ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2007
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 27 de setembre de 2007, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2ª Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

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

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió; disculpa la no-assistència del regidor del PSOE, Ramón
Ruiz Mena, per motius mèdics.
PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS
El secretari dóna compte de les diferents actes pendents d’aprovació:
-

Acta ordinària de dia 26.07.07.
Acta extraordinària de dia 10.08.07.

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal.
Pel que fa l’acta de la sessió de dia 26.07.07, pàgina 9,
assenyala que en els quatre primers paràgrafs hi figuren malament els seus llinatges, ja que en
lloc de dir “...el Sr. Mercadal Tudurí”, hauria de dir “...el Sr. Tudurí Mercadal”.
Feta la rectificació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda
aprovar les esmentades actes i les signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.09.07.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/201.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez des del dia 25.04.07
fins a la reincorporació de la treballadora Agueda Pons Portella, de baixa per ILT (servei neteja). -----Resolució d’Alcaldia núm. 2007/202.- Contractació Iñaki Jovellar Mañas des del dia 04.05.07 fins al dia
03.06.07 (monitor Joventut). ---------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/217.- Contractació Soledad Vinent Coll des del dia 14.05.07 fins al dia
31.07.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/233.- Contractació Fabiona Gaona Peña des del dia 29.05.07 fins a la
reincorporació de la treballadora Begoña Fernández, de baixa per ILT (servei neteja). --------------------
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Resolució d’Alcaldia núm. 2007/253.- Pròrroga contracte Balbina Roselló Elos des del dia 05.06.07 fins
al dia 31.07.07 (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/274.- Contractació Diego Llopis Riudavets des del dia 14.06.07 fins al
dia 29.06.07 (brigada d’obres). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/279.- Contractació Magdalena Pons Sintes des del dia 15.06.07 fins al
14.09.07 (auxiliar administrativa centre d’informació turística de Punta Prima). ---------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/304.- Contractació amb caràcter eventual de Pedro Mª Emaldia de la
Fuente per a la realització dels serveis d’assessorament jurídic general del bloc organigrama municipal
de serveis generals i gestió, estudi, elaboració informes i propostes de caràcter administratiu
superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/305.- Contractació amb caràcter eventual de l’arquitecte Miguel Emilio
Rodríguez Bonnecarrere per a la realització dels serveis corresponents als Serveis Tècnics de la
Corporació. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/330.- Contractació d’Iván Sancho Tudurí, Joan Carretero Bellver i
Rafael Campos Rabasa, des del dia 01.07.07 fins al dia 31.12.07 per a la realització del programa
“Recuperació dels camins rurals de Sant Lluís”. -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/331.- Pròrroga contracte Pedro Pablo Pons Mercadal des del dia
01.07.07 fins al dia 31.12.07 (brigada d’obres). -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/332.- Contractació Diego Llopis Riudavets des del dia 02.07.07 fins al
dia 30.09.07 (brigada d’obres). -------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/333.- Pròrroga contracte Virginia Seguí Ferrers des del dia 01.07.07
fins al dia 31.12.07 (auxiliar administrativa àrea Cultura). -----------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/334.- Pròrroga contracte Sara Ariza Peñato des del dia 01.07.07 fins al
dia 31.12.07 (auxiliar administrativa àrea Cadastre). -----------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/335.- Pròrroga contracte Catalina Villalonga Martínez, des del dia
01.07.07 fins al dia 31.12.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/336.- Pròrroga contracte Asunción Rabasa Latorre, des del dia
01.07.07 fins al dia 31.12.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/338.- Pròrroga contracte Esther Fanals Sintes, des del dia 01.07.07
fins al dia 31.12.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/339.- Contractació Mercedes Pons Taltavull, des del dia 02.07.07 fins
al dia 31.08.07 (auxiliar administrativa centre d’informació turística de Punta Prima). --------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/340.- Contractació Jessica Ametller Serra, Ana Baro Pelegrí, Claudio
Martín Poloni, Iñaki Jovellar Mañas i Ana Milla Figueres, des del dia 02.07.07 fins al dia 31.08.07
(monitors “Estiu Jove 2007”). ---------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/349.- Contractació Sandra Gómez Muños, des del dia 11.07.07 fins a
la reincorporació de Ximena de la Vega Ibañes, de baixa per ILT (auxiliar administrativa Biblioteca
Pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/374.- Pròrroga contracte Balbina Roselló Elos, des del dia 01.08.07
fins al dia 30.09.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/375.- Contractació Soledat Vinent Coll, des del dia 01.08.07 fins al dia
30.09.07 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/376.- Pròrroga contracte Jacobina Cardona Ametller, des del dia
01.08.07 fins al dia 31.12.07 (auxiliar administrativa àrea Contractació). -----------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/377.- Contractació Carlos Gomila García, des del dia 01.08.07 fins al
dia 31.08.07 i contractació Pau Martorell Adrian, des del dia 06.08.07 fins al dia 05.09.07 (brigada
d’obres). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/462.- Contractació Teresa Amigo Rau, des del dia 03.09.07 fins a la
reincorporació de Ruth Bagur Mellinas (educadora Escola Infantil). ------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/463.- Contractació Mónica Martorell Cendan, des del dia 03.09.07
fins al dia 31.07.08 (educadora Escola Infantil). -----------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/467.- Pròrroga contracte Carlos Gomila García, des del dia 03.09.07
fins al dia 14.09.07 i pròrroga contracte Pau Martorell Adrian, des del dia 06.09.07 fins al dia
05.10.07 (brigada d’obres). -----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/470.- Pròrroga contracte Marta Robles Llamas, des del dia 04.09.07
fins al dia 03.09.08 (AODL). ----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/474.- Contractació Ana Arjona Pons, Vanesa Martínez Camacho i
Noemi González Traurig, des del dia 10.09.07 fins al dia 21.12.07 (monitores Escola Infantil). ---------Resolució d’Alcaldia núm. 2007/481.- Contractació Mónica Llopis Corominas, des del dia 17.09.07 fins
al dia 31.07.08 (educadora Escola Infantil). -----------------------------------------------------------------------
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La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del PSOE i PSMELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i EM-EU, que suposen
sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --Primer.- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/201, 2007/202, 2007/217,
2007/233, 2007/253, 2007/274, 2007/279, 2007/330, 2007/331, 2007/332, 2007/333, 2007/334,
2007/335, 2007/336, 2007/338, 2007/339, 2007/340, 2007/349, 2007/374, 2007/375, 2007/376,
2007/377, 2007/462, 2007/463, 2007/467, 2007/470, 2007/474 i 2007/481, indicades anteriorment. ------Segon.- Donar-se per assabentat de les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/304 i 2007/305, indicades
anteriorment.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS
VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EM-EU (1); acorda:
Primer.- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/201,
2007/217, 2007/233, 2007/253, 2007/274, 2007/279, 2007/330, 2007/331,
2007/333, 2007/334, 2007/335, 2007/336, 2007/338, 2007/339, 2007/340,
2007/374, 2007/375, 2007/376, 2007/377, 2007/462, 2007/463, 2007/467,
2007/474 i 2007/481, indicades anteriorment.

