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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/01/2009
Hora: de les 20 a les 20.45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle accidental:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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
Catalina Vidal Pons
Pedro Tudurí Mercadal
Miquel Melià Mercadal

S’han excusat de no assistir-hi:
Batle:
Llorenç Carretero Tudurí
Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen comissió de Medi Ambient 14.01.09.- Proposta d'adhesió a la Xarxa
de Pobles pel Clima
Tercer.- Dictamen comissió de Medi Ambient 14.01.09.- Moció que presenta el grup
del Partit Popular.- Enllumenat públic zona sa Garrigueta
Quart.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 21.01.09.- Ratificació
resolucions d'Alcaldia en matèria de Personal
Cinquè.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 21.01.09.- Moció que
presenta el grup del Partit Popular, RE 3073.- Restauració escut pla de sa Creu
Sisè.- Proposta d'acord que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Sant
Lluís amb relació al posicionament de l'Ajuntament de Sant Lluís entorn de l'anunci de
tancament de la fàbrica del Caserio de Maó
Setè.- Donar compte resolució d'Alcaldia sobre delegació de competències
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de les següents actes:
-

Acta ordinària de dia 22.12.08.
Acta extraordinària de dia 15.01.09.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
les esmentades actes i les signa.
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SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT 14.01.09.- PROPOSTA
D'ADHESIÓ A LA XARXA DE POBLES PEL CLIMA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El regidor comenta que de la Direcció General de Canvi Climàtic de la conselleria de Medi
Ambient van enviar la proposta d’adhesió a la Xarxa de Pobles pel Clima. Diu que, ara per ara,
ho veu més com una declaració de bones intencions. Els requisits són aprovar els
Compromisos d’Aalborg +10, compromisos que el ple de l’Ajuntament ja va aprovar en el seu
dia, i comprometre’ns a fer tot el possible des de totes les regidories per estalviar al màxim les
emissions de gasos d’efecte hivernacle. I com a declaració de bona voluntat creu convenient
l’adhesió. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí. Diu que com que va votar a favor de l’adhesió dels Compromisos
d’Aalborg, no tindria sentit quedar al marge d’aquesta adhesió. ------------------------------------------La Comissió de Medi Ambient, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------- L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a la Xarxa de Pobles pel Clima.” ---------------------------

