AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DIA 4 DE FEBRER DE 2005.
A Sant Lluís a les 20:50 hores de dia 4 de febrer de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de Batle :
2n. Tinent de Batle :
3r. Tinent de Batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
Manuel González Gálvez
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Magdalena Astobiza Sintes
Remigio Lora Buzón
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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.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PRESENT SESSIÓ.
El batle demana el vot favorable a la ratificació de la urgència de la present sessió, atenent
l’assumpte que es presenta i, tot seguit, ho sotmet a votació.
Intervé la Sra. Baillo Vadell que manifesta que té entès que el batle ha de motivar la urgència
d’aquesta sessió, i demana al secretari de la corporació si açò és així.
El batle considera que amb l’informe i la proposició que s’ha enviat, està prou motivat. La Sra.
Baillo creu que el batle hauria de donar qualque explicació verbal. El batle diu que açò ho farà
dins el punt segon de l’ordre del dia. La Sra. Baillo Insisteix que pensava que abans de
ratificar la urgència el batle havia de motivar la raó per la qual s’ha convocat un ple
extraordinari i urgent.
Tot seguit, el secretari de la corporació assenyala que el batle, abans de sotmetre el punt a
votació, ha donat explicacions que la urgència venia motivada amb motiu del punt següent de
l’ordre del dia.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no ho entén així.
A continuació, el batle ho sotmet a votació.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar la urgència de la present sessió.
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SEGON.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA SOL·LICITUD A LA
COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA D'INICI DE L'EXPEDIENT DE
DECLARACIÓ COM
A
BÉ D'INTERÈS CULTURAL DE L'EDIFICI PROPIETAT
MUNICIPAL ANOMENAT TEATRE NOU.
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, la qual
textualment diu:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 6 de juny de 2001 va adquirir l’immoble
anomenat Teatre Nou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, i amb data 28.05.03, RS 2307, es va comunicar al Ministeri de Foment que l’Ajuntament de
Sant Lluís ha sol·licitat a aquest Ministeri, a través del Govern de les Illes Balears, la inclusió en el
Programa que gestiona l’esmentat organisme a càrrec de l’1% cultural del Teatre de Sant Lluís, el projecte
del qual puja a 2.142.594,96 €. ------------------------------------------------------------------------------------------Atès a la informació rebuda sobre la necessària consideració com a bé d’interès cultural de l’immoble de
referència, i vist l’informe de Secretaria, de dia 04.02.05, amb relació al particular; ----------------------------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.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------------Segona.- Sol·licitar al Consell Insular de Menorca que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de
Menorca acordi la iniciació del procediment necessari per a la declaració com a bé d’interès cultural de
l’edifici, propietat municipal, anomenat Teatre Nou. -----------------------------------------------------------------Tercera.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears la urgent inclusió del projecte anomenat “Teatre Nou”,
tramitat per aquest Ajuntament, a l’actuació de l’1% Cultural Estatal per a l’any 2005.” ------------------------

Intervé el batle manifestant que, igualment, s’ha remès als grups polítics l’informe de
Secretaria, de dia 04.02.05, on es pot veure que aquesta declaració també la podia haver
iniciada d’ofici el Consell Insular de Menorca, però assenyala que s’ha fet així perquè sembla
que l’1% cultural baratarà la seva filosofia de manera que els edificis que no estiguin
catalogats com a bé d’interès cultural no podran rebre aquest tipus d’ajuda.
Continua
manifestant que si el Ple aprova les propostes que es presenten, dilluns mateix s’enviarà l’acord
plenari al Consell Insular de Menorca perquè la Comissió Insular de Patrimoni Històric de
Menorca iniciï l’expedient de declaració com a bé d’interès cultural de l’edifici, propietat
municipal, anomenat Teatre Nou.
Per altra banda, manifesta que des del mes de maig de 2003 el Ministeri de Foment té
coneixement d’aquest projecte i, a més, aquest va rebre el suport del Govern de les Illes
Balears, ja que en aquell moment el director general d’arquitectura i habitatge, Jaume
Carbonero, va remetre tot l’expedient a Madrid; per açò, igualment es proposa de demanar a
l’esmentat organisme la urgent inclusió del projecte en la propera convocatòria de l’1% cultural,
que sembla que serà imminent.
Així mateix, assenyala que, a la visita de dimecres que té
previst fer el president del Govern de les Illes Balears a aquest Ajuntament, té previst
informar-lo d’aquesta qüestió. Conclou dient que totes aquestes informacions les ha rebut
molt recentment i per açò avui matí s’han fet les diferents anàlisis i s’ha preparat la
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documentació, i considera que de motivació n’hi ha ben prou per haver convocat una sessió
plenària amb caràcter d’urgència.