2007/202,
2007/332,
2007/349,
2007/470,

Segon.- Donar-se per assabentat de les resolucions d’Alcaldia núm. 2007/304 i 2007/305,
indicades anteriorment.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
18.09.07.- MOCIÓ DEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 4637, DE DIA 28.08.07.EXECUCIÓ VORAVIA ENTRE SANT LLUÍS I EL POLÍGON INDUSTRIAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que diu:
“El secretari dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 4637, relativa a
l’assumpte indicat, que diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------“Mª Nieves Baillo Vadell como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Sant Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que habiendo presentado el Partido Popular, en fecha 3/5/05 por registro de entrada 2373, una Moción
que hacía referencia a la construcción de una acera entre el casco urbano y el polígono industrial. ---------Que habiendo alegado el equipo de gobierno que era una cuestión del Consell Insular. -----------------------Que desde hace dos años estamos a la espera de que pongan solución a lo que consideramos un peligro
para aquellos ciudadanos que transitan por los arcenes, a veces incluso con niños o cargados con bolsas
de compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que ante la situación personalmente vivida por la infrascrita el pasado día 19 de agosto, en que una mujer
joven con una niña de unos 4 años de la mano y un cochecito con otra más pequeña iba andando por el
arcén izquierdo desde Sant Lluís en dirección al Polígono, y al llegar a su altura tuvo que cruzar la
carretera lo que provocó que dos coches dieron un frenazo para evitarlas; nada ocurrió, pero podía haber
sucedido una tragedia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Que es deber y responsabilidad de las Administraciones proporcionar a los ciudadanos una segura y
adecuada movilidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, la que suscribe, presenta la siguiente ------------------------------------------------------------------MOCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que se inste al Consell Insular para que, sin más demora, proceda a la construcción de una acera que una
Sant lluís con el Polígono Industrial, como protección de los ciudadanos de esta localidad que asiduamente
acuden a comprar al citado Polígono.” -----------------------------------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que està bastant clara quin és la intenció del grup del Partit
Popular respecte al present assumpte i recorda que l’any 2005 ja va presentar una moció demanat el
mateix i que, si bé sap que el CIM té un projecte per fer una sèrie d’actuacions en aquesta carretera, han
passat dos anys i no se n’hi ha fet cap. Considera molt important una voravia des del nucli urbà de Sant
Lluís fins al polígon, ja que s’ha d’assegurar la situació dels vianants en aquesta zona, i per açò, presenta
novament aquesta moció, per tal que el CIM executi aquesta voravia al més aviat possible. -----------------Intervé el president. Manifesta que l’equip de govern estaria d’acord amb el fons de la qüestió, però
resulta que ha estat a exposició pública el projecte de les dues rotondes a la carretera de Maó – Sant
Lluís i, en aquests moments, segons informacions facilitades pel CIM, estan a punt d’executar-se les obres,
i en el mateix temps que s’executi la rotonda del polígon es farà una voravia fins a Sant Lluís del mateix
sistema que l’executada a la zona de l’hospital Mateu Orfila, és a dir, una zona de parterre, de voravia i
de carril bici, així com arbrat. Per tant, proposa una modificació a l’esmentada moció, en el sentit que en
lloc d’instar el CIM a la construcció de la dita voravia, es demani que l’esmentat organisme informi
aquest Ajuntament sobre la situació actual d’aquest projecte. -----------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell hi mostra el seu acord, si bé demana que s’inclogui un segon punt, relatiu a la
sol·licitud al CIM que l’execució de les obres s’iniciï per la voravia des de Sant Lluís al Polígon Industrial. -Després 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: -------------------------------Primera.- Sol·licitar del Consell Insular de Menorca que informi a aquest Ajuntament amb relació a l’estat
del projecte que s’ha d’executar a la carretera Me-8 (Maó – Sant Lluís), en el qual es preveu una voravia
que haurà d’unir el Polígon Industrial de Sant Lluís amb el nucli urbà de la població. --------------------------Segona.- Sol·licitar del Consell Insular de Menorca que, en l’execució de les obres abans indicades, es
doni prioritat d’executar primer la voravia indicada, per tal de millorar la seguretat dels vianants. ----------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular el dia 03.05.05 va presentar una
moció relativa a l’execució d’una voravia entre el nucli urbà i el polígon industrial, simplement,
perquè es fa necessari i perquè és perillós per als vianants com està ara. Recorda que en
aquell moment es va dir que s’estava redactant un projecte i que no es podia donar per bona
l’esmentada moció. Avui, dos anys desprès, el Partit Popular torna a presentar la mateixa
moció, per tal d’instar el CIM que faci la voravia d’una vegada per totes i eviti tot tipus de perill.
Manifesta que aquesta moció es va analitzar a la comissió d’Urbanisme i, atès que en aquests
moments no es podia fer la voravia, execució que li correspon al CIM, perquè s’està redactant
un projecte, es va modificar la proposta i s’acordà sol·licitar al CIM que informi aquest
Ajuntament amb relació a l’estat del projecte que s’ha d’executar i que, en l’execució de les
obres, s’executi en primer lloc la voravia indicada, la qual considera molt necessària per als
ciutadans de Sant Lluís.
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 membres assistents, acorda:
Primer.- Sol·licitar del Consell Insular de Menorca que informi aquest Ajuntament amb relació
a l’estat del projecte que s’ha d’executar a la carretera Me-8 (Maó – Sant Lluís), en el qual es
preveu una voravia que haurà d’unir el Polígon Industrial de Sant Lluís amb el nucli urbà de la
població.
Segon.- Sol·licitar del Consell Insular de Menorca que, en l’execució de les obres abans
indicades, es doni prioritat d’executar primer la voravia indicada, per tal de millorar la
seguretat dels vianants.
QUART.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN
COMPETÈNCIA DEL PLE
El secretari dóna compte de la proposició presentada relativa a l’assumpte indicat, que diu:
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“Atesos als escrits del Consell Insular de Menorca, RE 4708 i 4709, de dia 01.09.07, en els quals es sol·licita
la designació de representants municipals en el Fòrum de la Immigració a Menorca i a la Comissió Insular de
Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de Menorca, respectivament; -------------------------------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’orde del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
Comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents ---------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD --------------------------------------------------1.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -----------------------2.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els següents membres de la
corporació: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fòrum de la Immigració a Menorca: Carolina Marqués Portella. -------------------------------------------------Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de Menorca: Juan Cubas Pons.”

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
1.- El Ple ratifica la inclusió de l’assumpte indicat a l’ordre del dia de la present sessió.
2.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament, als òrgans que es diran, els següents
membres de la corporació:
-

Fòrum de la Immigració a Menorca: Carolina Marqués Portella.

