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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 30/09/2009
Hora: de les 20 a les 21.30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Catalina Vidal Pons
Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 24.09.09.- Ratificació
resolucions d'Alcaldia en matèria de personal
Tercer.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 24.09.09.- Aprovació
provisional (2ª) de l'expedient de modificació puntual de les Normes Subsidiàries.Creació d'una zona d'equipaments docents
Quart.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 24.09.09.- Sol·licitud
presentada per Autos San Luis, CB amb relació a parcel·les del Polígon Industrial
Cinquè.- Aprovació Festes Locals 2010
Sisè.- Donar compte dimissió regidora del Partit Popular, Catalina Vidal Pons
Setè.- Donar compte resolució d'Alcaldia núm. 2009/627.- Delegació competència
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desè.- Proposta que presenta el grup d'EM-EU amb relació al Col·legi Públic de Sant
Lluís.- Tutor 6è curs
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 31.07.09.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
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SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
24.09.09.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual
figura a l’expedient.
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
PSM-ELS VERDS (2); quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); i un
vot en contra, corresponents al membre d’EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2009/594;
2009/618; 2009/631; 2009/714; 2009/715; 2009/738; 2009/739 i 2009/753,
indicades anteriorment.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
24.09.09.- APROVACIÓ PROVISIONAL (2ª) DE L'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 d’Alcaldia, de dia 21.09.09, amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atendiendo al acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 19 de junio de 2009. ---------------Atendiendo a las conversaciones mantenidas con la Conselleria de Ordenación del Territorio
del Consell Insular de Menorca con relación al expediente tramitado. ----------------------------------Atendiendo al informe técnico y jurídico emitido por el Arquitecto D. Pere Serra y el Abogado D.
Rafael Company, con relación a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para
establecer un sistema general de equipamiento comunitario de uso docente, emitido en fecha
17 de septiembre de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a la documentación técnica presentada donde se recogen las variaciones
estudiadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a que la competencia para la aprobación definitiva del expediente corresponde al
Consell Insular de Menorca, es por lo que elevo a la consideración de la Comisión de
Urbanismo, en orden a la adopción, en su caso, del oportuno acuerdo plenario, las siguientes ------------------------------------- PROPUESTAS DE ACUERDO -----------------------------------------------Acordar una segunda aprobación provisional del expediente de Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Sant Lluís relativo a la creación de una zona de equipamientos
docentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitar del Consell Insular de Menorca la emisión del informe favorable al presente
expediente, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 14/2000, de
Ordenación Territorial. -----------------------------------------------------------------------------------------------Remitir el expediente aprobado al Consell Insular de Menorca, en orden al desarrollo de la
tramitación necesaria para su aprobación definitiva.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Igualment, el secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de
l’informe emès pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals, de dia 17.09.09, el qual figura a
l’expedient.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el president efectua una detallada explicació respecte als motius pels quals es
presenta una segona aprovació provisional d’aquest expedient degut a l’entrada en vigor de la
Llei 4/2008.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, per unanimitat,
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------Primer.- Aprovar una segona aprovació provisional a l’expedient de modificació puntual de les
normes subsidiàries de Sant Lluís, relatiu a la creació d’una zona d’equipaments docents. ------Segon.- Sol·licitar del Consell Insular de Menorca l’emissió de l’informe favorable al present
expedient, conforme al previst a la disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, d’Ordenació
Territorial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Remetre l’expedient aprovat al Consell Insular de Menorca, en ordre al
desenvolupament de la tramitació necessària per a la seva aprovació definitiva.” --------------------

