultural i Esportiu de
Sant Lluís en matèria de cultura (Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics de Sant Lluís).
Segon.- Facultar el batle per signar l'esmentat conveni.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
14.12.07.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/514.- Contractació Almudena Mercadal Villalonga; Isma Vidal Gornés i
Maria Sanllehy Monclus, des del 01.10.07 fins al dia 30.06.08 (monitors de joventut Molí de Baix).----Resolució d’Alcaldia núm. 2007/515.- Contractació Moisès Pelegrí Pons; Iris Taltavull Huarte; Carlos
Mangado de la Torre; Simon West; Nicolas Espinosa Melia; Lucrecia Quevedo i Ana Ilari Castells, des
del dia 01.10.07 fins al dia 31.05.08 (professors Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics). -----------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/516.- Pròrroga contracte Soledad Vinent Coll des del dia 01.10.07 fins
al dia 31.12.07 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/517.- Pròrroga contracte Balbina Roselló Elos des del dia 01.10.07 fins
al dia 31.12.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2007/518.- Pròrroga contracte Sonia Riudavets Tudurí des del dia 01.10.07
fins al dia 31.12.07 (auxiliar administrativa àrea Intervenció). ------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/519.- Pròrroga contracte Pau Martorell Adrian des del dia 06.10.07
fins al dia 31.12.07 (brigada d’obres). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/520.- Contractació Diego Llopis Riudavets des del dia 01.10.07 fins al
dia 31.12.07 (brigada d’obres). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/521.- Contractació Jenny Rocio Rodríguez Espinal des del dia 04.10.07
fins al dia 31.10.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/522.- Contractació Juana Mir Villalonga des del dia 02.10.07 fins al dia
31.12.07 (ajudant conserge collegi públic). ---------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/552.- Pròrroga contracte Jenny Rocio Rodríguez des del dia 01.11.07
fins al dia 31.11.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/553.- Contractació Maria del Carmen Rodríguez Torres des del dia
12.11.07 fins al dia 03.12.07 (auxiliar administrativa Biblioteca Pública). -----------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/575.- Contractació amb caràcter eventual de Josep Mª Muñoz i Sicilia
des del dia 19.11.07 per a la realització dels serveis corresponents a responsable Àrea Territorial. ----Resolució d’Alcaldia núm. 2007/578.- Contractació de Fabiona Gaona Peña des del dia 14.11.07 fins al
dia 31.12.07 (servei neteja). ----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/592.- Contractació de José F. Travieso Columbié; Tomás Pons Sintes;
Eliseo Llabrés Ferrer; Antonio Pons Roselló; Maria Serrano González i Ruth Isabel Carreño García, des
del dia 01.12.07 fins al dia 30.06.08 per a la realització del programa del SOIB anomenat
“Revalorització dels espais verds de Sant Lluís” (brigada d’obres). -------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana informació sobre la resolució d’Alcaldia 2007/592, relativa a la
contractació de personal per al desenvolupament del programa SOIB “Revalorització dels espais verds de
Sant Lluís”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que l’objectiu dels convenis amb el SOIB és per donar feina a la gent que està a l’atur
i que, en aquest cas, s’han contractat sis peons per a la brigada d’obres per dur a terme l’esmentat
programa, en el qual s’inclou fer net jardins, camins, zones verdes, etc. Així mateix, informa que el
finançament és 100% a càrrec del SOIB. ------------------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que sembla que la finalitat d’aquest programa del SOIB és que algunes
persones s’integrin al lloc de feina en què han entrat mitjançant aquest conveni, i demana si una vegada
finalitzat el programa l’Ajuntament contracta qualque persona directament pel fet que hagi estat un bon
treballador. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que els programes del SOIB tenen una data d’inici i una de finalització i que, si una
vegada finalitzat el programa en fas un altre, no estàs obligat a agafar la mateixa gent que ha fet feina
anteriorment, ja que el SOIB ens envia la gent i l’Ajuntament es mira els currículum, fa les entrevistes i
després elegeix els treballadors que més li interessa. No obstant açò, si l’Ajuntament ha quedat satisfet
amb qualque treballador i aquest segueix a l’atur, l’Ajuntament pot reclamar-lo per a un altre programa.
Així mateix, manifesta que si en un moment determinat s’ha hagut de menester gent per a la brigada
d’obres, primer de tot es va a la borsa de feina que té l’Ajuntament. Conclou dient que els programes
SOIB no són precedents perquè llavors els treballadors quedin per força a l’Ajuntament. -------------------Pel que fa a la resolució d’Alcaldia núm. 2007/575, relativa a la contractació de Josep Mª Muñoz Sicilia
com a responsable de l’Àrea Territorial, el Sr. Melià Mercadal demana quin és aquest lloc de feina. --------El president informa que és d’inspector d’obres. ---------------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal manifesta que se l’ha contractat com a càrrec de confiança i demana si hi ha previst
convocar aquesta plaça.---------------------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que, de moment, no. -------------------------------------------------------------------------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: --Primer.- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/514, 2007/515, 2007/516,
2007/517, 2007/518, 2007/519, 2007/520, 2007/521, 2007/522, 2007/552, 2007/553, 2007/578 i
2007/592, indicades anteriorment. --------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Donar-se per assabentat de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/575, indicada anteriorment.” -------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU no pot ratificar la política de contractacions
de l’Ajuntament. Com a partit d’esquerres que és, el seu grup polític defensa els interessos
dels treballadors, la qual cosa és una de les seves prioritats, i aquest equip de govern no fa
polítiques d’esquerres en matèria de contractació. Manifesta que l’Ajuntament fomenta la
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precarietat amb l’ocupació i no dóna estabilitat laboral als seus treballadors. Per altra banda,
manifesta que no té sentit que es contracti un inspector d’obres com a càrrec de confiança, ja
que un càrrec de confiança s’entén per dur a terme determinades polítiques territorials, però un
inspector d’obres és una feina purament tècnica que no hauria d’estar supeditada a si té la
confiança del batle o no. A més de ser una contractació en precari, no compleix el principi
d’igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a un determinat lloc de treball, és un nomenament a
dit. Respecte a les pròrrogues de contracte, manifesta que es pot dir el mateix quant a l’abús
de les pròrrogues en lloc de convocar places fixes, ja que no es dóna estabilitat laboral a tots
aquests treballadors de l’Ajuntament.
Conclou dient que aquest equip de govern no fa
polítiques d’esquerres en matèria de contractacions.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Considera que el portaveu d’EM-EU s’ha excedit quan ha dit que
l’equip de govern no fa política d’esquerres quant a contractació de personal, i vol deixar clar
que tot açò està consensuat pels sindicats.
Així mateix, manifesta que molts dels contractes
són per a gent existent a la borsa de feina i molts són per dos mesos per suplir baixes per
malaltia, i insisteix que dir que no es fa polítiques d’esquerres en matèria laboral, creu que és
excedir-se, ja que conflictes amb els sindicats i amb el comitè, de moment, no n’hi ha hagut i
considera que, donant la feina que donam amb els contractes, siguin precaris o no, és per
motius de necessitats puntuals.
Conclou dient que les contractacions es fan de forma
totalment legal i amb el consentiment dels sindicats.
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 set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSMELS VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un vot en contra,
corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
Primer.- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/514, 2007/515,
2007/516, 2007/517, 2007/518, 2007/519, 2007/520, 2007/521, 2007/522, 2007/552,
2007/553, 2007/578 i 2007/592, indicades anteriorment.
Segon.- Donar-se per assabentat de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/575, indicada
anteriorment.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
14.12.07.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ AMB
RELACIÓ AL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DEL NUCLI RURAL DES CAMP SARG.COMPLIMENT PRESCRIPCIONS
El secretari dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició relativa a l’assumpte indicat, que diu: ------------------------------“El Ple del Consell Insular de Menorca en sessió extraordinària de dia 18.12.06 va adoptar acord
relatiu a l’aprovació definitiva del projecte del Pla especial d’ordenació del nucli rural des Camp Sarg.
L’esmentat acord va ser publicat en el BOIB núm. 187, de dia 28.12.06. -----------------------------------------A l’acord esmentat s’establien una sèrie de prescripcions que havien de ser resoltes a l’expedient. ---------La Comunitat de Propietaris des Camp Sarg va presentar davant el Consell Insular de Menorca la
documentació relativa al compliment de les prescripcions acordades, essent notificats per l’esmentada
institució que el document en qüestió havia de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís. ----------Amb data 03.10.07, RE 5381, la Comunitat de Propietaris des Camp Sarg va presentar davant aquest
Ajuntament sis exemplars visats de l’expedient en tramitació. -----------------------------------------------------Amb data 16.10.07 s’emet informe pels Serveis Tècnics Municipals, en el que es posa de manifest que s’ha
compliment les prescripcions exigides pel Consell Insular de Menorca i que no es troba inconvenient per a
la seva aprovació. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A la vista de les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual elevo a la consideració de la comissió
d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les següents -----------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD --------------------------------------------Primer.- Aprovar el document de compliment de les prescripcions acordades pel Consell Insular de
Menorca a l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial d’ordenació del nucli rural des Camp Sarg, en
sessió de dia 18.12.06, de conformitat amb la documentació tramesa, segons projecte redactat per
l’enginyer tècnic d’obres públiques, José Javier Pons Sintes, i visat pel Collegi d’Enginyers Tècnics d’Obres
Públiques amb núm. 07/05/0092/PO. -----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Remetre l’expedient al Consell Insular de Menorca pel seu coneixement i efectes oportuns.” -----Intervé el president. Manifesta que el Ple del Consell Insular de Menorca va aprovar definitivament el
projecte del Pla especial d’ordenació del nucli rural des camp Sarg amb una sèrie de prescripcions. Ara, la
comunitat de propietaris des camp Sarg han presentat un document de compliment de les esmentades
prescripcions i es presenta a aprovació per a la seva posterior remissió al CIM. --------------------------------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 les següents propostes d’acord:
Primer.- Aprovar el document de compliment de les prescripcions acordades pel Consell Insular de
Menorca a l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial d’ordenació del nucli rural des Camp Sarg, en
sessió de dia 18.12.06, de conformitat amb la documentació tramesa, segons projecte redactat per
l’enginyer tècnic d’obres públiques, José Javier Pons Sintes, i visat pel Collegi d’Enginyers Tècnics d’Obres
Públiques amb núm. 07/05/0092/PO. -----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Remetre l’expedient al Consell Insular de Menorca pel seu coneixement i efectes oportuns.” ------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que avui es du a aprovació el primer nucli rural i n’està
content perquè els altres nuclis existents dins el terme municipal també estan interessats a
començar a redactar els seus plans especials. Així mateix, manifesta que açò era un dels
objectius del PTI quan es van fer les DOT; considera, per tant, que anam per bon camí, ja que
a partir d’ara tindrem un nucli que començarà a estar ordenat amb tots els seus serveis.
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 dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), PSMELS VERDS (2) i PP (5); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar el document de compliment de les prescripcions acordades pel Consell
Insular de Menorca a l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial d’ordenació del nucli rural
des Camp Sarg, en sessió de dia 18.12.06, de conformitat amb la documentació tramesa,
segons projecte redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, José Javier Pons Sintes, i visat
pel Collegi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques amb núm. 07/05/0092/PO.
Segon.- Remetre l’expedient al Consell Insular de Menorca perquè en prengui coneixement i
tengui els efectes oportuns.

CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
14.12.07.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ SOBRE
L'APROVACIÓ INICIAL D'ESTATUTS D'ENTITAT DE CONSERVACIÓ DEL POLÍGON
INDUSTRIAL
El secretari dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la proposició relativa a l’assumpte indicat, que diu: ------------------------------“En sesión plenaria de 4 de agosto de 2004 este Ayuntamiento acuerda la aprobación inicial de los
Estatutos de la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Sant Lluís. -----------------------------------
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La proposición presentada, en aquel momento, por el Sr. Alcalde planteaba que culminado el proceso de
recepción del Polígono, que atendiendo a las determinaciones previstas en el planeamiento municipal y
atendiendo a la Ley del Suelo con relación al establecimiento de una entidad urbanística de conservación
para el referido sector y atendiendo a los estatutos obrantes en el expediente, se proponía su aprobación
inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El acuerdo adoptado al día de la fecha no ha sido desarrollado. ---------------------------------------------------Analizados los estatutos aprobados en su día se comprueba la necesidad de pequeñas modificaciones
sobre los mismos, que aconsejan una nueva aprobación inicial y el desarrollo de la notificación a los
propietarios del sector. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Estas circunstancias son las que motivan elevar a la consideración de la Comisión de Urbanismo,
Gobernación y Movilidad, en orden a la adopción del oportuno acuerdo plenario, las siguientes -------------------------------------------------------------PROPUESTAS DE ACUERDO-------------------------------------------Primera.- Aprobar inicialmente los Estatutos de la Entidad de Conservación del Sector V, Polígono
Industrial de Sant Lluís, que obran en el presente expediente. -----------------------------------------------------Segunda.- Publicar en el BOIB y el diario Menorca anuncio de la aprobación, al objeto que durante el
período de un mes los interesados puedan presentar alegaciones, reclamaciones o sugerencias. ------------Tercera.- Comunicar a la totalidad de los propietarios del sector la aprobación inicial de los Estatutos para
su conocimiento y efectos oportunos. ----------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 4 de agosto de 2004 sobre el asunto.”
Igualment, el secretari informa que el Ple de l’Ajuntament de dia 04.08.04 va aprovar inicialment els
esmentats estatuts, però per diferents circumstàncies l’esmentat acord plenari no es va desenvolupar.
Ara s’han revisat els estatuts i s’han fet una sèrie de modificacions, principalment, respecte a la quota de
participació dels propietaris de la futura entitat de conservació, per la qual cosa s’ha considerat oportú
deixar sense efecte l’esmentat acord plenari i fer una nova aprovació inicial. ------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana els motius pels quals l’acord plenari de l’any 2004 no es va
desenvolupar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El secretari respon que l’equip de govern anterior no va desenvolupar l’acord. ---------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria una explicació de les funciones de l’entitat
de conservació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que és com una societat, de la qual formarà part l’Ajuntament, i el seu marc legal és
decidir tot quant afecti el polígon industrial, des de l’enllumenat públic, voravies, tancament de parcelles,
etc., és a dir, qualsevol cosa que pugui afectar el manteniment i la conservació de l’esmentat polígon, i
l’objectiu és que tot açò es gestioni a través d’aquesta entitat. ----------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana si serà l’Ajuntament qui presideixi aquesta entitat de conservació. -------------El president manifesta que no cal que sigui l’Ajuntament, sinó que l’Ajuntament formarà part del Consell
Rector, que serà l’òrgan de govern i administració que ostenti la representació de l’entitat. ---------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana si és competència de l’Ajuntament o de l’entitat de conservació
l’aprovació dels esmentats estatuts. ------------------------------------------------------------------------------------El president respon que és competència de l’Ajuntament. Afegeix que se’n farà una exposició pública
perquè es puguin presentar allegacions i, igualment, l’esmentada aprovació es comunicarà a la totalitat
dels propietaris del sector perquè en prenguin coneixement i tengui els efectes corresponents. -------------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 les següents propostes d’acord:
Primera.- Aprovar inicialment els Estatuts de l’Entitat de Conservació del Sector V, Polígon Industrial de
Sant Lluís, que figuren a l’expedient. -----------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i el diari Menorca l’anunci de l’aprovació, per tal que durant el període d’un
mes els interessats puguin presentar allegacions, reclamacions o suggeriments. ------------------------------Tercera.- Comunicar a la totalitat dels propietaris del sector l’aprovació inicial dels Estatuts perquè en
prenguin coneixement i tengui els efectes corresponents. ---------------------------------------------------------Quarta.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de dia 4 d’agost de 2004 sobre l’assumpte.” -----------