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant, en primer lloc, que li vol fer una confessió, i és que la
seva professió és ser mestra d’escola i, quan vostè (el batle) diu una cosa, la diu no una
vegada sinó unes quantes vegades, i té aquest mal costum. Manifesta que vostè ha dit que jo
vénc aquí a donar classes...
Tot seguit, el batle manifesta que el Ple anterior ja s’ha acabat i que en aquests moments no
estam xerrant de mestres d’escola, sinó d’un bé d’interès cultural.
La Sra. Baillo Vadell demana al batle que no la interrompi, ja que no té dret a fer-ho. El batle
diu que sí que té dret a fer-ho, perquè ell és el president del Ple. La Sra. Baillo insisteix que
no la pot interrompre i demana al secretari de la corporació que informi sobre açò. Igualment,
el batle demana al secretari que informi respecte a qui és qui per dur el Ple.
El secretari informa que, segons el que estableix el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, el batle és qui ordena el debat de les sessions plenàries.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que des del moment que està en possessió de la paraula, el
batle no pot interrompre la seva intervenció, igualment si fos al revés, i que tothom té els
mateixos drets, i assenyala que açò ja és el súmmum.
El batle manifesta que el súmmum és tornar enrere, ja que en aquests moments s’està xerrant
d’una proposició d’Alcaldia sobre la declaració d’un bé d’interès cultural, i la Sra. Baillo surt amb
el tema de la mestressa d’escola.
Tot seguit, el secretari llegeix l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, el qual diu:
“Artículo 94. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde o Presidente
conforme a las siguientes reglas: --------------------------------------------------------------------------a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o Presidente. -----------b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a c cargo de algún
miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de
alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre
propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. -----------------------------c) A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o Presidente
velará para que todas la intervenciones tengan una duración igual. ------------------------------d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente que
se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. -------------------------------------e) Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste, el Alcalde o
Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del
ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. -----------------------------f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente, para llamar al orden o a la

cuestión debatida.” ------------------------------------------------------------------------------

La Sra. Baillo Vadell insisteix que estava en possessió de la paraula i el batle la interrompuda, i
demana poder continuar.
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El batle manifesta que la Sra. Baillo empra una terminologia que s’ha emprat en el Ple anterior,
és a dir, que li retreu allò que el batle li ha dit en el Ple anterior. I ara som a un altre Ple, en
el qual es debat s’ha de cenyir a la proposició d’Alcaldia amb relació a la sol·licitud a la
Comissió de Patrimoni Històric de Menorca d'inici de l'expedient de declaració com a bé
d'interès cultural de l'edifici propietat municipal anomenat Teatre Nou. I diu que açò no té res
a veure amb mestressa d’escola o altres coses.

La Sra. Baillo Vadell manifesta que cada vegada que el batle xerra, ella ha de callar i esperar la
seva intervenció per rallar, i assenyala que li sap molt de greu que quan ella xerra el batle
l’estigui interrompent constantment.
El batle insisteix que està clar que ella fa referència a una intervenció d’ell que ha fet en el Ple
anterior, i ara ja no s’està xerrant d’allò, sinó d’una altra qüestió que no hi té res a veure.
La Sra. Baillo Vadell assenyala que allò era el seu inici per començar a dir el que ha de dir a
continuació.
El batle insisteix que no hi té res a veure.
intervenció.