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 unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar una segona aprovació provisional a l’expedient de modificació
puntual de les Normes subsidiàries de Sant Lluís, relatiu a la creació d’una zona
d’equipaments docents.
Segon.- Sol·licitar del Consell Insular de Menorca l’emissió de l’informe favorable al
present expedient, conforme al previst a la disposició addicional tercera de la Llei
14/2000, d’Ordenació Territorial.
Tercer.- Remetre l’expedient aprovat al Consell Insular de Menorca, en ordre al
desenvolupament de la tramitació necessària per a la seva aprovació definitiva.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
24.09.09.- SOL·LICITUD PRESENTADA PER AUTOS SAN LUIS, CB AMB RELACIÓ
A PARCEL·LES DEL POLÍGON INDUSTRIAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local de dia 02.07.09, amb relació a la resolució de la compravenda
d’una parcel·la en el Polígon Industrial de Sant Lluís a favor d’Autos San Luis, CB, així com de
l’escrit presentat per Autos San Luis, CB, RE 4620, de dia 21.08.09, en relació al particular. ---Continua el secretari. Efectua una detallada explicació de les diferents formes de venda de
parcel·les en el Polígon Industrial efectuades per aquest Ajuntament. Informa que el cas que
ens ocupa va entrar en el procediment d’adjudicació directa a distints industrials radicats en el
nucli urbà per traslladar la seva empresa a una parcel·la del polígon industrial. Segueix
manifestant que en aquella venda hi havia l’obligació que en el període de quatre anys havien
de donar de baixa l’activitat de dins el poble, així com l’alta i la llicència d’obertura de
l’esmentada activitat a la parcel·la objecte d’alienació en el polígon industrial. Manifesta que
les diferents vendes que es van fer amb aquest sistema es van dur a terme, excepte Autos San
Luis, CB, que no ha donat de baixa la seva activitat en el nucli urbà ni ha construït la nau en el
polígon. Per aquest fet, la Junta de Govern Local va acordar iniciar els tràmits necessaris per a
la resolució de la compravenda realitzada a Autos Sant Lluís, i l’esmentada empresa va
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presentar l’escrit que s’ha indicat, en el qual posen de manifest diferents circumstàncies
respecte a la no-execució de la nau, i sol·liciten un període de 24 a 36 mesos més per poder
desenvolupar aquesta actuació.
Conclou dient que en aquest procediment no hi va haver
bases ni concurs, ni hi va haver tercers afectats.--------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que el PSM-Els Verds mostra el seu acord a admetre la
sol·licitud presentada però que hi pugi haver més ajornaments.
La Sra. Marqués Portella
manifesta que el PSOE també hi està d’acord, si bé tal vegada no arribar als 36 mesos, sinó als
24 mesos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si totes les adjudicacions que es van fer amb aquest
sistema van complir amb l’obligació de traslladar-se en el període de quatre anys. El secretari
respon que sí, a excepció d’Autos San Luis, CB. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs,
si únicament hi queda aquesta empresa, ho veuria bé concedir un període de 24 mesos, però
ho ha de consultar amb la resta del seu grup polític. Per tant, anuncia que avui s’abstindrà.----Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la clàusula resolutòria estableix que l’adjudicatari
de la parcel·la en el període no superior a 48 mesos ha de presentar la baixa de l’activitat, així
com l’alta i la llicència d’obertura de l’esmentada activitat a la parcel·la del polígon industrial.
En canvi, a l’escrit d’al·legacions presentat, Autos San Luis, CB sol·licita la concessió d’un
període de 24 a 36 mesos més sobre la data de venciment del període anterior per a la
presentació del projecte de construcció del nou taller. ------------------------------------------------------El president manifesta que l’acord que s’adopti, si és el cas, no serà concedir-li 24 o 36 mesos
per presentar el projecte, sinó que serà 24 o 36 mesos perquè compleixi les obligacions
establertes en el seu moment. -------------------------------------------------------------------------------------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.- Acceptar parcialment la sol·licitud presentada per Autos San Luis, CB amb relació a
l’ampliació del període per a presentar la baixa en l’activitat situada en el carrer prolongació de
Sant Jacint s/n (actualment c/ Sol, 5), així com l’alta i la llicència d’obertura de l’esmentada
activitat a les parcel·les objecte d’alienació.---------------------------------------------------------------------Segona.- Determinar com a data límit el dia 01.10.2012 per dur a terme el que s’ha indicat
anteriorment.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Instar el Registre de la Propietat a modificar la clàusula resolutòria inscrita a les
finques registrals núms. 8651 i 8652, de conformitat amb el següent text literal:---------------------“La enajenación acordada somete su eficacia a que por parte del adquirente y con
anterioridad al día 1 de octubre de 2012, se presente la baja en la actividad situada en
la calle Prolongación de San Jacinto s/n (actualmente calle Sol, 5) de Sant Lluís, así
como el alta y licencia de apertura de la referida actividad en la parcela objeto de
enajenación.---------------------------------------------------------------------------------------------------En el referido período el adjudicatario no podrá enajenar la parcela vendida por este
Ayuntamiento, salvo a esta administración y por el precio pagado.----------------------------El incumplimiento de la presente cláusula implicará la resolución de la compraventa y la
pérdida por parte del comprador de las fincas adquiridas, mediante el pago por parte
del Ayuntamiento del importe satisfecho.”------------------------------------------------------------Quarta.- Facultar el batle per signatr, si és el cas, els documents públics subsegüents al
present acord.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que a la comissió hi va haver bastant de consens
sobre el particular i es va concloure determinar com a data límit el dia 01.10.2012 per
presentar la baixa de l’activitat situada en el nucli urbà, així com l’alta i la llicència
d’obertura de l’esmentada activitat en el Polígon Industrial.
Intervé la Sra. Baillo Vadell anunciant que el Partit Popular hi votarà a favor. Igualment,
el Sr. Melià Mercadal anuncia que EM-EU també hi donarà suport.
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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.- Acceptar parcialment la sol·licitud presentada per Autos San Luis, CB amb
relació a l’ampliació del període per a presentar la baixa en l’activitat situada en el
carrer prolongació de Sant Jacint s/n (actualment c/ Sol, 5), així com l’alta i la llicència
d’obertura de l’esmentada activitat a les parcel·les objecte d’alienació.
Segon.- Determinar com a data límit el dia 01.10.2012 per dur a terme el que s’ha
indicat anteriorment.
Tercer.- Instar el Registre de la Propietat a modificar la clàusula resolutòria inscrita a
les finques registrals núms. 8651 i 8652, de conformitat amb el següent text literal:
“La enajenación acordada somete su eficacia a que por parte del adquirente y con anterioridad
al día 1 de octubre de 2012, se presente la baja en la actividad situada en la calle Prolongación
de San Jacinto s/n (actualmente calle Sol, 5) de Sant Lluís, así como el alta y licencia de apertura
de la referida actividad en la parcela objeto de enajenación.
En el referido período el adjudicatario no podrá enajenar la parcela vendida por este
Ayuntamiento, salvo a esta administración y por el precio pagado.
El incumplimiento de la presente cláusula implicará la resolución de la compraventa y la pérdida
por parte del comprador de las fincas adquiridas, mediante el pago por parte del Ayuntamiento
del importe satisfecho.”

Quart.- Facultar el batle per signatr, si és el cas, els documents públics subsegüents al
present acord.
CINQUÈ.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2010
El secretari dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears, RE 4226, de dia 07.08.09, en el qual es detalla la relació de festes
laborals per a l’any 2010, que és com segueix:
-

1 de gener, Cap d’Any, divendres.
6 de gener, Epifania del Senyor, dimecres.
1 de març, Dia de les Illes Balears, dilluns.
1 d’abril, Dijous Sant, dijous.
2 d’abril, Divendres Sant, divendres.
5 d’abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
1 de maig, Festa del Treball, dissabte.
12 d’octubre, Festa Nacional, dimarts.
1 de novembre, Tots Sants, dilluns.
6 de desembre, Dia de la Constitució, dilluns.
8 de desembre, Immaculada Concepció, dimecres.
25 de desembre, Nadal, dissabte.

Intervé el batle dient que l’Ajuntament s’ha de pronunciar sobre les dues festes locals
per a l’any que ve. Proposa que una sigui dia 8 de setembre (festivitat de Gràcia) i que
l’altra, com que dia 17 de gener, Sant Antoni, cau en diumenge, que sigui dia 24 de
maig, dilluns de Cinquagesma, o bé dia 30 d’agost, dilluns de les festes de Sant Lluís.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular coincideix amb el 8 de
setembre i que, l’altre dia, havia pensat que podria ser Cinquagesma o bé dia 19 de
març, Sant Josep.
Després d’una àmplia anàlisi, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze
membres assistents, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís per a l’any 2010
els dies 24 de maig (Cinquagesma) i 8 de setembre (festivitat de Gràcia).
SISÈ.- DONAR COMPTE
CATALINA VIDAL PONS

DIMISSIÓ

REGIDORA DEL

PARTIT

POPULAR,

El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Catalina Vidal Pons, RE 5078, de dia
16.09.09, mitjançant el qual presenta la dimissió al càrrec de regidora d’aquest
Ajuntament.
Així mateix, el secretari dóna compte de l’escrit presentat per Isabel Gornés Fiol,
número 6 de la llista presentada pel Partit Popular a les passades eleccions del mes
de maig de 2007, RE 5130, de dia 18.09.09, en el qual sol·licita que sigui admesa la
seva acceptació a ocupar la vacant deixada per la regidora Catalina Vidal Pons.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. En nom del Partit Popular, agraeix la feina feta per
aquesta regidora, la qual, per motius personals, ha hagut de presentar la dimissió.
Intervé el batle. Igualment, agraeix la feina feta per l’esmentada regidora durant el
temps que ha estat en aquest consistori.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, en nom d’EM-EU, solidaritzar-nos amb
la situació personal de la ex-companya, Catalina Vidal Pons, i agraeix la feina que ha
fet pel poble de Sant Lluís.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i accepta la dimissió presentada per la
regidora Catalina Vidal Pons. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta Electoral
Central la sol·licitud d’expedició de la credencial de nomenament de la regidora que
haurà de substituir-la, Isabel Gornés Fiol.
SETÈ.- DONAR COMPTE
DELEGACIÓ COMPETÈNCIA

RESOLUCIÓ

D'ALCALDIA

NÚM.