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 set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSMELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts de l’Entitat de Conservació del Sector V, Polígon
Industrial de Sant Lluís, que figuren a l’expedient.
Segon.- Publicar en el BOIB i el diari Menorca l’anunci de l’aprovació, per tal que durant el
període d’un mes els interessats puguin presentar allegacions, reclamacions o suggeriments.
Tercer.- Comunicar a la totalitat dels propietaris del sector l’aprovació inicial dels Estatuts
perquè en prenguin coneixement i tengui els efectes corresponents.
Quart.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de dia 4 d’agost de 2004 sobre l’assumpte.

SISÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2004
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, la qual
diu:
“Atès a l’informe de Secretaria – Intervenció de dia 21.09.07, així com de l’informe de l’assessor econòmic
municipal de dia 18.09.07, amb relació a la tramitació del Compte General de 2004. --------------------------Atès l’anàlisi fet per la Comissió Especial de Comptes de dia 23.10.07. -------------------------------------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 10.12.07, amb relació a l’exposició pública de
l’esmentat expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquests cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquesta assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents --------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD -----------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------Segona.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2004. ----------------------------------------------------Tercera.- Remetre al Tribunal de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost de 2004.” -------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que van fer una comissió per tractar els punts sisè i
setè i allà va demanar tres coses relacionades amb el compte general, i atenent que la
informació no se li havia donat, el Partit Popular volia que aquests dos punts quedassin damunt
la taula. Manifesta que l’article 46 de la Llei de bases de règim local estableix: “La
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del dia, que deba servir de base al debate y,
en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la
I assenyala que la documentació sollicitada
convocatoria, en la Secretaría de la Corporiación.”
no l’ha tinguda fins ara mateix. Per tant, demana: Per què no es segueix el que diu la llei
respecte a aquestes qüestions?
Pren la paraula el secretari. Informa que abans de l’inici del Ple s’ha lliurat una nota de
Secretaria a la portaveu del Partit Popular, en la qual es posava de manifest que la
documentació sollicitada a la Comissió Especial de Comptes de dia 23.10.07 ja havia estat
lliurada l’any 2005 amb motiu de l’expedient de liquidació del pressupost de 2005.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que vol afegir que aquesta és la tercera vegada, en
els darrers dotze mesos, que no se li facilita la documentació tal com està obligat l’Ajuntament;
i fa dues vegades que havent demanat que un assumpte quedi damunt la taula, sempre s’ha
denegat, i diu que aquesta vegada no ho demanarà, però el PP considera que accions d’aquest
tipus estan en plena discrepància amb una forma d’actuar democràtica, ja que nosaltres tenim
un drets i s’han de respectar.
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que sembla més que ens atracam a una dictadura en
lloc d’una democràcia, i creu que els governants d’aquesta corporació incorren de manera clara
en actuacions properes a la prevaricació. Demana que si en una comissió se solliciten una
sèrie de dades, que aquestes es contestin amb 48 hores d’antelació, tal com marca la llei.
Intervé el batle.
Considera que és una exageració el que s’ha dit “d’atracar-nos a una
dictadura...” Per sort, en aquests país, ja fa uns quants anys que aquesta dictadura va acabar
i creu que l’expressió està fora de lloc.
Així mateix, manifesta que la documentació que
reclama ja va ser lliurada en el seu moment, i açò ho hauria d’entendre la portaveu del Partit
Popular; ella ho hauria de cercar entre la seva documentació. Conclou dient que entén les
paraules de la portaveu del PP, però d’açò que ens atracam a una dictadura...
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSMELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2004.
Tercer.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2004.

SETÈ.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2005
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, la qual
diu:
“Atès a l’informe de Secretaria – Intervenció de dia 03.10.07, així com de l’informe de l’assessor econòmic
municipal també de dia 03.10.07, amb relació a la tramitació del Compte General de 2005. ------------------Atès l’anàlisi fet per la Comissió Especial de Comptes de dia 23.10.07. -------------------------------------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 10.12.07, amb relació a l’exposició pública de
l’esmentat expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquests cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquesta assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -----------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD --------------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------Segona.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2005. ----------------------------------------------------Tercera.- Remetre al Tribunal de Compte l’expedient del Compte General del Pressupost de 2005.” -------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSMELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2005.
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Tercer.- Remetre al Tribunal de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2005.