Així mateix, el secretari informa que a la documentació remesa per la Conselleria de
Medi Ambient apareixen cinc acords sobre aquesta qüestió, els quals ampliarien la
proposta de la comissió de Medi Ambient. Tot seguit, dóna compte dels esmentats
acords, manifestant que el tercer, que diu: “Signar la carta dels compromisos d’Aalborg+10,
actualització de la Carta d’Aalborg, com a declaració de treball cap a una sostenibilitat real”, no seria
necessari perquè aquest ajuntament ja ha signat aquest compromís.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau, regidor de Medi Ambient. Manifesta que, fent una mica
de memòria d’antecedents que ens duen fins aquí, l’Estat espanyol i la Unió Europea
van signar l’any 1998 l’adhesió al protocol de Kyoto, l’objectiu del qual era minorar les
emissions de gasos d’efecte hivernacle; a nivell estatal, l’any 2007 es va aprovar
l’Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic; i la comunitat autònoma de les Illes Balears
va prendre el compromís d’adherir-s’hi i disposar una estratègia pròpia per a aquesta
lluita contra el canvi climàtic, i és dins aquesta estratègia on vol posar en marxa la
Xarxa Balear de Pobles pel Clima.
Continua el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que és una actuació que vol implicar totes les
entitats locals, que és d’adhesió voluntària per als municipis i que, com a objectius
principals, té: impulsar estratègies contra el canvi climàtic en les entitats locals;
l’intercanvi d’informació i experiències entre els diferents municipis; l’assessorament
tècnic a les entitats locals; l'anàlisi i el seguiment de les iniciatives dels membres de la
Xarxa; obtenir finançament i distribuir ajuts, i promoure la investigació i la implantació
d'experiències pilot. Així mateix, manifesta que bàsicament les àrees en què açò pot
afectar els ajuntaments són les àrees de mobilitat i transports, edificacions i
planificacions urbanes, recursos energètics i la gestió de residus. Conclou dient que
hem d’estar d’enhorabona perquè la comissió va aprovar aquesta adhesió per
unanimitat.
I no havent-hi més intervencions, el batle accidental sotmet a votació el dictamen
presentat per la comissió de Medi Ambient, amb les matisacions indicades pel
secretari a l’inici del present punt.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Adherir-se a la Xarxa Balear de Pobles pel Clima, iniciativa sorgida del Pla
d’Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears.
Segon.- Assumir el compromís d’implementar totes aquelles actuacions que, en la
mesura del possible, puguin dur-se a terme des de les competències i possibilitats
municipals.
Tercer.- Trametre aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears.
Quart.- Facultar el batle perquè, en nom de la corporació, pugui signar els documents
que siguin pertinents.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT 14.01.09.- MOCIÓ QUE
PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.- ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA SA
GARRIGUETA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El president manifesta que en el passat Ple de l’Ajuntament de dia 27 de novembre de 2008,
el Partit Popular va presentar una moció per l’enllumenat públic de la zona sa Garrigueta. El Ple
de l’Ajuntament va acordar que la present moció fos analitzada per la Comissió de Medi
Ambient. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El regidor diu que sa Garrigueta és una mena de miniparc forestal. Creu que està bé sense
llum per tal d’evitar la contaminació lumínica. Segueix i diu que el fet que sa Garrigueta tengui
llum no farà que els joves que hi van a fumar i a prendre drogues deixin de fer-ho; o ho faran
amb il·luminació o ho faran a un altre lloc. ----------------------------------------------------------------------Davant la disjuntiva d’il·luminar o no la zona, ho veu més pel fet de voler-ho tenir il·luminat, que
pot ser una proposta, però l’equip de govern, que ho ha estat considerant, no ho veu gaire clar,
perquè creu que té la seva gràcia que estigui fosc, perquè és una zona que és als afores del
poble, un medi seminatural, i si s’hi posa llum es contamina lumínicament l’entorn. ----------------El representant del Partit Popular diu que com que Sant Lluís té poques zones verdes on la
gent pugui gaudir d’espais naturals, llavors el fet d’il·luminar sa Garrigueta faria que la gent
podria allargar el temps per aprofitar d’aquest espai. Il·luminar sa Garrigueta podria ser una
passa endavant per arreglar aquesta zona. --------------------------------------------------------------------El Sr. Cruz diu, que de fet, pròximament es contractarà el servei de manteniment de Sa
Garrigueta a l’empresa Cap de Llevant, igual com es fa amb el Circuit Natural. ---------------------El regidor diu que l’entorn allà és prou favorable per tenir en compte la contaminació lumínica
que suposa il·luminar-lo. ---------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el representant d’EU-EM. Diu que il·luminant sa Garrigueta, no hi guanyam res en la