2009/627.-

El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/627, de dia 29.07.09,
que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 1 de agosto por la mañana hasta el día 4
de agosto por la tarde; y atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en
el término municipal, y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen
Local, vengo en ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLVER---------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 1 de agosto de 2009 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 4 de agosto de 2009 por la tarde. -----------------------------------6
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SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 29.07.09
-

Punt 2n, apartat 3r.- Còpia del permís d’instal·lació de l’activitat permanent major
de “Sala Polivalent”, així com de l’informe del Consell Insular de Menorca, RE
3862, de dia 20.07.09.

-

Punt 12è.- Còpia de les següents factures del mes de juny:
- Bimbell, SL, per import de 2.320 euros.
- Bimbell, SL, per import de 2.320 euros.
- C. Jaype, per import de 2.903,61 euros.
- Ferreteria Orfila, per import de 68 euros.
- FCCSA, per import de 4.845,06 euros.
- GAAT, per import de 1.489,44 euros.
- Graficas Munda, per import de 4.000 euros

-

Punt 13è.- Còpia de les següents factures del mes de juliol:
- A. Palliser, per import de 92,22 euros.
- C. Jaype, per import de 505,73 euros.
- Menorquina de Materiales, per import de 46,77 euros.
- Nuria Luterbacher, per import de 600 euros.
- Panaderia Pons, per import de 585,51 euros

Junta de Govern Local de dia 06.08.09
-

Punt 12è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 4 “Construcció d’un transformador
per al geriàtric de Sant Lluís”.

-

Punt 13è.- Còpia del pressupost extraordinari presentat en concepte d’electricitat
per a cambres i extractors de cuina del geriàtric, per import de 8.117,10 euros.

Junta de Govern Local de dia 29.07.09
-

Punt 19è.- Explicació dels motius pels quals l’equip de govern està en desacord
amb els criteris de distribució de parcel·les a l’àrea esportiva de Bintalfa.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana còpia dels següents decrets de Batlia:
-

2009/640, 2009/648, 2009/670, 2009/671, 2009/676, 2009/701, 2009/712,
2009/717, 2009/723, 2009/724, 2009/730, 2009/731, 2009/754, 2009/755,
2009/756 i 2009/764.

A continuació, el Sr. Melià Mercadal sol·licita la inclusió d’un punt d’urgència.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents,
incloure’l.

acorda

NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Sr. Cruz en una comissió de Medi
Ambient o a un taller de l’Agenda Local 21 va comentar que es repartirien unes
bosses de ràfia per reciclar, que en el nucli urbà es repartirien porta a porta i que a les
urbanitzacions s’enviaria un comunicat perquè la gent passàs a cercar-ne per
l’Ajuntament, així com també s’enviaria un comunicat on s’informàs del dia de recollida
de restes de jardineria. Manifesta que ell viu en una urbanització i no ha tingut ni una
cosa ni l’altra, ni sap si els veïns que viuen a altres urbanitzacions ho han rebut o no,
per la qual cosa voldria saber si s’ha repartit o quan pensen comunicar-ho i quin cost
haurà tingut aquesta campanya per a l’Ajuntament.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que li respondrà en el proper Ple.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que ha vist per registre d’entrada una
factura de tres bótes d’aigua (30 mil litres d’aigua) per import de 177 euros. Voldria
una explicació de per a què s’ha emprat.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que, possiblement, deuen ser les que es van emprar pel
dia de l’incendi a l’avinguda de sa Pau, si bé ho confirmarà.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el Ple del mes de juliol va comentar
que es veien paneres pel poble i el Sr. Cruz va dir que ho investigaria. Afegeix que fa
uns dies diferents persones li han comunicat que en segueixen veient, per la qual cosa
voldria saber si ho ha investigat i si podria donar les ordres per posar-hi solució.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que sí que ho ha investigat i que es fa un tractament
anual de desinsectació en tot el clavegueram, tant en el nucli urbà com a les
urbanitzacions, però fa uns quants anys que estem patint una invasió de paneres
americanes, que són voladores, i que quan fa calor se’n veuen per tot.
El Sr. Tudurí Mercadal demana si es pensa tornar a fumigar de forma imminent o
haurem d’esperar un cert temps perquè es faci aquest tractament.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que els tractaments es fan durant les èpoques de major
eficàcia, que són a principis de la temporada de calor, però si es detecten casos de
més activitat en zones concretes, se’n torna fer un altre.
8