VUITÈ.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2007/593.- SOLLICITUD A
LA DEMARCACIÓ DE COSTES DE BALEARS.- OCUPACIONS TEMPORALS 2008
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2007/593, relativa a l’assumpte indicat,
que diu:
“Atendiendo a la culminación del expediente relativo a la solicitud ante la Demarcación de Costas de
Baleares, en relación a las autorizaciones para la instalaciones temporales, fondeos y amarres para el año
2008, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la vigente Ley de Régimen Local
para el desarrollo de actuaciones administrativas con carácter de urgencia vengo en RESOLVER: -----------PRIMERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para el servicio de temporada ( hamacas, sombrillas, artefactos, etc.. ) de
conformidad con el siguiente resumen y la documentación que se incorpora al expediente: ------------------Playa de Binibeca: 160 hamacas, 80 sombrillas, 3 artefactos a motor, 3 canoas, 1 puesto de
socorro, 1 pasarela. ---------------------------------------------------------------------------------------Playa de Punta Prima: 160 hamacas, 80 sombrillas, torre vigilancia, 2 pasarelas, 3 lavapies.
Escalera de madera desmontable en Calo den Fust --------------------------------------------------SEGUNDO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para fondeos particulares de conformidad con el siguiente resumen y la
documentación que se incorpora al expediente: ----------------------------------------------------------------------Playa de Binisafua: 81 -------------------------------------------------------------------------------------Urb. Binisafua: 21 ------------------------------------------------------------------------------------------Binibeca Nou: 59 -------------------------------------------------------------------------------------------Cala Torret: 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------Cala Biniancolla: 64 ----------------------------------------------------------------------------------------Cala Alcaufar: 47 -------------------------------------------------------------------------------------------Salgar: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Calò den Fust: 43 ------------------------------------------------------------------------------------------Cap den Font: 41 ------------------------------------------------------------------------------------------Las citadas autorizaciones se entenderán sin perjuicio de la capacidad municipal para concertar o
adjudicar su uso para terceros. ------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para el balizamiento de las
zonas de baño de Playa de Punta Prima, Playa de Binibeca, Playa de Binisafua, Es Rinco Fondu (s’Olla) ,
Binibeca Vell, Es Calò Blanc; de conformidad con los planos obrantes en el expediente. ----------------------CUARTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para la colocación de un cartel
indicativo de velocidad máxima permitida en la citada zona, según consta en los planos obrantes en el
expediente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Baleares la Autorización para la ocupación de una franja
de dominio publico en la zona de Cala Torret para uso terraza “Bar Paupa), según documentación obrante
en el expediente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- Ratificar por el Ayuntamiento Pleno la presente Resolución de Alcaldía.” -------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució d’Alcaldia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSMELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2007/593, transcrita
anteriorment.
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NOVÈ.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA D'EDUCACIÓ AMB RELACIÓ A
LA PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL PROGRAMA "CIUDADES AMIGAS DE LA
INFANCIA"
El secretari dóna compte de la proposició que presenta la regidora d’Educació amb relació a
l’assumpte indicat, que diu:
“Atesa a la proposta de moció presentada pel programa Ciudades Amigas de la Infancia; -------------------Atès a l’anàlisi efectuat a la Junta de Portaveus de dia 13.12.07; ------------------------------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquests cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament, les següents ----------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD ----------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------Segona.- Aprovar la moció presentada pel programa Ciudades Amigas de la Infancia, que diu: -----------“20 de noviembre de 2007, la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 18 años -----------El día 20 de noviembre, la Convención sobre los Derechos del Niño CDN) alcanza su mayoría de
edad. En estos 18 años, millones de habitantes en nuestro país han visto reconocidos sus
derechos de ciudadanía desde su nacimiento. --------------------------------------------------------------En consecuencia, durante el tiempo que esta Convención ha estado vigente, una generación
entera en nuestro municipio de Sant Lluís, desde su nacimiento, hasta su edad adulta, ha visto
protegidos y aceptados sus derechos. -----------------------------------------------------------------------La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre del 1989, supone la confirmación y el deseo de que se garantice el
desarrollo íntegro de niños y niñas en su condición de ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La ratificación casi universal de la Convención refleja el compromiso mundial con los principios
que sustentan los derechos de la infancia. ------------------------------------------------------------------Los gobiernos firmantes indicaron hace 18 años y confirman hoy su intención de convertir en
realidad este compromiso. -------------------------------------------------------------------------------------Los municipios, como institución más cercana a los ciudadanos, estamos obligados a emprender
acciones que garanticen plenamente el cumplimiento de los derechos establecidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño, asegurando que todas las medidas que se tomen estén
en consonancia con el interés superior del niño, tal como establece el artículo 3 de dicha
Convención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A pesar de que en estos últimos años ha habido importantes avances, aún nos queda mucho por
hacer. En esta tarea, se debe contar con la participación no sólo de los gobiernos, sino de todos
los miembros de la sociedad, las comunidades y todos los niveles de la administración pública, la
familia, las escuelas y otras instituciones que proporcionan servicios a la infancia, pero también es
fundamental que cuente con la participación de los propios niños y niñas de nuestro municipio
como sujetos de sus propios derechos. El fomento de la participación de los niños y las niñas
hará que nuestras ciudades miren hacia un futuro más sostenible, más humano y en el que a
todos y a todas se nos tenga en cuenta (artículo 12 de la Convención: El derecho del niño a
expresar su opinión y a que ésta se tenga debidamente en cuenta). -----------------------------------Es tiempo de actuar y seguir sensibilizando positivamente hacia la necesidad, por un
lado, de recabar y compartir información relativa a estos temas y, por otro, de
reorientar las Políticas de Infancia hacia la promoción y protección de los Derechos de
la Infancia, así como de seguir trabajando para que las próximas generaciones de niños y niñas
mejoren en su condición de ciudadanos de pleno derecho, cumpliendo y reconociendo sus
derechos y sus deberes, y comprometiéndonos, en esta legislatura, a desarrollar las acciones
necesarias para que este municipio pueda aspirar a ser una Ciudad Amiga de la Infancia.” --------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la proposició presentada està suficientment
explicada i, si no hi ha intervencions, demana que s’aprovi.
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I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar la moció presentada pel programa “Ciudades Amigas de la Infancia”, que diu:

“20 de noviembre de 2007, la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 18 años
El día 20 de noviembre, la Convención sobre los Derechos del Niño CDN) alcanza su
mayoría de edad. En estos 18 años, millones de habitantes en nuestro país han visto
reconocidos sus derechos de ciudadanía desde su nacimiento.
En consecuencia, durante el tiempo que esta Convención ha estado vigente, una
generación entera en nuestro municipio de Sant Lluís, desde su nacimiento, hasta su
edad adulta, ha visto protegidos y aceptados sus derechos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre del 1989, supone la confirmación y el deseo de
que se garantice el desarrollo íntegro de niños y niñas en su condición de ciudadanos y
ciudadanas de pleno derecho.
La ratificación casi universal de la Convención refleja el compromiso mundial con los
principios que sustentan los derechos de la infancia.
Los gobiernos firmantes indicaron hace 18 años y confirman hoy su intención de
convertir en realidad este compromiso.
Los municipios, como institución más cercana a los ciudadanos, estamos obligados a
emprender acciones que garanticen plenamente el cumplimiento de los derechos
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, asegurando que todas las
medidas que se tomen estén en consonancia con el interés superior del niño, tal como
establece el artículo 3 de dicha Convención.
A pesar de que en estos últimos años ha habido importantes avances, aún nos queda
mucho por hacer. En esta tarea, se debe contar con la participación no sólo de los
gobiernos, sino de todos los miembros de la sociedad, las comunidades y todos los
niveles de la administración pública, la familia, las escuelas y otras instituciones que
proporcionan servicios a la infancia, pero también es fundamental que cuente con la
participación de los propios niños y niñas de nuestro municipio como sujetos de sus
propios derechos. El fomento de la participación de los niños y las niñas hará que
nuestras ciudades miren hacia un futuro más sostenible, más humano y en el que a
todos y a todas se nos tenga en cuenta (artículo 12 de la Convención: El derecho del
niño a expresar su opinión y a que ésta se tenga debidamente en cuenta).
Es tiempo de actuar y seguir sensibilizando positivamente hacia la necesidad,
por un lado, de recabar y compartir información relativa a estos temas y, por
otro, de reorientar las Políticas de Infancia hacia la promoción y protección
de los Derechos de la Infancia, así como de seguir trabajando para que las
próximas generaciones de niños y niñas mejoren en su condición de ciudadanos de
pleno derecho, cumpliendo y reconociendo sus derechos y sus deberes, y
comprometiéndonos, en esta legislatura, a desarrollar las acciones necesarias para que
este municipio pueda aspirar a ser una Ciudad Amiga de la Infancia.”
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DESÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 07.11.07
-

Punt 3r.- Còpia de l’escrit del CIM, RE 5894, de dia 25.10.07.

A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana la inclusió de dos punts d’urgència, ja que es tracta
de dos punts que al seu entendre s’haurien d’haver inclòs a l’ordre del dia. Un relatiu a una
absència del batle i un altre sobre una proposició que va presentar el Partit Popular i que va
rebre el dictamen de la comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
Manifesta que si bé
aquesta proposició es va desestimar a la comissió, entén que igualment s’ha de dur a Ple per
poder-ne fer l’oportuna anàlisi política.
Si no és així, Secretaria n’hauria d’haver fet un
informe.
Igualment, el secretari demana la inclusió d’un punt d’urgència, per tal de donar compte d’un
acte del jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure els tres punts d’urgència indicats.

ONZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té dues qüestions per al regidor Sr. Cruz: una
relativa a la neteja de contenidors i papereres i l’altra sobre analítiques d’aigua.
Pel que fa a la neteja de contenidors i papereres, recorda que en el Ple passat el Sr. Cruz va dir
que no tenia per què fer més cas al Partit Popular que a FCCSA, i té tota la raó.
Però
nosaltres hem parlat amb el grup del Partit Popular sobre aquesta qüestió i creiem que no hem
de fer-li arribar cap informació sobre quins són o no els contenidors bruts. Recorda que ella es
va oferir que si sabia quins estaven bruts ho diria i, personalment, no té cap problema a
dir-li-ho, i pot assegurar que el que hi ha al carrer Sant Esteve - es Cós i el que hi ha al carrer
d’Allemand - Sant Esteve, sempre estan bruts, aquests són els contenidors que pot confirmar
que és així perquè és per allà on ella passa. No obstant açò, el Partit Popular creu que és el
Sr. Cruz que ha de saber, per la seva pròpia vigilància, ja sigui personal o feta per altres, en
quin estat estan els contenidors i obrar en conseqüència. Així mateix, assenyala que al carrer
Duc de Crillon hi ha un contenidor que fa mes d’un any que no té tapa. Continua manifestant
que ho lamenta moltíssim, però la vigilància és el regidor qui l’ha de tenir i no el Partit Popular;
nosaltres podem dir qualque cosa puntual, però de cap de les maneres podem estar vigilant els
contenidors del poble. Conclou dient que totes les persones que la rodegen li diuen que els
contenidors estan bruts, fan olor, i la seva experiència personal també ho confirma; açò és
una responsabilitat del Sr. Cruz.
El Sr. Cruz Dalmau agraeix la informació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les analítiques d’aigua, recorda que van quedar que
li deixarien una còpia a la bústia de l’Ajuntament i assenyala que no n’ha rebut cap. En canvi,
ha vist el registre d’entrada núm. 6100, relatiu a analítiques d’aigua sobre els nitrats que
donaven 56 i 57, de nitrats; i açò no és precisament el que diu la pàgina web d’Aigües Sant
Lluís -recorda que el Sr. Cruz li va dir que podia veure per internet quina era l’analítica que
feia Aigües Sant Lluís sobre els nitrats-; per tant, que ens pot dir sobre açò. A més, assenyala
que l’equip de govern va dir en el seu moment que el pou que tenien obert, que dóna aigua al
nucli urbà, complia perfectament amb la qüestió dels nitrats; per tant, no ho acaba d’entendre i
demana una explicació.
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El Sr. Cruz Dalmau manifesta que li respondrà per escrit.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que si el Sr. Cruz no té l’analítica, ella li’n pot passar una còpia,
ara mateix.
El Sr. Cruz respon que no cal, que ja la tindrà, segurament. La Sra. Baillo
manifesta que és curiós que les analítiques que presenta Aigües Sant Lluís SL, fetes per
Munditest, mostren sempre uns resultats molt baixos, sempre inferiors a 50, de nitrats; de la
mateixa manera els que apareixen en el tauler d’anuncis de l’escola; i, en canvi, les dades del
Centre Tecnològic PIMELAB són superiors a 50, estan entre 56 i 57, de nitrats. Com a exemple
d’açò, pot comprovar que dia 30 d’octubre a l’escola es mostraven uns resultats de 44, de
nitrats i PIMELAB, el mateix dia, presentava uns resultats de 56, de nitrats. Per tant, el Partit
Popular no ho compren i creu que l’equip de govern tampoc ho deu comprendre, açò no es pot
entendre que hi hagi aquesta diferència. Manifesta que fa la impressió que l’equip de govern
no acaba de dir la veritat o que no saben les coses, no ho sap, i el Partit Popular es sent
inquiet sobre aquesta qüestió. Per tant, si el Sr. Cruz ha rebut, a través del registre d’entrada,
una còpia d’aquestes analítiques i no ha actuat en conseqüència, no sap què dir, ja que el més
lògic hauria estat que, una vegada vists els resultats, el Sr. Cruz es dirigís a Sanitat informant
d’açò i demanant què passa aquí.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que avui ha llegit a la premsa una notícia que
creu que és d’interès per al Sr. Cruz, i en fa la lectura:

“El hexapartito que ostenta el gobierno de Baleares tan sólo ha aceptado una de las
enmiendas presentadas por el grupo popular a los presupuestos de la comunidad
autónoma para el próximo año. -------------------------------------------------------------------La única enmienda aprobada fue inspirada, precisamente, por los parlamentarios
menorquines del PP, que reclaman soluciones a la creciente presencia de nitratos en las
aguas destinadas a la población. ------------------------------------------------------------------El acuerdo compromete a la Conselleria de Medi Ambient del Govern a “articular los
mecanismos necesarios para solucionar el problema de los nitratos y cloruros en el
agua para consumo humano”.” -------------------------------------------------------------------I, atès que els nitrats i clorurs són els dos problemes que tenim a Sant Lluís, la Sra. Baillo
suggereix al Sr. Cruz que remeti una carta al Govern balear, per tal de veure de quina manera
l’esmentat organisme pot ajudar Sant Lluís en el problema que té.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té entès que el geriàtric i centre de dia està a
punt d’acabar-se, i suposant que entràs en funcionament dins l’any 2008, demana si ja se sap
qui en durà la gestió.
El Sr. Cubas Pons respon que li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any 1993 el Parlament de les Illes Balears va
promulgar una llei sobre supressió de barreres arquitectòniques i donava un termini de 15 anys
per adaptar-se a les noves normes. Aquest termini conclou el proper mes de maig de 2008, i
demana: Quan pensen fer el projecte per adaptar les voravies dels carrers del poble?
El Sr. Lora Buzón manifesta que li contestarà per escrit.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a l’escrit amb RE 4919, la Federació de Persones
amb Discapacitat li fan la mateixa pregunta, així com demanen un inventari d’edificacions i
infraestructures que no estiguin adaptades a la normativa vigent; demana si s’ha contestat
aquesta escrit i, si és així, en vol una còpia.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber si el Consell Insular de Menorca
ha contestat la petició municipal sobre la desclassificació com a equipament escolar de terrenys
de les urbanitzacions de l’àrea de la costa.
El Sr. Lora Buzón respon que no.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si ja s’ha estudiat l’escrit de Binibeca Club Hotel, de dia
09.11.07, sobre l’incompliment del conveni urbanístic.
El Sr. Lora Buzón respon que no.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte a les reculades de la piscina de Binibeca Club Hotel,
recorda que a l’anterior sessió plenària el Sr. Lora va dir que es miraria exactament la manera
com ho tractava l’estudi de detall, i suposa que ja ho ha fet.
El Sr. Lora Buzón respon que encara no ho ha fet.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, no ha arribat a cap conclusió i espera que sigui
capaç de rectificar l’escrit que va signar dient que complia perfectament tota la reglamentació.
Així mateix, i quan el PP demanava si estava fora d’ordenació, ell va fer veure que no i espera
que quan li contesti li pugui dir si compleix o no amb la normativa.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el passat Ple va demanar al Sr. Lora que
contestàs a preguntes fetes en els plens de setembre i octubre; va dir que li contestarien
abans de la propera comissió d’Urbanisme; la comissió va passar i res de res. Per què no
compleix?
El Sr. Lora Buzón manifesta que és perquè no ha tingut temps material i que al més prest que
pugui ho contestarà.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que hi ha una obligació de l’equip de govern cap a l’oposició, hi
ha una llei que s’ha de complir, i si el Sr. Lora no ho compleix, ella s’haurà de dirigir al batle i
recordar-li el que estableix l’article 97.7 del Reglament d’organització, el qual diu:
“Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de
una sesión plenaria seran
generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el
preguntado quiera darle respuesta inmmediata.”