lluita contra la droga. -------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Cubas proposa fer un estudi del que es vol que sigui sa Garrigueta o quin disseny, si s’ha
d’il·luminar quina il·luminació s’ha de posar. Comenta que dins del Consell Sectorial de Serveis
Socials va sorgir la proposta de posar-hi uns aparells com els que hi ha en el Circuit Natural. --El regidor suggereix fer un estudi amb més profunditat a través de l’Agenda Local 21. Planteja
un procés de participació ciutadana perquè tothom pugui opinar sobre què vol que sigui sa
Garrigueta, incloent-hi el tema de la il·luminació. -------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí entén que això seria una opció paral·lela a la moció que presenta el Partit Popular.
El president opina que són dues opcions molt lligades perquè no es podrà saber si es vol
il·luminar o no, i si s’il·lumina, quin tipus d’il·luminació s’hi hauria d’instal·lar, fins que no se
sàpiga què fer-hi allà. -------------------------------------------------------------------------------------------------3
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El representant del Partit Popular manifesta que el seu partit seguirà endavant amb la moció, i
en el cas que no s’accepti ja se cercaran altres camins. ----------------------------------------------------La Comissió de Medi Ambient amb el vot a favor del representant del Partit Popular, que
suposa cinc vots ponderats, l’abstenció del representant d’EU-EM, que suposa un vot ponderat,
i els vots en contra dels representants del PSOE i PSM-Els Verds, que suposen 7 vots
ponderats, acorda desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup municipal
del Partit Popular.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Cruz Dalmau, regidor de Medi Ambient. Manifesta que a la comissió es
va intentar transformar aquesta moció en una proposta que va fer el senyor Cubas, en
el sentit d’engegar un procés de participació ciutadana per decidir el que s’hi vol fer a
sa Garrigueta. Per tant, demana als membres del Partit Popular que votin a favor del
dictamen de la comissió, senzillament per adherir-se a aquest procés participatiu.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha una qüestió que no queda gaire clara
i és que açò és una moció que ha presentat el grup del Partit Popular i creu que
aquesta moció s’ha de defensar i, posteriorment, votar. Després, en tot cas, ens
podrem afegir a açò que ha dit el regidor de Medi Ambient.
Tot seguit, el secretari informa que aquesta moció va quedar damunt la taula en el Ple
del mes de novembre i que, evidentment, el Partit Popular pot defensar-la en el dia
d’avui.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, davant la proposta que ha presentat el
Partit Popular, considera que ha de demanar a l’equip de govern que reconsideràs la
seva postura manifestada a la comissió i on va votar en contra de posar enllumenat
públic a sa Garrigueta.
Manifesta que s’han fet diferents accions a sa Garrigueta,
però no han sabut mantenir-la en les condicions que pertoca ni cuidar-la com es
mereix. Així mateix, manifesta que la petició del Partit Popular va venir motivada per
una mare que té una filla que va allà amb un grup d’amics i que el vespre no és
aquesta zona el millor lloc pel fet que està tot a les fosques. Creu que als fills, quan
comencen a arribar tard a casa seva, uns pares responsables no els diuen: “Aquí tens
la clau!”, sinó que, normalment, posen una hora de tornada i els fills, d’una manera o
d’una altra, es senten controlats. I açò és el que demana el Partit Popular, control.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular, amb aquesta moció,
només pretén controlar una zona pública, on hi van joves que no tenen majoria d’edat
i poden utilitzar mitjans de diversió, no del tot seriosos i, fins i tot, no legals. Sap que el
qui vulgui practicar i tenir inclinació no permesa ho podrà cercar a altres bandes, però
creu que l’ajuntament ha de vetlar per la seguretat dels llocs públics. I no pot dir als
ciutadans, com farien uns pares irresponsables: “Aquí tens la clau i fe el que vulguis!”
Per tant, amb aquesta moció l’únic que es vol intentar, posant-hi llum, és controlar en
la mesura de les nostres capacitats que sa Garrigueta no sigui un lloc on s’hi pot fer
allò que un vol, sinó un lloc on s’actuï amb una mínima responsabilitat per la
joventut. Tampoc vol una gran lluminària, però uns punts de llum propers als bancs
creu que serien d’agrair, amb lluminàries de baix índex de contaminació lumínica.
Finalment, la Sra. Baillo manifesta que el manteniment de sa Garrigueta és un compte
pendent d’aquest equip de govern, ja que si bé l’anterior equip de govern va tenir
certes iniciatives, no ha aconseguit que aquesta zona estigui cuidada. Conclou dient
que entén que aquest espai públic es podria millorar amb jocs infantils i màquines per
fer gimnàstica la gent gran i que, si açò ho vol acceptar l’equip de govern, seria un
punt a afegir a la moció. Està segura que molta gent ho agrairà.
4