No obstant açò, li diu que segueixi la seva

Pren la paraula novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que volia dir que ella, com a mestra
d’escola que és, no necessita paperets, i que si els porta a la sessió plenària és perquè no és
una professional dins la política; per tant, com a mestra d’escola no necessita paperets, però
com a política, sí. I diu que, ara, agafarà el seu paperet i farà la seva intervenció sobre el
teatre.
Manifesta que té entès que existeix un projecte per a la construcció d’un teatre de
nova planta i que es va presentar als mitjans de comunicació i que implica la total demolició de
l’edifici existent. Així mateix, manifesta que aquest projecte haurà costat doblers públics i deu
figurar actualment dins l’actiu patrimonial dels béns del municipi, i assenyala que l’inici de
declaració de bé d’interès cultural, segons l’apartat segon de l’informe de Secretaria, obliga que
en cas d’haver-se de realitzar qualque obra a l’edifici afectat s’ha d’obtenir, en primer lloc,
l’autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, per la qual cosa açò suposa una
dificultat arribat el cas, i demana: Ha pensat l’equip de govern sobre aquesta qüestió? Si no
és una rehabilitació, sinó més tost la construcció d’un edifici nou, ho autoritzaran?
Continua manifestant que no són contraris des del Partit Popular de dur endavant una resolució
que impliqui obtenir subvencions o ajudes suficients, perquè l’ús del teatre sigui una realitat
immediata, però es demana: Vol dir açò que l’inici del procediment de declaració de bé d’interès
cultural significa l’abandó definitiu del projecte existent? No era açò una de les promeses
del programa electoral? No convindria donar compte a la població, a través dels mitjans
de comunicació,
de la renúncia d’aquest equip de govern d’un projecte ja exposat als
ciutadans? Conclou dient que li agradaria que es contestassin aquesta sèrie de preguntes que
ha fet.
Intervé el batle manifestant que en aquests moments no pot contestar a aquestes preguntes,
però sí que pot dir que és cert que aquest projecte no s’abandona i que és el projecte que es
manté; i, a més, el fet que sigui a Madrid és perquè es manté la voluntat, i diu que no és tan
sols una proposta de programa, sinó que per a Sant Lluís és indispensable aquesta obra i
aquest teatre i insisteix que aquest equip de govern no renuncia de cap de les maneres al
projecte aprovat i que es va donar a conèixer a la gent. Així mateix, manifesta que no perquè
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l’edifici sigui declarat com a bé d’interès cultural,
aprovat.

hagi de perdre la fisonomia del projecte

La Sra. Baillo Vadell manifesta que una cosa és la rehabilitació i una altra la construcció d’un
edifici nou, i que el Partit Popular es demana si açò pot comportar qualque tipus de problema.
El batle suposa que no, però que no ho sap en aquest moments i que vol pensar que no ha de
generar cap problema.

Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que el PSM està d’acord que se sol·liciti a la Comissió
Insular de Patrimoni Històric de Menorca la declaració de bé d’interès cultural de l’esmentat
edifici, i considera que és una oportunitat bona. Així mateix, manifesta que aquest cas pot ser
semblant al que va passar amb el teatre principal de Maó, en què es va demolir quasi totalment
i es va aixecar de nou, i no creu que hi hagi objeccions a aquesta qüestió. Conclou dient que
serà important la força que es faci entre tots perquè arribi bé a Madrid.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Sol·licitar al Consell Insular de Menorca que la Comissió Insular de Patrimoni Històric
de Menorca acordi la iniciació del procediment necessari per a la declaració com a bé d’interès
cultural de l’edifici, propietat municipal, anomenat Teatre Nou.
Tercer.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears la urgent inclusió del projecte anomenat
“Teatre Nou”, tramitat per aquest Ajuntament, a l’actuació de l’1% Cultural Estatal per a l’any
2005.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.10 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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