-

Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de Menorca: Juan
Cubas Pons

CINQUÈ.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2008
El secretari dóna compte de l’escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les
Illes Balears, RE 4598, de dia 23.08.07, en el qual es detalla la relació de festes laborals per a
l’any 2008, que és com segueix:
-

1 de gener, Cap d’Any, dimarts.
1 de març, Dia de les Illes Balears (recuperable), dissabte.
20 de març, Dijous Sant, dijous.
21 de març, Divendres Sant, divendres.
24 de març, Dilluns de Pasqua, dilluns.
1 de maig, Festa del Treball, dijous.
15 d’agost, Assumpció de Maria, divendres.
13 d’octubre, Dilluns següent a la Festa Nacional, dilluns.
1 de novembre, Tots Sants, dissabte.
6 de desembre, Dia de la Constitució, dissabte.
8 de desembre, Immaculada, dilluns.
25 de desembre, Nadal, dijous.
26 de desembre, Segona Festa de Nadal, divendres.

Intervé el batle dient que l’Ajuntament s’ha de pronunciar sobre les dues festes locals per a
l’any que ve, i proposa dia 17 de gener (Sant Antoni) i dia 8 de setembre (festivitat de Gràcia).
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I no havent-hi més intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís per a l’any 2008 els dies 17 de gener
(Sant Antoni) i 8 de setembre (festivitat de Gràcia).
SISÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 20.07.07
-

Punt 2n., apartat 1r.- Còpia de l’informe del CIM, 3432, de dia 04.07.07, amb relació a la
sol·licitud presentada per M. Polo SL per a l’activitat de “Magatzem exterior de materials
inerts de la construcció”, a avinguda Circumval·lació, parcel·la M-15, del Polígon Industrial
de Sant Lluís.

Junta de Govern Local de dia 27.07.07
-

Punt 6è.- Còpia de la factura presentada per Juan Mora SA, per import de 2.169,95 euros.

-

Punt 7è.- Còpia de la factura presentada per Juan Mora SA, per import de 3.892,18 euros.

-

Punt 16è.- Amb relació al pagament a l’Associació de Propietaris del Refugi de Pescadors
de Binibèquer Vell de la quantitat de 6.182,77 euros, en concepte de subvenció per a
l’adquisició de papereres, demana: A càrrec de quina partida pressupostària del Pressupost
de 2007?

SETÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a la sessió plenària de dia 26.07.07 va demanar
una còpia del conveni en vigor amb FCCSA, i assenyala que aquest document no se li ha remès.
El Sr. Cruz Dalmau assenyala que deu haver estat un error, ja que la còpia està preparada i, per
tant, se li remetrà.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Recorda que el regidor de Medi Ambient va dir que miraria de
renegociar el contracte amb FCCSA i demana si ho ha fet.
El Sr. Cruz respon que encara no, si bé tenen contactes amb FCCSA molt sovint.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que a la resposta que se li ha lliurat avui sobre la
neteja dels contenidors se li diu que es fa un cop per setmana, alternant la neteja dels
contenidors del nucli urbà amb la neteja dels contenidors d’una de les zones d’urbanitzacions,
de manera que al llarg del mes es netegen dues vegades els contenidors del nucli urbà i una els
contenidors de la costa. Demana si açò ho han comprovat.
El Sr. Cruz Dalmau respon que, personalment, no, i que açò són dades facilitades per FCCSA.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta al Sr. Cruz que ha quedat sorpresa perquè un dels
problemes que hi ha hagut en els darrers quatre anys ha estat la brutícia dels contenidors, la
falta de neteja, les olors, i es demana: És que no n’hi ha, de contenidors? Han passat 100 dies
des de l’entrada del nou equip de govern, li han deixat temps suficient perquè vigili aquestes
coses, i no ho ha fet, i el Partit Popular ha quedat molt decebut. Suggereix que compri més
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contenidors, i demana:
Per quina raó FCCSA, si té un contracte amb l’Ajuntament, no el
compleix? Ja que el contracte diu que es farà neteja setmanalment i, açò, no es compleix.
Per què?
Açò és una qüestió que és competència del Sr. Cruz, i si ell no sap contestar,
francament, no sap què dir-li. Per altra part, seria interessant, ja que FCCSA no compleix amb
aquest apartat, que el regidor de Medi Ambient es posàs d’acord amb el regidor de Festes i que
en el Pressupost de 2008, en lloc de gastar tant en festes, comprin contenidors i així podran
reposar-ne i mentre uns es fan nets, en el cas dels altres, com a mínim, s’hi podrà passar pel
costat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra qüestió són les papereres del nucli urbà
i diu que li agradaria saber amb quina freqüència es fan net.
El batle assenyala que, en principi, es buiden diàriament.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no es buiden cada dia, estan setmanes sense buidar-se i que
convindria que açò també es vigilàs.
El batle demana en concret quines papereres no es buiden cada dia o que estan setmanes
sense buidar-se.
La Sra. Baillo Vadell diu que, en concret, la que hi ha a la plaça Duc de
Crillon. El batle demana si és una paperera en concret. La Sra. Baillo Vadell respon que sí, ja
que passa cada dia per allà i sap que aquesta no es buida.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Es dirigeix al Sr. Cubas Pons demanant-li com estan les escales
del poliesportiu.
El Sr. Cubas Pons respon que arranjades.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’Associació de Veïns es va entrevistar amb el Sr.
Cavaller, tècnic del Consell Insular de Menorca, i aquest va dir que la segona planta del
geriàtric, si es fan tres sortides d’emergència, es pot destinar a geriàtric. Demana al Sr. Cubas
Pons si en sap qualque cosa, d’açò.
El Sr. Cubas Pons manifesta que, en aquests moments, la segona planta de geriàtric encara no
té un ús determinat i que quan se li determini l’ús, ja es veurà el que s’ha de fer.
La Sra. Baillo Vadell li suggereix que, com a membre de l’equip de govern, demani explicacions
al Consell Insular de Menorca i, així, després podrà informar l’oposició.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana si el grup Elsamex és l’encarregat de fer les
expropiacions del terreny del nou col·legi. La Sra. Marqués Portella respon que sí.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la Sra. Marqués Portella va fer declaracions
a la premsa dient que el mes de setembre esperava avanços significatius, i demana: Quins són
aquests avanços?
La Sra. Marqués Portella manifesta que EM-EU ha fet una sol·licitud per escrit sobre qüestions
de la nova escola de Sant Lluís i que ella ha contestat, igualment per escrit, l’esmentada