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que es vol reafirmar en allò que va dir en el
ple passat, respecte a la consideració que posant llum a sa Garrigueta no es feia
absolutament res en lluita contra les drogues, que no és cap solució dir als joves que
vagin a drogar-se a un altra banda, i que el problema de les drogues és un problema
molt més greu com per acontentar-nos de no veure’l.
Així mateix, no creu que
aquesta mare que la senyora Baillo posa com a exemple, que té una filla que va allà a
fer activitats il·legals, demani que no ho pugui fer allà i que ho pugui fer a una altra
banda; creu que és una visió molt estreta del que és la problemàtica de les drogues.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que és cert que s’ha de cercar una
utilitat i una forma de rendibilitzar aquest espai públic i la millor forma és allò que va
dir l’equip de govern d’encetar un procés d’idees i de participació per veure quin ús
se’n pot fer. Afegeix que si s’hi comença a posar llum, així com açò que ara afegeix
el Partit Popular de posar-hi màquines per fer gimnàstica, evidentment, es comença la
casa per la teulada, per la qual cosa primer s’ha de saber què volem fer i llavors
decidir si hi posam llum, si hi posam màquines... Conclou dient que, en cas que s’hi
posi llum, que no sigui per evitar que els joves o els adults vagin a drogar-se allà i que
vagin a una altra banda; en aquests cas, és una visió molt pobra de la problemàtica de
les drogues i, per açò, EM-EU no hi estaria d’acord. Anuncia que votarà a favor del
dictamen de la comissió.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que dóna suport a la idea del senyor Melià, en
el sentit que començant a posar llum, jocs, etc., sense disposar d’una planificació de
tota l’actuació que s’hi vol fer... Per açò, recomana el vot favorable al dictamen,
relatiu a desestimar la moció del Partit Popular, amb el benentès que no és per
negar-se a posar llum, sinó per engegar aquest procés de participació.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, efectivament, la proposta del
Partit Popular no és només per llum sinó també com ha dit “in voce” per posar jocs
infantils i màquines per a la gent gran, açò vol dir un procés de feina que hauria de
fer-se amb vista als propers mesos. Afegeix que no ha parlat de drogues per res, sinó
de control, i no està d’acord amb el que ha dit el senyor Melià, respecte que hem de
tenir clar el que volem fer, ja que si el Partit Popular fa aquesta proposta és perquè el
seu grup polític sí que té clar el que vol fer.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que és una llàstima que aquest equip
de govern, quan el Partit Popular presenta mocions o propostes, té les següents
sortides: demana que es retiri; demana que quedi damunt la taula; passen mesos i si
no ho reclamassin queden oblidades o diuen que no; tenen tanta por d’acceptar,
immediatament, iniciatives del PP, que les mocions passen per comissió, per ple, i
quasi sempre són rebutjades. Conclou dient que si les propostes són bones per al
poble, per què no les accepten? No ho entén. El Partit Popular ha demostrat que té
una altra manera de fer les coses i, davant aquest dictamen, anuncia que el seu vot
serà negatiu.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Reconeix que la senyora Baillo avui no ha
parlat de drogues, sinó d’activitats il·legals, però sí que ho va esmentar a l’exposició de
motius del ple en què es va tractar aquesta moció; per tant, entén que la moció és la
mateixa. També és cert que, a partir de la comissió en què es va tractar aquesta
qüestió, el representant del PP no va parlar de drogues, per la qual cosa entén que
van veure que EM-EU tenia raó quan deia que açò no era un mètode de lluitar contra
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les drogues i, per açò, han retirat la paraula; però si la retiren i en mantenen l’esperit,
segueix ell reafirmant-se que és una visió molt curta de mires en la lluita contra les
activitats il·legals. Conclou dient que, com que la senyora Baillo en el ple anterior va
emprar la paraula drogues, sabem de què xerram i, per açò, avui ell ho ha esmentat.
Finalment, intervé el Sr. Cruz Dalmau manifestant que no està en contra d’enllumenar
sa Garrigueta, però té ganes que tot açò es decideixi dins un projecte participatiu. Així
mateix, afegeix que no és ver que sistemàticament haguem de votar en contra
propostes del Partit Popular.
I no havent-hi més intervencions, el batle accidental sotmet a votació el dictamen
presentat per la comissió de Medi Ambient.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4);
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc vots en contra, corresponents als membres
del PP (5); acorda desestimar en tots els seus termes la moció presentada pel grup
municipal del Partit Popular.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
21.01.09.- 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.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
PSM-ELS VERDS (2); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2008/653; 2008/663;
2008/664; 2008/665; 2008/733; 2008/746; 2008/756; 2008/760; 2008/761 i 2009/30,
indicades anteriorment.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
21.01.09.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 3073.RESTAURACIÓ ESCUT PLA DE SA CREU
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la moció relativa a l’assumpte indicat va quedar