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Continua el Sr. Tudurí Mercadal. S’interessa respecte a on s’han trasplantat les
palmeres que hi havia devora les pistes de tenis, i per què.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que no sap a quines palmeres es refereix, però que ho
investigarà. El batle manifesta que es van llevar perquè es va aplanar l’esmentada
zona per posar-hi més fira amb motiu de les festes patronals. Així mateix, manifesta
que hi havia una reubicació de la fira, que feia tres anys que estava prevista, que era
treure de l’aparcament del camp de futbol la pista dels autos de xoc i traslladar-la a
l’esmentada zona. A més, manifesta que un dia o altre les palmeres havien de
desaparèixer, ja que l’esmentada parcel·la és equipament esportiu i s’haurà
d’executar.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que voldria saber d’on s’abasteix d’aigua
potable el caseriu de Torret.
El batle informa que el subministrament és municipal i que s’abasteix del pou de
s’Ullastrar. A més, fa poc temps es va fer una inversió per executar-hi una bomba
d’impulsió perquè a Torret hi havia punts on no hi havia pressió.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que feia aquesta pregunta perquè, segons un escrit
d’un particular (RE 4312), aquest informa d’uns resultats analítics on el nivell de
nitrats és molt elevat. Afegeix que les anàlisis estaven fetes d’una cisterna o d’un pou
particular i voldria una còpia dels resultats específics d’aquesta xarxa dels darrers dos
o tres mesos.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en una sessió plenària es va acordar
fer un conveni de col·laboració amb institucions penitenciàries per realitzar treballs
per a la societat i voldria saber si aquest conveni està signat i quan podrà disposar
l’Ajuntament d’aquestes persones.
El Sr. Cubas Pons manifesta que no sap si el conveni està signat o no. I respecte a
quan l’Ajuntament podrà disposar d’aquestes persones, manifesta que el jutjat és qui
dicta la sentència i ofereix a les persones aquesta possibilitat i llavors la persona
decideix si vol fer-ho, no és una obligació. El batle afegeix que en aquests moments
l’únic que hi ha és l’acord que va prendre el Ple. Semblava que hi havia tota una sèrie
de gent que estava en situació per executar aquests tipus de feina però Institucions
Penitenciàries no ha dit res més.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal recorda que en el darrer Ple va fer una referència
sobre la televisió digital terrestre a la costa i el batle va respondre que si sabien de
qualque veí que tingués una mala recepció que ho comunicàs. Manifesta que,
desprès d’haver xerrat amb diferents persones que viuen a la costa, gent de
Binibèquer Nou, Binibèquer Vell, Cala Torret, han comentat que tenen problemes de
recepció de senyal i que, després d’haver orientat l’antena cap als nous repetidors i,
sobretot al repetidor de Binibèquer Nou, segons els dies els canals es deixen de veure.
Per tant, demana al batle si pot comunicar-ho a la Direcció General de Comunicacions
perquè ho revisin i hi posin una solució abans que hi hagi l’apagament analògic del
repetidor de Mallorca, ja que hi ha gent que ha de seguir tenint l’antena orientada cap
a Mallorca per poder veure la televisió.
El batle manifesta que així ho traslladarà a la Direcció General de Telecomunicacions.
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Intervé el Sr. Morro Ferrà. Demana informació respecte a la situació de les noves
pistes de tenis i si aquestes estan en funcionament. El Sr. Cubas Pons respon que les
pistes estan funcionant.
Continua el Sr. Morro Ferrà. Recorda que a la darrera comissió de Sanitat i Serveis
Socials el Sr. Cubas va dir que el geriàtric i centre de dia s’obririen el proper mes de
desembre, per la qual cosa voldria saber si serà així. Per altra banda, també voldria
saber si estan aprovades les bases que han de regir respecte a la gestió del geriàtric i
centre de dia.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que en aquests moments s’està acabant
de fer feina respecte al plec de condicions per treure a concurs la gestió del geriàtric i
creu que a finals del mes d’octubre sortirà la convocatòria. Afegeix que després es
veurà els terminis com van i no sap si s’obrirà el desembre, però si no serà a principis
de l’any que ve. El que sí pot dir és que segurament quedarà adjudicat el concurs
dins aquest any.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, a causa de les darreres pluges, ha tingut
una sèrie de queixes de veïns respecte a dos llocs que s’inunden. Un és a l’avinguda
de sa Pau, devora el bar Bracafé, on el pas de vianants és com un llac i, com que
recentment hi ha hagut obres, agrairia que els Serveis Tècnics ho revisessin. L’altre
lloc és amb motiu del nou aparcament que s’ha fet devora l’escola, allà on hi ha un
embornal que no pot assumir tota l’aigua i part d’aquesta se’n va darrera un edifici,
que fa com un pati, a son Parruquet i cap al carrer Sant Jacint, per la qual cosa
demana que també ho revisin els tècnics municipals.
El Sr. Lora Buzón manifesta que ja s’han pres mesures respecte a aquests punts en
concret. Manifesta que s’han donat ordres al director de les obres d’eliminar barreres
arquitectòniques a l’avinguda de sa Pau perquè es revisin tots els passos elevats de
vianants executats, ja que n’hi havia d’altres que també provocaven embassaments
d’aigua. Respecte a la qüestió de Son Parruquet, manifesta que resulta que quan es
va fer l’edificació van deixar una drecera oberta entre el terreny i l’edificació i, amb
motiu que els cotxes aparcaven, aquests van rompre les rejilles que evitaven que
entràs l’aigua. Afegeix, explicant les actuacions que té previst que faci la brigada
d’obres per solucionar aquesta qüestió.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el mes de gener de 2007 es va fer
l’aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries d’adaptació al PTI,
àmbit sòl rústic i nuclis tradicionals; han passat quasi dos anys i no se n’ha sabut res
més, per la qual cosa vol saber:
- Quina és la situació d’aquest expedient?
- S’han contestat les al·legacions?
- Si s’aprova inicialment un expedient de modificació de normes subsidiàries, es
publica al BOIB, etc., quin valor té aquesta aprovació si no es fa res més?
- Per quina raó ho tenen aturat?
- Faran el mateix respecte a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de
normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit zones turístiques?
El Sr. Lora Buzón informa que no estan contestades les al·legacions; que en aquests
moments l’expedient està aturat; ja que es volen incorporar una sèrie de petites
qüestions respecte a les rodalies, per la qual cosa s’haurà de fer una altra aprovació i
la idea és que dins els tres primers mesos de l’any es resolguin aquestes petites
qüestions.
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La Sra. Baillo Vadell demana, doncs, si el que es va aprovar té valor o no. El Sr. Lora
Buzón respon que se n’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al senyor Lora Buzón: Creu que el model de
construcció que s’està fent a Binissafúller Platja és el que defensa el PSM? No creu
que abans de donar la llicència hauria pogut fer qualque gestió per impedir l’impacte
visual?
El Sr. Lora Buzón manifesta que li va remetre l’informe de l’inspector, i a l’article de la
norma diu que les obres s’hauran d’adequar a l’estètica i, sobretot, com una voluntat