sol·licitud i que, quan li toqui el seu torn de paraula, n’informarà, d’açò.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió especial sobre la piscina de Binibeca
Club la Sra. Marqués Portella va dir, referint-se als partits de l’oposició, que volien fer mal. Al
Partit Popular ja li han dit que a la Sra. Marqués Portella li falten taules, i açò no ho ha dit el
Partit Popular. Els criteris de cada partit sobre determinats assumptes a vegades són molt
similars i altres, molt diferents, i fins i tot a vegades és simplement una qüestió de formes.
Assenyala que el fet que es demani que es compleixi una sentència no és voler fer mal, ni ser
males persones, i demana a la Sra. Marqués que sigui més prudent i no segueixi l’escola del seu
antecessor.
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La Sra. Marqués Portella dóna les gràcies pel suggeriment.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 25.09.03 es van prendre unes
decisions sobre l’eliminació de les barreres arquitectòniques i una d’elles era que es posassin en
marxa les actuacions necessàries per adaptar l’accessibilitat de les vies públiques a la normativa
vigent. Assenyala que s’ha fet diferents actuacions, però les voravies no s’han tocat, i demana
al Sr. Lora Buzón si pensa prendre qualque determinació sobre les voravies per a l’any 2008.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la previsió per a l’any 2008 la hi passarà per escrit i que si en
el pressupost hi ha qualque partida també hi farà referència. Així mateix, manifesta que la Sra.
Baillo i tot el consistori saben que es partidari d’arranjar tot el que estigui malament en qüestió
d’enrajolat, i també sap que hi ha un pla de mobilitat que ha d’entrar en vigor. Conclou dient
que farà el màxim possible perquè totes aquestes qüestions es puguin resoldre.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Lora si pensa demanar al Govern de les Illes
Balears ajuda econòmica per aquest concepte.
El Sr. Lora Buzón respon que no només al Govern de les Illes Balears, sinó també al Consell
Insular de Menorca i, si fa falta, arribar fins a òrgans estatals.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular voldria saber si el Sr. Lora Buzón
és el regidor responsable de la problemàtica que hi pugui haver als caserius i a la zona del
polígon; i, si és així, li recomana que vagi a fer una volta pel Polígon Industrial i veurà voravies
rompudes, brutícia, herbes, deficiències en l’evacuació de les aigües pluvials, etc. Agrairia que
en el proper Ple pugui donar compte de les possibles solucions o remeis que s’hi puguin aplicar.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Es dirigeix al Sr. Lora dient-li que l’altre dia en el Centre Cultural i
Esportiu de Sant Lluís va sentir que deia que Joana Barceló li va dir que en breu es faria un
canvi de titularitat de l’avinguda de sa Pau pel Cós, però una persona de l’Associació de Veïns
va indicar que el Sr. Damià Borràs, conseller de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, no
tenia cap intenció de fer aquest canvi. Suggereix que faci un escrit al CIM per tal de saber què
pensa fer realment l’esmentat organisme sobre aquest assumpte, és a dir, si el que na Joana
Barceló li va dir al Sr. Lora o el que el Sr. Borràs va dir a l’Associació de Veïns.
El Sr. Lora Buzón manifesta que suposa que la Sra. Baillo Vadell es deu fiar més de la paraula
dels altres que de la seva, i diu que el que ell va manifestar a la tertúlia és que a l’entrevista
que van tenir amb Joana Barceló es va acordar fer una reunió i un dels aspectes a tractar era el
traspàs de l’avinguda pel Cós. Així mateix, manifesta que aquest senyor pot dir el que vulgui,
però l’equip de govern està per la labor que l’avinguda de sa Pau sigui competència del Consell
Insular de Menorca i el Cós, de l’Ajuntament, i açò és el que es pretén, li agradi o no al Sr.
Borràs.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que està totalment d’acord amb el que acaba de dir el Sr. Lora,
però el Partit Popular li suggereix que d’una manera o d’una altra el Consell Insular de Menorca
ho confirmi per escrit.
El Sr. Lora Buzón manifesta que totes aquestes qüestions són molt burocràtiques i a l’hora de
traspassar poder de propietats no es fa de la nit al matí, sinó que du el seu embull.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, efectivament, és així, però açò ja està passat per Ple i fa