damunt la taula a la comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat de dia 23.07.08 i, atès que
no s’ha tractat més l’esmentada moció, voldria que s’adoptàs una solució definitiva. ------------El president informa que la intenció d’aquest equip de govern és posar en marxa, al més aviat
possible, el projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques i que, comentant-lo amb els
tècnics, hi ha la possibilitat de baratar tot el paviment del pla de sa Creu, per la qual cosa
aquesta actuació podria encaixar-se en el marc de l’esmentat projecte, ja que no tindria massa
sentit restaurar ara l’escut i després tornar-lo a modificar. -------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que hi està d’acord i demana que aquesta proposta es dugui a
la propera sessió plenària. ------------------------------------------------------------------------------------------6
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La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, per unanimitat, acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:---------------------------------------- Que en el marc del projecte de supressió de barreres arquitectòniques en el nucli urbà
que ha de desenvolupar aquest Ajuntament, els tècnics facin un estudi per restaurar
l’escut del pla de sa Creu.” --------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que farà una mica d’història respecte al present
punt. Diu que ara fa tres anys que el Partit Popular va presentar una moció que
demanava que els tècnics fessin un estudi per restaurar l’escut que hi ha en el pla de
sa Creu, perquè estava molt deteriorat; llavors el batle ens va dir que la moció quedàs
damunt la taula perquè l’ajuntament estava en obres i era inútil fer qualsevol acció.
Raonable i just. Acabades les obres, el Partit Popular ho va tornar a presentar i, una
altra vegada, va quedar damunt la taula, d’açò en fa sis mesos. L’altre dia a la
comissió va tornar a reclamar que es prengués una decisió i, en principi, no es volia
acceptar i el senyor Lora deia que si es feia la restauració de l’escut, es podria canviar
el paviment de tota la plaça, que ja està un poc deteriorat. Manifesta que, perfecte, va
contestar el Partit Popular, ja que amb tot allò que sigui millorar el poble, sempre que
sigui possible, el Partit Popular hi està d’acord; d’aquí el dictamen que va sortir de la
comissió. Conclou dient que espera que tots els grups polítics aprovin aquesta
iniciativa.
Intervé el Sr. Melià Mercadal.
Manifesta que va ser EM-EU que va vincular la
restauració de l’escut del pla de sa Creu a la rehabilitació de la plaça i, per extensió, a
tot el nucli antic del poble de Sant Lluís, ja que en principi la moció només era per
restaurar l’escut. Afegeix que a la comissió corresponent el regidor d’Urbanisme va dir
que també podrien restaurar tota la plaça i, fins i tot, va suggerir que es podria incloure
dins el PIC, però va ser EM-EU la que va entendre que ni l’escut ni la plaça eren
actuacions prioritàries en comparació de tota la resta del nucli antic, i que primer
s’havia de començar a actuar sobre les coses més deteriorades i les més emprades
per la gent. Així mateix, manifesta que s’alegra que finalment la proposta que ve al
Ple sigui en el sentit que dins el marc de la supressió de barreres arquitectòniques
del nucli urbà es faci un estudi per restaurar l’escut del pla de sa Creu. Finalment,
anuncia que hi votarà favor, precisament perquè va ser ell que va introduir aquest
visió global del poble i, per tant, se n’alegra que per una vegada vagi endavant
aquesta idea. No obstant açò, no servirà de res si l’equip de govern no es posa a fer
feina, no només per a eliminació de barreres arquitectòniques, sinó per a tota la
rehabilitació integral del nucli antic.
Intervé el batle accidental. Manifesta que vol recordar que la moció parteix del Partit
Popular, si bé després es va acceptar una proposta del senyor Melià, per la qual cosa
entre tots hem fet el dictamen que s’ha presentat, però insisteix que va ser el Partit
Popular qui va presentar aquesta moció, com ella ha dit, fa tres anys. Afegeix que
des d’aquest equip de govern es va analitzar sobre la possibilitat de pintar l’escut però
des del moment de plantejar la qüestió de les barreres arquitectòniques va considerar
oportú actuar-hi per allà. Per tant, creu que entre tots els grups polítics hem arribar a
bon port, i que ningú s’ha de tirar les flors.
Pren la paraula la Sra. Baillo Vadell manifestant que si ella ha fet una mica d’història
era per dir que era una proposta feta pel Partit Popular fa tres anys i, que ella sàpiga,
fa tres anys EM-EU aquí no estava representada.
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El Sr. Melià Mercadal manifesta que, per tant, la senyora Baillo deu entendre que ell
s’ha referit a la comissió on es va tractar aquesta qüestió, allà on sí EM-EU estava
representada i ell hi era. Agraeix al PP que hagi fet la història del temps que ell no hi
era, però ell s’ha referit en el moment que sí que hi era, ja que va ser dins aquest
mandat municipal quan en una comissió d’Urbanisme es va tractar aquest assumpte i
va ser allà on EM-EU va proposar que s’englobàs aquesta actuació dins el marc
general de la rehabilitació del nucli antic.
I no havent-hi més intervencions, el batle accidental 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:
-