lliure de disseny de l’arquitecte que faci aquest projecte, no especifica exactament la
tipologia. Afegeix que personalment hi ha edificacions que li agraden i d’altres no, així
com n’hi ha de modernes que li agraden i d’altres no. En el cas d’aquesta, quan
estigui acabada li donarà l’opinió.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no li ha demanat la seva opinió personal, sinó
què és el que defensa el PSM. Afegeix que, com que el PSM de tota la vida el que ha
fet és anar en contra d’aquests tipus d’edificacions, per açò li ha demanat si abans de
donar la llicència no hauria pogut fer una gestió per impedir aquest impacte.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la senyora Bailló és deu inventar les bases del partit
d’ell (PSM) perquè al partit no se n’ha xerrat mai, de la tipologia de les cases.
La
Sra. Baillo manifesta que ella no ha xerrat de tipologia de cases, sinó de model de
construcció; ara bé, si el Sr. Lora ho té confús, és el seu problema.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana quan es farà la recepció de la urbanització de
Binibèquer Vell, ja que fa estona que diuen que s’està pendent d’un informe i el Partit
Popular no ha vist l’informe ni veu que se’n xerri per res de la recepció de l’esmentada
urbanització.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la urbanització de Binibèquer Vell es recepcionarà
quan els serveis tècnics municipals tenguin un moment per passar per tota la
urbanització i comprovin que tot està correctament.
La Sra. Baillo Vadell demana si s’ha començat a fer aquesta feina. El Sr. Lora Buzón
respon que, parcialment. La Sra. Baillo demana què és el que s’ha fet. El Sr. Lora
respon que li contestarà per escrit.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana si s’han elaborat les bases de l’oferta pública
d’ocupació per aquest any, ja que s’havien de fer en el mes de maig per,
posteriorment, fer les proves en el mes de setembre o octubre.
La Sra. Marqués Portella informa que des del mes de juny s’estan fent proves i en
aquests moments ja s’han cobert les places d’arquitecte; d’arquitecte tècnic; de
policies; i de treballadora social. Afegeix que en aquests moments hi queda per treure
a concurs les places d’auxiliar administratiu i d’administratius.
Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte a com estan exactament les obres
del geriàtric. El Sr. Cubas Pons respon que a punt d’acabar. La Sra. Baillo demana
quan és a punt d’acabar. La Sra. Marqués respon que les obres de l’edifici del
geriàtric estan acabades i el que ara s’està fent és l’acabament del vial i voravia
exterior; per tant, del geriàtric únicament hi queden les tramitacions administratives.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell.
Demana quan s’aprovarà el pla d’evacuació de
l’escoleta i quan s’instal·larà l’alarma contraincendis.
La Sra. Marqués Portella
respon que quan els serveis tècnics el tenguin elaborat, s’aprovarà.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té pendent de contestació l’escrit
presentat el dia 10.08.09, RE 4314, relatiu a modificacions extrajudicials i en el qual es
sol·licita un llistat del reconeixement de despeses de diferents anys.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple del mes de juny va demanar al
batle per què el camp de futbol no tenia aprovat un projecte d’activitat i d’instal·lacions;
i ell va contestar que el CIM no l’hi havia donat perquè s’estava pendent de fer-se una
edificació per posar més serveis. No obstant açò, va demanar-li també si un camp de
futbol o qualsevol altre lloc que no té aquest projecte autoritzat, pot tenir una activitat
normal i si és legal que l’Ajuntament promogui jocs sense complir la normativa. Açò no
se li ha contestat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Tribunal Superior de Justícia, en un
recurs presentat per la Sra. Alsina respecte a la qüestió d’unes reculades a Punta
Prima, donava vuit mesos per solucionar el problema. Dia 3 d’octubre es compleixen
els vuits mesos, per la qual cosa vol saber què ha fet l’Ajuntament.
El batle informa que l’Ajuntament ha fet el tràmit que el tribunal li va ordenar i, si no
recorda malament, dia 28 d’octubre va acabar el període que tenia la Sra. Alsina per
presentar al·legacions, ja que tot el procediment que ha fet l’Ajuntament es va notificar
a l’esmentada persona. Afegeix que durant els propers dies es remetrà tot l’expedient
al Tribunal respecte a les conclusions a què s’ha arribat, si bé parcialment ja s’ha
remès part de l’expedient.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana l’emissió d’un informe dels ingressos i
despeses amb motiu de la gestió municipal de les hamaques i para-sols de les platges
de Punta Prima i Binibèquer.
El batle respon que des de l’àrea d’Hisenda se
n’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les palmeres que s’han llevat de la zona
esportiva, manifesta que és xocant que una administració, com és l’Ajuntament, no les
hagi aprofitat, així com també és xocant que el regidor de Medi Ambient no sabés res
d’aquestes palmeres. Afegeix que el fet que les hagin fet desaparèixer així de cop en
sec, li sap greu.
El batle manifesta que a l’àrea de la costa, fins i tot, intentam resoldre problemes de
vegetació, un problema que està vinculat a la palmera, que fan una alçada que poden
afectar gent i col·locades enmig del carrer; ja se n’han llevat unes quantes, perquè la
nostra obligació és evitar el màxim de perill.
La Sra. Baillo Vadell creu que les palmeres en qüestió no tenen res a veure amb la
vegetació que es pot trobar a la costa i suggereix que la propera vegada que hagin
de llevar qualque tipus d’arbre d’aquestes característiques, s’intenti trasplantar-lo a un
altre lloc.
El batle manifesta que amb aquest tipus de vegetació tenim un problema bastant
seriós a s’Algar, ja que l’amplada d’aquestes palmeres no deixa passar cotxets ni
cadires de rodes per damunt les voravies, per la qual cosa no sap quina serà la
solució. Afegeix que, atès que la normativa ens obliga a garantir els pas de vianants
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amb unes amplades determinades, un dia o l’altre haurem d’escometre el tema de
s’Algar, i a veure com el resolem, ja que és una vegetació de fa molts d’anys amb
aquest inconvenient, i no xerram de dues o tres palmeres, sinó de moltes més. És una
situació preocupant perquè es tracta d’un element ornamental a s’Algar, però la
problemàtica damunt les voravies hi és.
La Sra. Baillo manifesta que si el batle la convida a veure-ho tal vegada podrà fer-li
qualque suggeriment, si bé ell està suficientment assessorat amb tècnics que li poden
dir què és millor.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si l’Ajuntament té una zodiac cedida pel
Govern balear des de l’any 2008. El batle respon que sí, a través d’un conveni. La
Sra. Baillo demana on està amarrada durant l’estiu. El batle respon que sempre ha
estat dins una cotxera i que no ha sortit per res, excepte un dies que la Conselleria
d’Interior ens la va demanar per deixar-la a l’Ajuntament des Mercadal que havien
tingut un problema amb la que ells tenien.
La Sra. Baillo demana, doncs, quin és el
seu ús durant l’estiu. El batle manifesta que quan es signa el conveni amb Creu Roja
aquesta entitat funciona amb la seva barca, i mai han hagut de menester aquesta altra
embarcació i, si no fa falta, no tenim per què treure-la. La Sra. Baillo manifesta que la
següent pregunta que volia fer és quines activitats ha desenvolupat durant els anys