dos o tres anys que es va demanar al CIM, i considera que tant no ha de tardar una
administració per fer aquest canvi de titularitat. Insisteix que seria molt interessant tenir per
escrit quines són les intencions del Consell Insular de Menorca sobre aquest punt.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Centre Cultural i Esportiu el Sr. Lora també
va xerrar sobre la nova escola i ella allà va dir que fa dos anys que l’IBISEC va donar el
vistiplau pels terrenys, demanant, però, que els terrenys tenguin la qualificació de solar. El
mes de gener d’aquest any l’IBISEC torna a dir exactament el mateix, i demana: Què ha fet
l’Ajuntament en aquest temps? Res, ja que el terreny encara no té la qualificació de solar, i
diu que d’açò en dur documentació per si qualcú posa en dubte el que ella diu. Sobre aquesta
qüestió, agrairia que es fes un informe dels tràmits fets des del moment que ell comanda.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la regidora d’Educació, en el seu torn de paraula, n’informarà,
de tot açò, i explicarà exactament tot el que s’ha fet des que estan aquí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha rebut un escrit del Sr. Lora respecte a la
darrera comissió d’Urbanisme, on li demana que a l’apartat de “Precs i suggeriments”, si és
possible, faci les preguntes per escrit.
Manifesta que ella ve una vegada a la setmana a
l’Ajuntament i fa lectura dels registres d’entrada i sortides; sap que immediatament els
administratius/es fan una còpia del que ella ha demanat, però resulta que aquestes còpies es
guarden dins un despatx de l’Ajuntament i no se li donen fins passats dos mesos. Després ella
els rep i, naturalment, després de dos mesos no es recorda de tot el que ha llegit, i ho torna a
llegir i, a continuació, ho distribueix per àrees i ho passa als regidors perquè puguin fer les
diferents preguntes. Manifesta que a la dita comissió d’Urbanisme va tenir tantes preguntes a
fer perquè n’hi havia sobre escrits del mes de febrer, simplement perquè no s’havia fet comissió
o perquè s’havia tardat molt a ser-li donada la documentació. Per altra banda, manifesta que
ella no té secretària, no té ningú que li hi faci i, per tant, no ho farà per escrit. A més, diu que
si aquesta persona que es guarda els escrits durant mesos dins qualque calaix del despatx de
l’Ajuntament els hi lliuràs més aviat, no s’acumularien tant les preguntes a fer a la comissió.
El Sr. Lora Buzón manifesta que si ha fet aquest escrit és per agilitzar molt més la feina, ara bé,
si la Sra. Baillo troba que no ha de ser així i que s’ha de continuar com es feia fins ara, no hi té
cap inconvenient.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no és una qüestió de com ella diu, sinó que la qüestió és
que se li lliuri la documentació tot d’una i que no es guardi dins un calaix.
El Sr. Lora Buzón manifesta que va fer aquesta proposta perquè així cada vegada que vingués
a la comissió tindria la informació damunt la taula. A més, diu que si vol es pot fer una prova
per veure si açò funciona i si d’aquesta manera és més ràpid. Com ella vulgui.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que l’únic que suggereix és que se li lliuri la informació al més
ràpid possible.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que tenim unes normes que protegeixen els veïns
contra renous i molèsties d’obres durant els mesos d’estiu i una policia que ha de fer complir
aquestes normes. Assenyala que si els polítics desacrediten l’actuació de la policia, no ens
podem queixar si tenim un mal servei, i diu que fa referència a la denúncia interposada per la
Policia Local dia 24.07.07 per obres a un carrer de Binissafúller i que el Sr. Lora Buzón va
autoritzar per escrit, el mateix dia, perquè es poguessin dur a terme a partir de les 8 hores del
matí. Demana: A quina hora van posar els agents de policia la denúncia? A quina hora va
autoritzar el Sr. Lora les obres (RS 5459)?
Perquè si ell va autoritzar una obra després
d’haver-se denunciat, la seva actuació seria completament incorrecta. Per tant, vol saber com
va ser realment.
El Sr. Lora Buzón manifesta que en aquests moments no es recorda de l’hora que la Policia
Local va posar la denúncia i ell va signar aquesta autorització de fer renous per interès general,
ja que va trobar que era més important asfaltar aquell carrer perquè, si hagués plogut