Que en el marc del projecte de supressió de barreres arquitectòniques en el
nucli urbà que ha de desenvolupar aquest Ajuntament, els tècnics facin un
estudi per restaurar l’escut del pla de sa Creu.

SISÈ.- PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS AMB RELACIÓ AL POSICIONAMENT DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS ENTORN DE L'ANUNCI DE TANCAMENT DE LA
FABRICA DEL CASERIO DE MAÓ
El secretari dóna compte de la proposta d’acord que presenten els grups municipals de
l’Ajuntament de Sant Lluís amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Arrel de l'anunci de la multinacional Kraft Foods España S.L.U, el passat 11 de desembre de
2008, d'iniciar els processos legals per al tancament de la planta de producció de Maó. ----------Atès que la fàbrica de Kraft Foods España S.L.U de Maó és productora, entre d'altres, de
productes lactis sota la marca comercial El Caserio. --------------------------------------------------------Atès que aquesta marca comercial El Caserio fou una marca creada, fa prop de vuitanta anys,
per empresaris menorquins i que s'ha sustentat, durant tots aquests anys, amb esforç i treball
de tants menorquins i menorquines. ------------------------------------------------------------------------------Atès que segons la informació facilitada pel Comitè d'Empresa de la fàbrica Kraft Foods de
Maó, El Caserio, la planta ha calculat un benefici del 36% en la seva darrera memòria
econòmica, el que posa de manifest que aquesta, és una planta productiva econòmicament. ---Atès que d'acord a les informacions facilitades pel Comitè d'Empresa de la fàbrica Kraft Foods
España S.L.U de Maó, El Caserio, el tancament d'aquesta planta afectaria, de forma directe, a
prop de 180 treballadores i treballadors i de forma indirecte a empreses de manteniment,
transport, neteja, entre d'altres. ------------------------------------------------------------------------------------Atès que segons la informació de la Federación Agroalimentaria de Comissions Obreres el
tancament d'aquesta planta afectaria a un sector que representa el 8% del PIB de Menorca. --Atès que de produir-se el tancament de Kraft Foods España S.L.U de Maó, 22 explotacions
agràries de Menorca, que actualment nodreixen de quallada aquesta planta, també en
resultarien afectades. ------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la política de diversificació i reorientació de l'activitat agrària impulsada pel Consell de
Menorca, des de l'any 2003, amb l'acord unànime amb el Consell Agrari, ha contribuït a mitigar
les repercussions que el possible tancament de la planta de Maó podria tenir sobre el camp de
Menorca, en tant que ara fa cinc anys les explotacions que venien la seva producció làctia a
aquesta planta eren aproximadament 127 i avui, només, 22. ---------------------------------------------Els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Sant Lluís mitjançant acord del màxim
òrgan de govern d'aquesta institució manifesten el següents acords: -----------------------------------1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís fa públic el seu rebuig davant un possible tancament de
la planta de producció de Maó de la multinacional Kraft Foods España S.L.U.------------------------8