Per tant, si un regidor no compleix amb la legislació, demana al batle que, com a màxim
responsable que és, ho faci complir. I vol deixar constància que avui encara no li han facilitat
les contestacions a les preguntes fetes en el darrer Ple.
Intervé el batle. Manifesta que, tal com ha dit la senyora Baillo, l’esmentada llei diu
generalment. Afegeix que tot aquest mes s’està fent feina sobre el Pressupost de 2008 i hi ha
tota una sèrie de gent que està exclusivament tancada per poder donar els nombres, i ha estat
totalment impossible poder contestar qüestions demanades en plens passats.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, els pressupostos han collapsat la feina dels
administratius. El batle respon que, en aquests cas, sí, per intentar donar els nombres durant
els propers dies. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, si és així, en el proper Ple el batle
maldarà que es compleixi el que diu la llei. El batle respon que espera que sí.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la darrera sessió plenària la Sra. Marqués va
interrompre les preguntes que estava fent al senyor Lora respecta a les reculades de Binibeca
Club Hotel; va donar a entendre que ella no havia interpretat bé les explicacions donades en
una reunió per un tècnic; i, atès que va demanar una còpia de l’acta d’aquesta reunió, demana,
novament, on és aquesta acta.
La Sra. Marqués Portella respon que quan s’hagi elaborat se li’n remetrà una còpia.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Recorda que en el Ple del mes d’octubre va demanar si s’havia
contestat a una reclamació de la mestra Mª Isabel Pons Sintes, i se li va respondre que no; en
el Ple del mes novembre va tonar-ho a demanar i se li va contestar que al cap de pocs dies se li
contestaria; com que som en el mes de desembre, demana si s’ha contestat.
La Sra. Marqués Portella respon que si no es va contestar al mes de novembre, al desembre no
s’ha contestat perquè no hi ha hagut temps.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber el preu del m2 que estan oferint
pagar als propietaris dels terrenys on s’ha de fer la nova escola.
La Sra. Marqués Portella manifesta que no s’ofereix un preu per m2, sinó que se’ls ofereix un
preu per tot el que tenen a la finca, és a dir, no només es compta el terreny, sinó les parets,
qualsevol tipus d’edificació, així com si hi ha arbres de fruita o altres tipus, etc.
Així mateix,
informa que el preu del valor del sòl a les fitxes que aniran, en tot cas, a l’expropiació és de 9
euros/m2.
La Sra. Baillo Vadell entén que si no fan un preu unitari és molt probable que entre els
propietaris hi hagi problemes perquè no se sentiran tractats de la mateixa manera, si no és que
quan facin aquesta oferta donin una explicació.
La Sra. Marqués Portella manifesta que els propietaris ho saben i que de moment no ha tingut
cap queixa.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que dia 23.10.07 es va fer la Comissió d’Economia i
Educació i en el Ple anterior el batle va dir que estava prevista fer la propera dia 11 d’aquest
mes. Així mateix, per telèfon va entendre que pensaven convocar una sessió per dia 28.12.07
per tractar el Pressupost de 2008 i demana: Serà tractat només el Pressupost de 2008 o també
es tractarà la liquidació del Pressupost de 2006?
La Sra. Marqués Portella respon que la liquidació del Pressupost de 2006 no hi anirà.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, es fan uns pressuposts de 2008 sense saber la
liquidació del 2006 com serà...
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li agradaria saber què passa amb la informació
sollicitada sobre els moviments mensuals de la targeta VISA. En el Ple passat va dir que
només tenia fins al mes d’agost i la senyora Marqués va dir que se li passaria la informació; per
tant, demana: Per què no s’ha fet? És falta de voluntat política?
La Sra. Marqués Portella manifesta que se li va passar una informació que vostè no va
considerar prou correcta o prou satisfactòria, i que just els serveis econòmics estiguin una mica
més relaxats se li contestarà, ja que en aquesta moments s’està fent feina amb els pressuposts.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que quan va demanar els moviment de la targeta VISA se li van
passar fins al mes d’agost i l’únic que demana són els moviments de l’esmentada targeta, de
manera que anant al banc se’n treu un extracte. I afegeix: Es veu que els pressuposts fan
anar a tothom de bòlit!
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que han rebut un esplèndid llibre de 64 pàgines, tres
de les quals contenen el programa de les festes de Nadal i Cap d’Any, i demana: No els
sembla que ha estat desproporcionat? Ha vist que hi ha quatre patrocinadors i voldria saber el
que ha costat, el que ha aportat cada patrocinador i quant ha costat a l’Ajuntament. Així
mateix, manifesta que també voldria saber quants programes s’han fet.
El batle respon que es contestarà per escrit des de la comissió de Cultura i Festes.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, com a programa, li sembla molt poc pràctic, perquè ha
comprovat que els veïns... Tot seguit, el batle assenyala que som a “Precs i suggeriments” i
qualsevol tipus de situació que no cregui convenient, el seu representant a la comissió que en
faci expressió quan sigui el temps de fer-ho.
La Sra. Baillo manifesta que, doncs, únicament
volia dir que com a llibre, molt bé, com a programa, li suggereix que s’ho repensi la propera
vegada.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle va passar invitacions per tenir una reunió
dia 13 amb un grup de persones per fer un estudi per millorar els serveis municipals, per
exemple, ha observat que no va convocar a tots els presidents de les associacions de les
urbanitzacions, sinó que només va convidar-ne a una part, i demana si pensa convocar la
resta pel mateix motiu. Igualment, i com que veu que el batle està molt interessat a obtenir
l’opinió dels polítics, vol saber si també convocarà l’oposició.
El batle respon que sí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle si ja ha verificat si l’assessor urbanístic, senyor
Pere Serra, és el director de les obres de sa Sivina de Baix.
El batle respon que se li contestarà per escrit.
La Sra. Baillo Vadell recorda que el batle va dir que si aquesta persona era incompatible havia
de renunciar a una cosa o a l’altra, i espera que se li contesti.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tenim un batle que no el veim per res, i a pesar
que només és el regidor de Cultura i Festes, el Partit Popular entén que a esdeveniments
importants la seva presència és necessària, i es refereix especialment a la decisió presa per
demolir la piscina. Resulta que aquest dia el batle estava absent, i ella es va demanar si era
casualitat o estava fet a posta. Manifesta que el batle, responsable directe d’haver donat una
llicència d’obra illegal, havia d’haver fet un acte de valentia i personar-se al lloc dels fets; però
no, ell al no ser-hi ho va delegar en el seu substitut. No volia el Sr. Lora Urbanisme? Idò que
assumeixi la seva feina, devia pensar el batle...
Tot seguit, el batle recorda a la senyora Baillo que som a “Precs i suggeriments” i li demana que
faci el seu prec o el seu suggeriment.
La Sra. Baillo Vadell segueix dient que els possibles enfrontaments els té el regidor
d’Urbanisme, i el Partit Popular suggereix al batle que es replantegi les seves futures actuacions
públiques de cara al proper temps que arriba.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té pendent de contestació diferents escrits,
com són: RE 6290, RE 6603, RE 6641, RE 6710, RE 6726, RE 6899, RE 6923 i RE 6924, i
assenyala que l’article 14è del Reglament de funcionament i règim jurídic de les entitats locals