2008 i 2009. El batle respon que cap. La Sra. Baillo manifesta que també voldria
saber qui és la persona que la utilitza i si aquesta persona té la corresponent titulació,
ja sigui de patró o mariner, així com si l’embarcació disposa de tota la documentació
en regla i si té la corresponent assegurança obligatòria. El batle respon que se
n’informarà, d’aquestes qüestions. Per altra banda, la Sra. Baillo demana si
l’Ajuntament ha tramitat davant Capitania Marítima la qüestió d’estar legalitzada per al
seu maneig respecte a embarcament i desembarcament de patró i mariners. El batle
respon que no ho sap. La Sra. Baillo manifesta que l’altra pregunta era si aquesta
embarcació és per a ús exclusiu de l’Ajuntament de Sant Lluís o poden deixar-la a
altres ajuntaments i entitats. El batle respon que, com ha dit abans, en un moment
determinat la Conselleria ens la va demanar per deixar-la a l’Ajuntament des
Mercadal. Finalment, la Sra. Baillo demana de qui és la responsabilitat en cas que es
deixi l’embarcació. El batle respon que se n’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el servei públic a la platja de Punta Prima
el dóna Creu Roja a través d’un conveni signat amb l’Ajuntament, per la qual cosa
voldria saber: El servei públic del salvament de platges, si s’ha de fer a través d’una
concessió administrativa, segons estableix la llei de contractes de les administracions
públiques, perquè està funcionament amb un conveni, que està clar que és irregular?
Què espera l’Ajuntament per posar en ordre aquesta situació i convocar un concurs
públic, què és el que correspon i el que legalment s’ha de fer?
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que des de fa dos anys hem estat esperant
que se’ns facilitàs l’estat de l’inventari de l’Ajuntament, i el batle contínuament ens ha
anat dient “el proper mes, el proper mes”, però aquest mes no arriba mai, i açò és com
una burla per a l’oposició, ja que els qui governen l’han de presentar a principi del
mandat i açò no s’ha fet. Per tant, vol saber si donarà l’ordre perquè es faci.
El batle manifesta que a la legislatura passada se’n va fer molta, de feina, amb
l’inventari, si bé ara està aturat i s’haurà de mirar de veure com podem agafar el fil
respecte a la freqüència que en aquell moment es va determinar. Així mateix, reconeix
que la Sra. Baillo te raó amb açò que diu, i assenyala que es mirarà de tornar agafar la
periodicitat establerta en el seu moment.
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Respecte al pàrquing de devora el cementeri, el qual està
inacabat, manifesta que té entès que hi havia un conveni amb la promotora de les
construccions del costat que l’obligava a acabar-ho. Voldria saber si hi ha qualque
data prevista per finalitzar-lo.
El batle informa que el conveni establia que amb la segona promoció de construcció
d’habitatges s’executaria el pàrquing. Afegeix que en aquests moments s’ha fet la
primera promoció, de les tres que hi havia previstes, i amb la segona s’executarà
l’indicat aparcament i s’efectuarà la cessió a l’Ajuntament. Conclou dient que en un
moment determinat es va condicionar per poder-lo emprar.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el Ple del mes de juny va fer una
sol·licitud respecte a quines urbanitzacions estaven recepcionades; i el Sr. Lora va
contestar-li dient que només hi havia recepcionat sa Sivina de Baix, Torret de Baix i
Biniancollet. Com que tenia entès que s’Algar també hi estava, demana si és correcta
la informació que se li va facilitar. El Sr. Lora respon que sí.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que li han comunicat que en el Molí de Baix s’ha
iniciat l’activitat; que hi va haver uns canvis d’horaris; que llavors hi va haver queixes
perquè hi havia incompatibilitat amb activitats de l’APIMA; però finalment s’ha
mantingut l’horari modificat. Demana si és així.
La Sra. Pons de Marco manifesta que de moment es mantindrà així perquè és l’horari
que dóna abast a més fillets.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que amb data 10.08.09, RE 4321, el Club
Marítim de Binissafúller remet a aquest Ajuntament una còpia de l’escrit remès a la
Demarcació de Costes en sol·licitud de reparació del varador. Demana si
l’Ajuntament ha pogut fer d’intermediari i si disposa de qualque contestació formal de
Costes sobre el particular.
El batle informa que de moment Demarcació de Costes no ha contestat. Afegeix que
el que sí que s’està fent és una llistat de coses que estan en mal estat, per tal de
veure fins on actua l’esmentat organisme.
Continua el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el Ple del mes de juny es va tractar una
moció del Partit Popular relativa a cartells informatius, la qual va quedar damunt la
taula a l’espera de l’emissió d’uns informes, per la qual cosa li agradaria saber si s’ha
fet qualque actuació en aquest sentit.
El batle manifesta que hi ha una feina feta d’un projecte de l’any 2000 o 2001 de tota
una sèrie d’indicadors i s’hauria de veure aquell projecte amb tot allò que hi ha
instal·lat en aquests moments. Afegeix que, per exemple, hi ha dos punts de l’àrea de
la costa que necessiten senyalització informativa, com és un a Biniancolla i un altre a
Son Ganxo, per indicar per on es va a Sant Lluís. Manifesta que s’hi està fent feina i
que qualsevol tipus d’indicador que es consideri que hi fa falta que s’informi, ja que
cada any s’incorpora al PIC un projecte de senyalització vertical i horitzontal.
Segueix el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la pàgina web municipal hi ha una sèrie de
coses que estan desactualitzades, com per exemple que no hi ha el Pressupost de
2009 penjat, les actes de les sessions plenàries no es pengen des del mes de gener,
per la qual cosa demana que s’actualitzi.
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Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que el Diumenge de les festes de Sant Lluís,
quan arribam a la tribuna l’espai és molt limitat i molts de nosaltres no tenim lloc i,
personalment, si no hi cabem, val més que li ho diguin, que no haver d’anar allà i
després que li diguin que no hi ha prou lloc. Sap que l’espai és limitat i complicat
però, per exemple, es convida els presidents de les urbanitzacions i en va venir un,
però si haguessin vingut tots... Conclou dient que és un problema de cada any, de
difícil solució, però que tal vegada s’hauria d’intentar fer qualque tipus de protocol o
reglament per saber, també, si els regidors poden dur acompanyant o no.
El batle manifesta que els regidors sí que poden dur acompanyants. El Sr. Coll Alcina
manifesta que enguany que va ser dalt la tribuna li van dir que no hi havia lloc per a la
seva dona. El batle manifesta que, en tot cas, devia ser que no hi havia cadira. El Sr.
Coll Alcina manifesta que no ho va entendre així. No obstant açò, suggereix que tal
vegada es podria posar el nom a les cadires.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en el carrer des Cós des de fa un temps
s’han retirat les bandes sonores, en concret, es van llevar durant les festes patronals i
no s’han tornat a posar, per la qual cosa voldria saber si es pensen a tornar a posar.
El Sr. Lora Buzón respon que sí que es tornaran a posar.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que fa un mes que han passat les festes i encara no
s’han posat, per la qual cosa es pot deduir que, del total de l’any, una part important no
n’hi ha. Suggereix que es posin i que quan es tornin a llevar que es col·loquin tot