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

2.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta a Kraft Foods España S.L.U que reconsideri la
seva decisió apel·lant al fet que, segons informacions facilitades pel Comitè d'Empresa de la
planta de Maó, la multinacional, en la darrera memòria econòmica presentada, calculava uns
beneficis del 36% a aquesta planta; apel·lant, també, al principi de responsabilitat social
d'aquesta empresa, és a dir, al seu compromís amb la participació i desenvolupament de
l'entorn local per crear i mantenir llocs de feina mentre la facturació així ho permeti. ---------------3.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern de les Illes Balears, al Govern de l'Estat
i al Consell Insular de Menorca a realitzar, des de l'acord i treball compartit, també amb
l’Ajuntament, totes les gestions necessàries i possibles per tractar d'evitar el tancament de la
fàbrica de la multinacional a Maó. ---------------------------------------------------------------------------------4.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta a l’equip de govern a informar, puntualment, a la
Junta de Portaveus de la institució sobre totes les actuacions i gestions vinculades a fer
efectius els acords anteriors.” ---------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle accidental. Manifesta que a la Junta de Portaveus van tractar aquesta
qüestió i tothom sap quins moments està passant El Caserio i, després de la reunió
que va mantenir el comitè d’empresa amb l’equip de govern, van trobar necessari
adherir-nos a aquesta problemàtica per què estan passant els treballadors. Tot allò
que puguem fer des d’aquest ajuntament, tenint en compte que molts d’operaris
d’aquesta fàbrica són ciutadans de Sant Lluís, és important, així com fer pressió en
l’àmbit autonòmic i estatal perquè Kraft mantengui en actiu l’empresa a Menorca.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que és evident que EM-EU votarà a favor
d’aquesta proposta i assenyala que no fa falta repetir la importància que aquesta
mesura que ha anunciat Kraft de tancar la fàbrica El Caserio de Maó té per a
l’economia menorquina en general. No obstant açò, manifesta que la importància
d’aquesta fàbrica no ens ha de fer oblidar moltes altres empreses que estan passant
per la mateixa situació i que pel fet de no tenir tants de treballadors a la millor no se’n
fa tant de ressò mediàtic i polític, i que no és només El Caserio sinó que són moltes
altres empreses que estan tancant. Per tant, si bé no es tracta d’incloure cap punt a
la moció, sí vol fer constar que el suport ha de ser a tots els treballadors que s’estan
quedant en el carrer a causa del tancament d’empreses, i que cada dia són més les
que surten públicament.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que desgraciadament el fet que aquesta
empresa es vagi aixecar amb l’esforç de tants menorquins i menorquines, tampoc no
és un fet aïllat, sinó per desgràcia és la lògica del capitalisme que fa que uns facin la
feina, creïn la riquesa i aixequin les empreses, i uns altres decideixin per damunt
aquests treballadors, el quals no hi poden fer res. Afegeix que açò és un problema
general del capitalisme i quan açò passa els empresaris tenen tot el dret a fer allò que
vulguin, per la qual cosa no s’ha d’oblidar a quin sistema vivim. Conclou dient que
EM-EU no hi està d’acord, amb aquest sistema, i açò demostra quines són les
conseqüències que, entre tantes, du el sistema capitalista que patim.
Intervé novament el batle accidental donant l’enhorabona a tots els grups polítics per
estar d’acord amb aquesta proposta. Afegeix que sí que és cert, vivim en un món un
poc cafre en el pla econòmic, però a ningú li agrada que tanquin cap empresa, i creu
que el que s’ha de fer des d’aquí és donar suport als treballadors de la fàbrica El
Caserio, i açò és el que es fa.
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I no havent-hi més intervencions, el batle accidental sotmet a votació la proposta
d’acord indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís fa públic el seu rebuig davant un possible
tancament de la planta de producció de Maó de la multinacional Kraft Foods
España S.L.U.
2. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta a Kraft Foods España S.L.U que
reconsideri la seva decisió apel·lant al fet que, segons informacions facilitades pel
Comitè d'Empresa de la planta de Maó, la multinacional, en la darrera memòria
econòmica presentada, calculava uns beneficis del 36% a aquesta planta;
apel·lant, també, al principi de responsabilitat social d'aquesta empresa, és a dir, al
seu compromís amb la participació i el desenvolupament de l'entorn local per crear
i mantenir llocs de feina mentre la facturació així ho permeti.
3. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta el Govern de les Illes Balears, el govern
de l'Estat i el Consell Insular de Menorca a realitzar, des de l'acord i el treball
compartit, també amb l’Ajuntament, totes les gestions necessàries i possibles per
tractar d'evitar el tancament de la fàbrica de la multinacional a Maó.
4. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta a l’equip de govern a informar,
puntualment, la Junta de Portaveus de la institució sobre totes les actuacions i
gestions vinculades a fer efectius els acords anteriors.
SETÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/45, de dia 26.01.09,
amb relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 28 de enero de 2009 hasta el día 30 de
enero de 2009; 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 28 de enero de 2009 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 30 de enero de 2009 por la tarde. -----------------------------------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 demanant la següent documentació:
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Junta de Govern Local de dia 18.12.08
-

Punt 4è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 “Construcció d’un transformador
per al Geriàtric de Sant Lluís”, per import de 29.331,86 euros.

-

Punt 5è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea de Contractació, de dia 17.12.08,
en relació a la pròrroga del contracte amb l’empresa “Cop de Ma SL” per a la
prestació del servei d’educadora social, així com còpia del contracte signat.

-

Punt 6è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 i única “Remodelació voravies
urbanització Punta Prima”, per import de 69.413,15 euros.

-

Punt 14è.- Còpia del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la redacció del projecte executiu de
rehabilitació del teatre municipal.