estableix que: “La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio
administrativo en caso que el presidente o la comisión de gobierno no dicte resolución o acuerdo
Per tant, i com que el
denegatorio en el termino de cinco dias a contar desde la fecha de solicitud.”
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batle és el màxim responsable de l’Ajuntament, demana si demà pot anar a demanar als
tècnics tota la documentació sollicitada per un únic motiu, la llei l’empara, és un dret que ella
té, Pensa vostè impedir que se’m lliuri?
El batle respon que no.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que les actes de la comissió especial sobre la piscina de
Binibeca Club Hotel, desprès de dos mesos d’haver-se fet, no s’han lliurat; de la comissió
d’Urbanisme de dia 18.09.07 estan sense contestar totes les preguntes que s’hi van fer, i açò és
una prova més que aquest Ajuntament no funciona, ja sigui per falta de capacitat o per falta de
voluntat política, i les dues coses són molt greus.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, com a regidora de l’oposició que és, la seva
obligació és controlar a l’equip de govern i li ha de dir que té la sospita que el batle, amb la
targeta de crèdit VISA, ha gastat fons públics i açò podria ser un delicte. Per tant, per
demostrar que podrien anar equivocats, li demana que demà se li lliuri la contestació als escrits
que abans ha indicat.
Tot seguit, el batle demana a la senyora Baillo que repeteixi les paraules que acaba de dir, i es
demana: Vostè m’ha acusat? De què em vol acusar? Per què a la millor serà ell que anirà a un
altra banda...
La Sra. Baillo Vadell diu que vagi allà on vulgui, i afegeix que el Partit Popular té la sospita que
el batle amb la targeta de crèdit VISA ha gastat fons públics i açò podria ser un delicte. Per
tant, i per no estat equivocada, demana que contesti als escrits.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que voldria fer una intervenció sobre els informes que se li
han lliurat, i que fa dos anys que esperava, relatius al concert líric; i li diu al batle que, o bé
deixi de fer aquests macroconcerts o bé ha de ser més auster. Així mateix, manifesta que no
sap si li cauria la cara de vergonya, però sí que li sabria molt de greu el fet que l’any 2006 hi
hagués hagut un dèficit de 90 mil euros. Manifesta que nosaltres no hem de pretendre ser
Viena, hem d’assumir que som un poble petit i que tenim uns ingressos limitats i que tenim
moltes despeses i considera que aquest 90 mil euros farien molt més bon efecte invertits d’una
altra manera. Així mateix, manifesta que no s’estendrà més perquè segurament tindrà llarg
temps per xerrar de totes aquestes despeses, les quals li semblen desmesurades i considera
que entre tots els grups polítics hem de tenir prou serenitat per saber què volem aconseguir
amb els concertis d’estiu.
Manifesta que no pot ser que any rere any, si bé el 2007 ha anat
millor, però....
Tot seguit, el batle demana.... El Sr. Coll Alcina manifesta que ara està xerrant ell. El batle
manifesta que ell dirigeix el Ple. El Sr. Coll Alcina manifesta que ell està en possessió de la
paraula. El batle insisteix que ell dur el Ple i que, ja que el Sr. Coll ha xerrat de l’any 2007, li
demana que digui també els nombres. El Sr. Coll Alcina manifesta que l’any 2007 ha tingut un
superàvit gràcies a unes aportacions que no sap si l’any que ve les tindrà, és a dir, d’un total de
66 mil euros de despeses, només hi ha hagut uns ingressos de 14 mil euros en concepte
d’entrades, la gran part restant han vingut d’aportacions privades que no sap si l’any que ve
les tindrà. Per tant, primer de tot convé assegurar açò i desprès obrar en conseqüència.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el Ple de novembre, davant una pregunta de
l’oposició sobre les goteres en el poliesportiu, el Sr. Cubas va dir que no tenia importància, que
eren quatre goteres puntuals i que no era preocupant.
Assenyala que en aquell moment no
tenia coneixement de quina era la situació que s’havia donat aquells dies de pluja intensa, però
llavors s’ha informat de gent que hi havia estat i resulta que la qüestió era més important que
no ens havia dit el regidor d’Esports.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, independentment de la importància de les
goteres, a la comissió d’Esports passada va fer una queixa quant al tractament que donava el
regidor davant un problema que és important. Els regidors de l’equip de govern hi són per
solucionar els problemes i els regidors de l’oposició hi són per demanar que es solucionin.
Entén que hi ha poc temps que duim de mandat i que no s’han pogut adoptar solucions, d’açò
no se’n queixa perquè és conscient que és un problema que ve d’estona, fa molts d’anys que al
poliesportiu no s’hi fa cap actuació i, a més, amb l’agreujant que és un edifici que des de
l’origen té defectes de construcció, i el fet que no s’hi hagi fet res, ha estat causa que la cosa
hagi anat a més. Així mateix, manifesta que s’alegra que el regidor d’Esports digui que s’han
canviat vidrieres que feia anys que estaven rompudes, però la seva queixa és quant al fet de
banalitzar un problema, i el fet de restar importància pot dur a repetir situacions passades.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal demana al regidor de Mobilitat si sap quants controls de
velocitat ha fet la Policia Local en el nucli urbà de Sant Lluís. Manifesta que li agradaria que
es contestàs aquesta pregunta, ja que segons la resposta que se li doni, en podrà fer una altra.
El batle manifesta que ha de quedar clar que estam en “Precs i suggeriments”, de manera que
açò no és un punt de debat, i el regidor pot contestar o no perquè ell no té l’obligació de
contestar.
Així mateix, manifesta que just sembla que els punts de debats no tenen
consistència i el punt de “Precs i suggeriment és” el debat de tot el Ple, quan teòricament és a
les comissions corresponents quan s’hauria de fer qualsevol tipus d’intervenció en aquest
sentit.
El Sr. Lora Buzón manifesta que se n’informarà amb el cap de la Policia Local.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que li agradaria saber quines instruccions es donen
als policies, des de la responsabilitat política, respecte al fet de controlar la velocitat dins el
nucli urbà.
El Sr. Lora Buzón manifesta que hi ha el codi de circulació i açò és la primera cosa que la policia
ha de fer respectar, i totes les vies urbanes i interurbanes tenen un límit de velocitat i als qui
sobrepassen aquests límits se’ls sanciona.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que el fet que no es compleixi el Codi de Circulació és
responsabilitat de l’Ajuntament, i diu açò perquè en es Cós, sobretot de nits, es produeixen
velocitats excessives, que calcula en uns 80 km/h, i no ha vist mai que hi hagués cap control
de velocitat. Manifesta que açò el preocupa, perquè si es demana un poble més habitable i que
els ciutadans se sentin segurs, si se senyal que hi ha a l’entrada del poble no es compleix, és
ben igual com si aquest senyal no hi fos. Per tant, demana si des de l’àmbit polític es donen
instruccions a la policia perquè intensifiqui aquests controls.
El Sr. Lora Buzón manifesta que des de Governació el que es fa és dir al cap de la Policia Local
que faci respectar el Codi de Circulació, i el que pot fer és demanar una relació de les sancions
posades per qüestió de velocitat.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que tothom sap com està la situació del poliesportiu, i vol
deixar clar que en cap moment ell va dir a l’anterior sessió plenària que no tenia importància,
sinó que va dir que hi havia quatre goteres puntuals i una de les goteres principals era la que hi
havia damunt el bar, la qual a dia d’avui està arranjada.