d’una.
Continua el Sr. Melià Mercadal.
Respecte a la construcció que s’està fent a
Binissafúller Platja, manifesta que segons la llicència és una obra de reforma i
ampliació d’habitatge unifamiliar; a simple vista la construcció sembla més una obra
nova; demana si s’ha inspeccionat i si l’obra es correspon amb la llicència concedida.
El Sr. Lora Buzón respon que sí que s’ha inspeccionat i que la construcció s’ajusta a
la llicència concedida. Afegeix que allà hi havia un habitatge, es va demanar llicència
per reformar-lo, però amb la reforma la tiren baix i la fan de nou. Com que tenen el
tant per cent d’edificació més gran del que tenien abans, perquè els metres són
diferents, el que s’està fent s’ajusta a la llicència i als paràmetres.
El Sr. Melià Mercadal demana, doncs, una còpia de l’informe tècnic.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, efectivament, a la pàgina web
municipal les actes del Ple no estan actualitzades i sembla que hi ha més deficiències,
per la qual cosa demana que s’actualitzi.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta, respecte a les sol·licituds efectuades per la Sra.
Baillo Vadell a la sessió plenària de dia 31.07.09, el següent:
1.- Respecte a les reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades per
Santiago Ensesa, li pos de manifest que amb l’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de normes subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit zones turístiques, ja
s’incorporen les exigències plantejades a la sol·licitud de responsabilitat patrimonial.
Al dia d’avui el particular no ha reiterat la sol·licitud.
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2.- Per altra banda, el projecte del qual s’ha sol·licitat la inclusió en la millora i
rehabilitació de barris és el projecte de “Pavimentació zona de vianants Ses Micoles.
3.- Respecte a la sol·licitud de recepció de la urbanització de Binibèquer Vell, li
comunic que encara no estan culminats els estudis que permetin dur l’esmentat
expedient a la comissió d’Urbanisme per a la seva tramitació al Ple de l’Ajuntament.
Finalment, el batle manifesta que en el Ple passat la Sra. Baillo va demanar una sèrie
de qüestions, les quals ara respondrà. Sobre si els jocs de Son Ganxo disposen de
llicència d’activitat, li informa que un parc públic no necessita llicència administrativa.
Respecte a les barreres que hi ha baixant a la platja de Binissafúller, informa que
aquestes tanquen un espai propietat privada. I, pel que fa a l’informe sol·licitat sobre
l’activitat del camp de futbol, manifesta que en el dia d’avui encara no ha rebut aquest
informe i que, just el tengui, es remetrà.
DESÈ.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU AMB RELACIÓ AL
COL·LEGI PÚBLIC DE SANT LLUÍS.- TUTOR 6È CURS
El secretari dóna compte de la proposta presentada pel portaveu d’EM-EU en relació
amb l’assumpte indicat, que diu:
“Miquel Melià, portaveu del grup municipal d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida a
l’Ajuntament de Sant Lluís ------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el C.P. de Sant Lluís està patint des de ja fa molt d’anys una situació insostenible de
falta de recursos materials i d’infraestructura. -----------------------------------------------------------------Atès que enguany aquesta situació es veu agreujada per la situació de que un 6è no tindrà un
tutor a temps total ja que hi ha hagut peticions de reducció de jornada per part de membres de
l’equip educatiu del col·legi. Peticions que s’han de concedir ja que són un dret dels
treballadors. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que és l’únic cas que es dóna a tota Menorca i això pot suposar un greuge comparatiu
amb els alumnes d’aquest curs. -----------------------------------------------------------------------------------Atès que aquesta situacipo pot repercutir negativament en la qualitat de l’ensenyança d’aquests
alumnes i en extensió de tot el Col·legi. -------------------------------------------------------------------------Atès que pot suposar un precedent que no s’ha de permetre.---------------------------------------------Atès que la Conselleria a partir del 15 d’octubre té previst no fer modificacions en la plantilla de
professors. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el Ple de l’ajuntament de Sant Lluís, per via d’urgència, prengui el següent acord: -----------Instar a la Conselleria d’Educació del Govern Balear a que cerqui una solució, abans del 15
d’octubre, que garanteixi una ensenyança igualitària per a tots els alumnes del C.P. de Sant
Lluís i que el respecte als drets dels treballadors i treballadores no repercuteixi negativament en
la qualitat d’ensenyança”. --------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, a més de la situació de manca de
recursos materials i d’infraestructura que des de fa molts anys pateix l’escola de Sant
Lluís, aquest any s’hi ha afegit un problema puntual, en concret, que un sisè curs no
tindrà tutor a temps complet. Manifesta que a causa d’una petició de reducció de
jornada efectuada per un membre de l’equip educatiu, la Conselleria ha concedit la
mitja jornada que quedava buida, però aquesta circumstància fa que un curs de sisè
tindrà tres dies a la setmana un tutor i dos dies, no.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que creu que és l’únic cas que es dóna a
tot Menorca i açò suposa un greuge comparatiu cap als alumnes d’aquest curs i creu
que açò pot repercutir en la qualitat de l’ensenyança d’aquests alumnes i també en
tota l’escola. Així mateix, creu que açò pot provocar un precedent que no haurien de
permetre i, atès que ens hem informat que la Conselleria té previst, a partir del dia
15.10.09, no fer més modificacions a la plantilla de professors, és el motiu pel qual
EM-EU, proposa que s’insti la Conselleria d’Educació del Govern balear a cercar una
solució, abans del 15 d’octubre, que garanteixi una ensenyança igualitària per a tots
els alumnes del CP de Sant Lluís i que el respecte als drets dels treballadors i
treballadores no repercuteixi negativament en la qualitat d’ensenyança.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal demana el vot favorable a aquesta proposició, ja que
és important que l’Ajuntament s’impliqui en la necessitat que es garanteixi una bona
qualitat de l’educació i que no s’acceptin retalls en una qüestió tan sensible com és
l’educació dels nostres fills, per petits que siguin aquests retalls. Afegeix que sap que
és un fet puntual però considera que seria convenient que l’Ajuntament insti la
Consellleria d’Educació que hi doni una solució i, si no és possible, que almenys consti
que no ens agraden aquests tipus de mesures.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que és ver que s’ha iniciat el curs amb
aquest problema i, de fet, aquest Ajuntament ja ha intervingut en aquest afer i que, si
bé no s’ha fet cap escrit, sí que hem estat en contacte amb la Conselleria d’Educació.
Manifesta que el problema que té el CP Sant Lluís és que amb el total d’hores
atribuïdes als mestres de suport es passa de la quota perquè poguessin concedir una
jornada sencera a un altre mestre. Llavors, es va completar la jornada amb un altre
mestre que fa mitja jornada a Sant Lluís i mitja jornada a Ferreries, amb la particularitat
que vam aconseguir que estigués tres dies a Sant Lluís i dos dies a Ferreries.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquesta persona es va estudiar