-

Punt 17è.- Còpia del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la concessió
d’ajuts econòmics d’urgència social.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana un informe de Secretaria respecte a
l’obligació o no de contestar a les preguntes que es formulen en el punt de “Control del
Ple a la Junta de Govern Local”.
Tot seguit, torna a demanar les preguntes
formulades en el Ple del mes de desembre, les quals no li han contestat:
Junta de Govern Local de dia 27.11.08
- Punt 10è.- Manifesta que a l’esmentat punt s’especifica que a part del contracte
estipulat entre l’arquitecte Pere Serra Vich i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la
direcció de les obres, es designa un coordinador de seguretat, Alberto Correa. Per
tant, demana:
- Què diu la normativa respecte a cada quan s’han de vigilar les obres?
- Quants de dies aniran a controlar-les?
- Els honoraris a percebre pel senyor Serra inclouen desplaçaments i dietes?
- En cas afirmatiu, a quant pugen?
- La direcció i la coordinació d’aquestes tres obres sumen un total 4.907
euros; com justifica l’equip de govern aquestes despeses, tenint en compte
que l’exarquitecte costava mensualment a l’ajuntament 3.065 euros?
- És que cada obra que faci l’ajuntament serà dirigida per arquitectes
externs? Si és així, manifesta que a la senyora Marqués no li sortiran mai
els nombres i li suggereix que comenci a obrir una nova partida dins l’àrea
d’Urbanisme.
NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Recorda que a la sessió plenària de dia 22.12.08 va
demanar el resultat dels nitrats dels pous de les urbanitzacions i, com que no se li ha
lliurat, ho torna a demanar.
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El Sr. Cruz Dalmau es disculpa per no haver-ho fet i indica que, just pugui, l’hi farà
arribar.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana al senyor Cubas si pot explicar quines novetats
hi ha sobre la qüestió del metge, el pediatre i l’auxiliar administratiu del centre sanitari
de Sant Lluís.
El Sr. Cubas manifesta que li contestarà en el proper Ple. La Sra.
Baillo manifesta que no ho acaba d’entendre, ja que precisament açò es va explicar en
una reunió que van tenir fa dos o tres dies i creu que la cosa més lògica és que en el
Ple es doni compte de les darreres novetats que hi ha sobre aquesta qüestió. El Sr.
Cubas manifesta que sóm a l’apartat de “Precs i suggeriments” i que si la pregunta és
que vol saber quines són les novetats, insisteix que li contestarà en el proper Ple ja
que no és una pregunta que hagi presentat per escrit. La Sra. Baillo manifesta que no
necessàriament han de ser per escrit. El Sr. Cubas manifesta que, precisament, si
no és per escrit ell pot contestar-ho en el proper Ple. La Sra. Baillo manifesta que
completament d’acord, però pensava que la cosa més lògica era que si el poble sap
novetats, ho haurien de saber primer els membres del consistori, que són els qui
representen els ciutadans d’aquest poble.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Demana al Sr. Cubas si ja ha tingut contestació
d’IB-SALUT sobre la qüestió de les targetes sanitàries. El Sr. Cubas respon que li
contestarà en el proper Ple.
Igualment, demana quantes targetes sanitàries tindrà
cada metge a partir de la reincorporació del nou metge, és a dir, a partir de dia
16.02.09. El Sr. Cubas respon que li contestarà en el proper Ple.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el ple del mes d’octubre la senyora
Marqués va dir que per Nadal posarien verí per l’escola pel problema que tots sabem, i
demana quina és la situació en aquests moments.
La Sra. Marqués Portella manifesta que abans d’arribar Nadal es van fer actuacions
puntuals sense verí perquè hi havia al·lots a l’escola, i la qüestió va quedar
solucionada.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que veïns que viuen enfront de l’escola li
han dit que a vegades al vespre hi ha llums a hores que no és normal que n’hi hagi,
i demana a la Sra. Marqués si ho sabia i si sap de què es tracta.
La Sra. Marqués manifesta que a ella també se li va comunicar, però resulta que
nosaltres, com a ajuntament, portam el manteniment de l’escola, però no controlam els
usuaris de l’escola i sabem que a vegades s’ha rebut avís perquè la policia pugui anar
a apagar el llum perquè no hi ha ningú i es veu que qualcú se l’ha deixat encès. Açò
és un control que ha de tenir el mateix col·legi; una altra qüestió seria l’escoleta, la
qual és competència de l’ajuntament.
La Sra. Baillo Vadell suggereix que es faci un escrit a la directora comunicant-li
aquesta situació. La Sra. Marqués Portella manifesta que, si bé no s’ha fet per escrit,
sí que se l’ha informat verbalment.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Demana si se sap ja el cost final del nou pou de
s’Ullastrar que estava pendent de rebre l’autorització definitiva de la Direcció General
de Recursos Hídrics. La Sra. Marqués respon que no.
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Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la inversió estatal pujava a
1.136.000 euros, i demana una explicació dels motius pels quals a la premsa apareixia
que les obres costarien 1.113.000 euros.
La Sra. Marqués Portella manifesta que l’import d’1.113.000 euros són les obres que
hi havia adjudicades en el moment que va aparèixer la notícia per la premsa, ja que hi
faltava la darrera obra per adjudicar, que és la diferència, i anuncia que en aquests
moments ja està adjudicada.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té pendent de contestació distintes
preguntes formulades en el ple del mes de desembre.
El batle accidental manifesta que en té constància, que no s’han pogut contestar i que,
just pugui, es contestaran.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que voldria fer una aclariment, en el sentit que
en el darrer ple va comentar que el Ministeri de Medi Ambient feia analítiques dels
pous i es va equivocar, ja que l’Institut geològic i miner, que és el que fa les
analítiques, és del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
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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