DOTZÈ.- ANÀLISI SOBRE EL PROCEDIMENT DE DONAR COMPTE DE L'ABSÈNCIA DEL
BATLE
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular ha observat que el bate es va
absentar del municipi el dia 12.12.07, i troba a faltar a la sessió d’avui el decret de batlia i el

19

fet de donar-ne compte a la sessió plenària. No entén per què no ha sortit a l’ordre del dia i
és rar que el batle, a l’escrit del passat dia 29.11.07, RS 8258, digués que “aquest Ajuntament,

com a norma, dicta resolució d’Alcaldia de delegació de competències motivada per l’absència
en el terme municipal i de l’esmentada resolució es dóna compte a la sessió plenària.” Com
que açò no s’ha complert, el Partit Popular, simplement, demana que es compleixi, perquè el
batle és qui estableix l’ordre del dia i ha de saber els assumptes que s’han d’incloure.
Intervé el batle. Manifesta que li hauria agradat que la senyora Baillo hagués assistit a la
Junta de Portaveus i d’aquesta manera podria haver fet aquesta apreciació i probablement
aquest lapsus que van tenir en el seu moment s’hauria pogut corregir, perquè no ha estat res
més que un lapsus.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que açò ho ha observat avui, no fa una setmana.
El batle manifesta que fa una setmana, aquesta mateixa documentació que tenim aquí com a
convocatòria es va dur a una Junta de Portaveus, però com que la senyora Baillo no hi va poder
assistir no va poder apuntar aquest lapsus que van tenir.
La Sra. Baillo Vadell insisteix que fa una setmana no ho sabia, açò, sinó que ho ha observat
avui.
El batle manifesta que ha estat un lapsus perquè, en principi, l’absència, que va ser de menys
de 24 hores, no exigia haver de fer delegació de competències, però llavors per necessitats sí
que es va haver de fer i la va signar el primer tinent de batle.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

TRETZÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
14.12.07.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR, RE 6290.- DECRETS DE BATLIA SOBRE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIA
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat
de dia 14.12.07, on es va debatre aquesta proposició, en la qual es demanava que a part
d’informar de les absències del batle s’informi sobre la raó de les absències, recorda que la
senyora Marqués va dir que si el batle se n’anava a Sant Climent o Ciutadella també havia de
fer delegació de competències, açò és el que ella va interpretar.
Manifesta que la legislació
diu: “Cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de 24 horas sin haber concedido
delegación o cuando por una causa imprevista le hubiese resultado imposible otorgarla, le sustituirá el
teniente de Alcalde a quien corresponda, quien deberá dar cuenta de ello a la corporación.” Per tant,
creu que aquí queda contestada la pregunta de la senyora Marqués.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle s’ha absentat en diferents ocasions sense
que els membres de la corporació ho sabessin, i el batle a l’escrit de dia 29.11.07 diu el
següent: “Quan el batle d’aquesta municipi s‘absenta del mateix, sigui per motius professionals, d’oci o
de qualsevol altre índole, ha de donar compte de la seva absència, a l’objecte de la necessària substitució.
En aquesta Ajuntament, com a norma, se dicta Resolució d’Alcaldia de delegació de competències
motivada per l’absència en el terme municipal, i l’esmentada resolució es dóna compte a la sessió
Açò ha vist que no es complia; és més, l’altre dia, i per primera vegada des que
plenària.”
pertany a aquest consistori, va rebre un escrit del primer tinent de batle dient que el substituïa
en el seu càrrec, mai açò havia passat abans. Per tant, el motiu d’aquesta proposició no és
més que per demanar que es compleixi la llei, cosa que fins ara no s’havia fet, i també que en
els decrets hi figuri una raó de les seves absències, ja sigui per assumptes personals o per
assumptes oficials.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que la senyora Baillo ha fet referència al que ella va
dir a la comissió d’Urbanisme, i recorda que quan va dir si el batle anava a Ciutadella o a altres
municipis de l’illa, no va dir si havia de fer delegacions de competències, sinó que va dir si el PP
demanava el perquè s’absentava del municipi quan anava a una reunió a Ciutadella i diu que
sempre ha entès que mai ho ha demanat perquè no els hi interessat. L’únic que va dir és que
no hi havia per què donar l’explicació de quin era el motiu d’absentar-se del municipi més de 24
hores, de la mateixa manera que no hi havia per què donar el motiu pel qual s’absentava dues
hores. En cap moment va parlar de comunicar la delegació de competències.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, no la va entendre, però, no obstant açò, si el Partit
Popular demana que s’expliqui la raó de les absències del batle no és més que per una qüestió
de transparència. Manifesta que si el Partit Popular es posa en el seu lloc, no li importaria en
absolut donar una explicació de la raó per què s’absenta el batle, no hi ha res a amagar, ja que
quan un governa se’n va per assumptes personals o se’n va per assumptes oficials; per tant,
no veu la dificultat per donar aquesta explicació.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular no té tota la informació, i
per demostrar que l’equip de govern no compleix diu que té una resolució de Batlia, la núm.
61, on el batle es va absentar per més de 24 hores, de dia 31.01.07 fins a dia 04.02.07, i que
mai es va posar en coneixement de la resta de la corporació, ni tampoc va passar pel Ple. Per
totes aquestes raons, el Partit Popular demana l’aprovació de la proposició presentada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen de la comissió
d’Urbanisme, Governació i Mobilitat de dia 14.12.07, relatiu a la desestimació de la proposició
pel Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i PSM-ELS
VERDS (2); i sis vots en contra, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda
desestimar en tots els seus termes la proposició presentada pel Partit Popular, RE 6290, de dia
14.11.07.

CATORZÈ.- DONAR COMPTE DE L'ACTE DE DIA 07.12.07 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL PROCEDIMENT ORDINARI 238/2001.REQUERIMENT AL BATLE I
A TOT EL CONSISTORI MUNICIPAL PER AL
COMPLIMENT FIDEL I EXACTE DEL QUE DISPOSA LA SENTÈNCIA 11/03 D'ACORD
AMB EL QUE ESTABLEIX L'ACTE DE DIA 16.01.06
El secretari dóna compte íntegrament de l’acte de dia 7 de desembre de 2007 del jutjat
contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, registre d’entrada en aquest Ajuntament
núm. 6952, de dia 18.12.07, relatiu a l’execució de la sentència núm. 11/03, de dia 21.01.03,
dictada pel jutjat contenciós administratiu núm. 1 en el procediment instat pel Consell Insular
de Menorca, el qual sollicita l’anullació d’una llicència d’obres concedida per aquest
Ajuntament a Binibeca Club Hotel SA per a l’excavació d’una piscina a Binissafúller (PO
238/2001); l’esmentat acte de 7.12.2007 és així mateix relatiu al que s’estableix a l’acte de dia
16.01.06.
Tot seguit, i de conformitat amb el que s’estableix a l’acte de dia 07.12.07, el secretari
requereix el batle als efectes següents:
“SEGUNDO.- Como el cumplimiento de la sentencia todavía no se ha ejecutado en su totalidad, se
requiere nuevamente a la Alcaldía para que en el plazo improrrogable de dos meses proceda a la
reposición de la realidad infringida a su estado anterior, esto es demolición completa de la
piscina, y a tal efecto se requerirá formalmente al Sr. Alcalde en el primer pleno que se celebre
en este Ayuntamiento, requiriéndole al efecto el auxilio del Sr. Secretario municipal quien dará
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lectura de este auto al consistorio y requerirá en forma al Alcalde al efectivo y total cumplimiento
nuevamente con el apercibimiento de desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento y
con los perjuicios que pecuniariamente pudieran derivarse a él y a los miembros del consistorio
que no cumplieren lo ordenado según lo acordado en auto de 16 de enero de 2006. Con
apercibimiento al Sr. Secretario que deberá remitir a este Juzgado testimonio de lo actuado para
constancia en autos, bajo apercibimiento de desobediencia a la Autoridad en caso de
incumplimiento de lo ordenado.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.40 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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