quina era la millor manera perquè els al·lots patissin tan poc com fos possible aquesta
situació; també es va tenir en compte que sisè és el darrer curs de primària i que l’any
que ve van a secundària i, evidentment, ja s’acostumen a tenir diferents professors,
per la qual cosa no és el tutor que està tot el temps amb ells; i, a part de tot açò, que
ha duit una feina d’unes quantes setmanes per arribar a aquesta solució, hi ha un
compromís que al gener, que hi haurà una altra mitja jornada, aquesta se suplirà a
canvi d’una de sencera.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que nosaltres som sensibles a aquest
problema i hem fet tot el possible perquè es pogués resoldre i que des d’un principi de
curs hi hagués un professor a jornada completa. Per tant, anuncia que hi votaran a
favor.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb la primera lectura de la moció veia bé
la proposta d’instar la Conselleria a solucionar aquest problema, però quan l’ha llegida
més detingudament li han sorgit una sèrie de dubtes. Manifesta que el senyor Melià
diu que des de fa molts d’anys hi ha una situació insostenible de falta de recursos
materials... Açò l’ha deixada una mica sorpresa i voldria saber què hi diu la direcció
del centre escolar, respecte d’aquesta falta de recursos materials, si és cert o no. Així
mateix, manifesta que la senyora Marqués ha aclarit que el professor tutor de 6è
estarà tres dies amb els alumnes i dos fora, la qual cosa no veu que sigui cap disbarat,
però el que sí que no veu gens bé és que, si no ho ha entès malament, en el mes de
gener es canviï de tutor.
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Tot seguit, la Sra. Marqués Portella manifesta que no és realment així. Diu que aquest
curs mantindrà l’estructura existent en aquests moments, però en el mes de gener hi
haurà una altra situació d’aquestes característiques i se suplirà, en lloc d’un professor
a mitja jornada, amb un professor a jornada completa. Aquest és el compromís a què
s’ha arribat, però açò no significa que afecti aquest curs de 6è que estam tractant en
aquests moments, ja que aquest curs ha començant així i acabarà d’aquesta manera.
Afegeix que en aquests moments està funcionant bé.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que també voldria deixar constància que
un tutor no sempre veu els alumnes cada dia i no sempre els té dins la classe cada
dia. Per altra banda, manifesta que també s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament
no té competències en temes d’educació, hi pot donar suport, pot col·laborar, però no
hi té competències. Per tant, qualsevol proposta d’aquest tipus hauria d’estar més
dirigida a la direcció de l’escola per la qüestió dels horaris. Conclou dient que voldria
que la direcció de l’escola informàs respecte si és cert que hi ha una situació
insostenible de recursos materials.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Respecte a aquesta darrera intervenció de la
Sra. Baillo, manifesta que tothom sap que l’escola pública de Sant Lluís és una escola
de dues línies, que però funciona en tres línies, que hi ha doncs un excés d’alumnes...
Afegeix que si no recorda malament, segons la memòria informativa de l’expedient de
modificació de Normes subsidiàries per a la nova escola s’indicava que l’escola estava
pensada per a 360 alumnes, i que n’hi ha més de 500, per la qual cosa és una
situació absolutament insostenible de falta d’espai (tres aules prefabricades; l’aula
destinada a biblioteca s’utilitza com a aula, per tant, no hi ha biblioteca...). Afegeix que
hi ha una sèrie de serveis comuns que l’escola de Sant Lluís no pot oferir per aquesta
falta d’espai, per la qual cosa és evident la situació de falta de recursos materials i
d’infraestructura.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a la intervenció de la Sra. Marqués,
respecte a l’observació que desprès de 6è els alumnes s’han d’acostumar a tenir un
tutor unes determinades hores al dia o a la setmana, açò és evident, però passa a
primer d’ESO; i si açò es considera que és bo, bé es podria estendre a tots els cursos
de sisè, però si és per qüestions de falta de pressupost per cobrir la plaça sencera...
una mancança no es pot justificar com una virtut.
Finalment el Sr. Melià Mercadal manifesta que, respecte al que s’ha dit que el alumnes
no sempre veuen cada dia el tutor, no es tracta que el vegin cada dia o no, sinó que
tenguin un tutor a jornada sencera. No té sentit que el tutor sigui tres dies a l’escola i
dos dies no.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el tutor d’aquest grup de 6è és la
persona que està a mitja jornada i aquest hi és cada dia, i la persona que fa el suport
a aquest tutor que només fa una mitja jornada és el qui ve tres dies a la setmana. Per
altra banda, manifesta que ella no ha dit que sigui una virtut el fet que els alumnes
hagin de canviar de mestre, sinó que com que aquest problema es dóna a sisè no és
un problema tan greu, perquè els al·lots ja estan a punt de fer aquest canvi en què
entraran en una altra dinàmica i, de fet, els al·lots han demostrat que s’hi han
adaptat. Afegeix que una cosa diferent seria en un primer o segon curs, allà on els
al·lots sí tenen com a referència el seu tutor, que és amb qui passen la major part del
dia. Finalment, manifesta que ella ha mantingut diferents conversacions i sap que
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açò que ha passat a Sant Lluís no és per una falta de pressupost, sinó que no li
pertanyia pels motius que ha indicat anteriorment. Conclou dient que, no obstant açò,
l’equip de govern donarà suport a la moció perquè entén que qualsevol millora per
l’educació és bona.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que al seu entendre hi ha una
confusió entre el concepte de falta de recursos materials i el concepte de falta
d’infraestructura. En qüestió de falta d’infraestructura, cent per cent d’acord; quant a
recursos materials, entén que es tracta de xoc, papereres, etc.
Per tant, insisteix
que la regidora d’Educació faci una investigació en l’entorn de la direcció de l’escola
per veure si és ver que hi ha una situació insostenible de recursos materials.
Finalment, manifesta que el Partit Popular votarà a favor de la proposta presentada, si
bé creu que amb l’explicació que ha donat la senyora Marqués ja està tot dit, per la
qual cosa creu que aprovarem un cosa que no servirà per a res.
Finalment, el batle manifesta que és evident que l’Ajuntament pot expressar la seva
opinió i és evident que la Conselleria pot passar totalment de la qüestió, i assenyala
que la regidora ha estat sobre el tema i ha explicat la situació. Conclou dient que,
dins aquesta consideració d’intentar veure si hi ha possibilitats o donar un toc
d’atenció a la Conselleria per veure si pot resoldre aquesta qüestió, encara que
sabem que hi ha certes dificultats, és el motiu pel qual l’equip de govern donarà suport
a la proposta presentada.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada pel
grup d’EM-EU.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda instar la
Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears que cerqui una solució, abans
del 15 d’octubre, que garanteixi una ensenyança igualitària per a tots els alumnes del
CP de Sant Lluís i que el respecte als drets dels treballadors i treballadores no
repercuteixi negativament en la qualitat d’ensenyança.

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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