9

en qualsevol moment, la quantitat de terra que hi havia en aquell carrer hauria pogut arribar
fins a la mar i, per açò, va optar per concedir una autorització excepcional per evitar mals
majors.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que si un policia posa una denúncia i després el regidor
d’Urbanisme fa un escrit dient que li ha donat permís des d’abans de posar la denúncia...
que vol que li digui, senyor Lora. Fer-ho així sembla que el que vol és estalviar l’obertura d’un
expedient i aquests tipus de favoritisme s’haurien d’evitar.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, de favoritisme, a ningú. Recorda que personalment va baixar
a l’obra per veure in situ de què es tractava, perquè si hagués estat una altra casta d’obra no
hauria signat, però vistes les condicions del carrer, va optar per fer-ho. A quina hora va passar
la Policia? no ho sap, però se n’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Sr. Lora, com a regidor de Governació, ha de
saber que hi ha unes regles i un protocol sobre els jaleo, que diu que no sortiran menors de
dotze anys. Demana per què açò no es va complir?
El Sr. Lora Buzón manifesta que li passarà per escrit els Protocols
l’acord que va adoptar la Junta de Caixers sobre aquesta qüestió.

de les festes, així com

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que l’altre dia a la comissió especial per tractar
l’assumpte de la piscina de Binibeca Club Hotel, quan va sortir i va reflexionar sobre la reunió va
tenir la sensació que li havien pres el pèl, i diu que en aquest breu mandat és la segona
vegada que açò li passa. Allà va quedar ben clar que l’antic equip de govern, amb el projecte
presentat per la propietat i piscina reblerta, donava la sentència per executada. L’actual equip
de govern semblava molt preocupat per com quedaria allò que és avui la piscina i van acordar
que a la propera reunió vindria l’arquitecte per donar el seu punt de vista com a tècnic, i tot va
ser demanar què en pensava l’oposició, és a dir, semblaven molt interessats a saber què en
pensàvem nosaltres, de tot açò. Sembla que la paraula consens és una paraula que enganxa,
agrada... un poc difícil. Recorda que va fer unes preguntes a la comissió d’Urbanisme i espera
que es contestin abans de la propera comissió especial i diu que avui en farà unes quantes
més:
-

Què pensa l’actual equip de govern del projecte de demolició presentat per Binibeca Club
Hotel?

-

Creuen que compleix el que ha demanat el Tribunal, sí o no?

-

L’arquitecte ha de fer un projecte de demolició, sí o no? Si és que sí, quan?

-

Es demanarà als propietaris que compleixin amb la reculada segons la normativa, sí o no?

Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que com que estaven molt preocupats de com
quedaria el terreny desprès de demolir les piscines, s’ha preocupat de cercar una foto d’abans
de la construcció. Tot seguit, mostra la foto als membres de la corporació dient que així, és
com ha de quedar aquesta zona, que és el que realment marca la sentència, “restitució al seu
Així mateix, manifesta que com a
estat anterior”. Tota la resta, senyor Lora, son cuentos.
representant del Partit Popular assistirà a la propera comissió especial perquè contestin a les
preguntes formulades en diferents moments i per prendre decisions, però no hi anirà a cap
més. Diu que els membres de l’equip de govern han de fer complir la sentència, tota la resta
es perdre el temps i creu que les coses estan prou clares i ja es boni hora de prendre decisions i
no fer més reunions que no serveixen, realment, per a res.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que al Partit Popular li agradaria saber si hi ha qualcú
que fa d’inspector d’obres.
El Sr. Lora Buzón respon que en aquests moments les funcions les fa l’arquitecte municipal.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si pensen posar un inspector d’obres l’any 2008.
El Sr. Lora Buzón respon que possiblement el proper mes hi haurà un inspector d’obres i que, si
bé de moment serà personal de confiança, l’objectiu és convocar la plaça al més prest possible.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que si no vol que el Partit Popular pensi que el Sr.
Lora Buzón és un informal quan telefona o quan xerra amb les persones, en aquest cas, amb
ella, en què li va dir que d’aquí a dos minuts li telefonaria...
simplement, que ho faci.
Manifesta que han passat dos dies i els dos minuts s’han fet molt llargs.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el perdoni perquè quan va dir que d’aquí a dos minuts li
telefonava era perquè cercava l’arquitecte i havia sortit, i desprès se’n va oblidar, però que en
cap cas va ser per donar-li allargues. Sobre la piscina, manifesta que la comissió durà els
passos que van acordar en el Ple i faran complir la sentència perquè és el que es va acordar i
restituiran la zona com posa la sentència; totes les altres coses que vostè fa, que li sembla
molt lògic, són proposicions polítiques per a la galeria. Així mateix, manifesta que, de
comissions, el Partit Popular en té més experiència que nosaltres, de fer aquestes coses, ja
que en el govern balear i altres estaments ja se n’han fet moltes, de comissions per fer
enredar la voga. Aquí hi ha un acord de Ple que faran complir. A més, assenyala que la
primera comissió era per un canvi d’impressions i per poder baixar in situ a la zona, perquè com
a grup i com a comissió, no havien baixat, cosa que, segons informes, el PP sí que ja havien
fet abans ells, i creu que era lògic anar-hi tots els membres de la comissió per veure in situ la
qüestió. Conclou dient que a la propera comissió explicaran totes les passes que s’han fet i
que es faran.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la primera intervenció que farà serà amb
referència a les manifestacions o comentaris que va fer la Sra. Marqués Portella a la comissió
especial sobre la piscina de Binibeca Club, en el sentit que els partits de l’oposició volen fer mal
sobre aquest tema. Demana a la Sra. Marqués si realment creu que els partits de l’oposició
estan per fer mal i si considera que són afortunats aquests tipus de comentaris. Així mateix,
manifesta que fa poc que som regidors d’aquest consistori, tant ell com altres, inclosa la Sra.
Marqués, i ell des del principi a la primera sessió va anunciar la seva voluntat de fer una
oposició constructiva, positiva i dialogant, i intentarà complir-ho, però aquest compliment serà
en funció de l’actitud que tenguin els regidors de l’equip de govern. Encara no havien passat
els 100 dies de gràcia que es sol concedir als governants, quan la Sra. Marqués surt amb
aquest tipus de comentaris, i insisteix a demanar si creu realment que els partits de l’oposició
estan per fer mal sobre aquest tema i si considera que van ser unes declaracions
desafortunades.
La Sra. Marqués Portella manifesta que, pel que veu, van ser unes declaracions desafortunades,
si bé li sembla que amb el to que ho va dir no estava afirmant contundentment, sinó que va dir
que semblava que hi havia gent que volia fer mal. Conclou dient que li sap molt de greu, es
disculpa i espera no tornar a caure en aquests tipus de declaracions.
Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU ha presentat un escrit sobre la nova
escola, RE 5163, de dia 25.09.07, i el llegeix:
“Miquel Melià Mercadal. Portaveu del Grup EM-EU a l’Ajuntament de Sant Lluís. --------------------------------Atès que la premsa local i insular ha informat que la Consellera d’Educació del Govern Balear ha
manifestat la voluntat d’agilitzar el procés per a dotar a Sant Lluís d’una nova escola de dues línies. --------
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Atès que l’esmentada Consellera declara que, segons les previsions del Govern Balear, el projecte de
l’escola ja hauria d’estat començat. -------------------------------------------------------------------------------------Atès a complexitat i llarga durant de tot el procés fins la inauguració de l’escola que farà que les
condicions siguin encara més dolentes en els propers anys. --------------------------------------------------------Atès que fins aquests moments l’Ajuntament ha permès arribar a l’actual situació, i a que es faci l’activitat
escolar en condicions de precarietat tenint que recorre a aules prefabricades que, entre altres
inconvenients, fan que l’espai d’esbarjo dels alumnes es vagi reduint cada any. --------------------------------El Grup Municipal d’EM-EU considera oportú fer les següents preguntes de seguiment a l’Equip de Govern
per ser contestades al proper ple de la corporació: ------------------------------------------------------------------1. Si el Govern Balear ha acceptat, de forma oficial, els terrenys proposats per l’Ajuntament de Sant
Lluís? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Com està el procés de modificació urbanística dels terrenys proposats per l’Ajuntament? ---------------3. En quin punt concret està el procés de compra o expropiació dels terrenys per a la nova escola? ------4. Els terrenys que l’Ajuntament ofereix al Govern Balear per a la construcció de l’escola, comptem amb
les infrastructures bàsiques necessàries? En cas negatiu, quins passos està fent l’Ajuntament per a
dotar-los d’aquestes infrastructures en el menor temps possible? --------------------------------------------5. Té aquest Ajuntament constància oficial de l’inici d’elaboració del projecte base de la nova escola? ---6. Creu l’Equip de Govern que des de que es va detectar la manca d’espai de l’escola actual, el Govern
Balear ha fet tot el necessari per solucionar el problema en el menor temps possible? -------------------7. Creu l’Equip de Govern que des de que es va detectar la manca d’espai de l’escola actual.
L’Ajuntament de Sant Lluís ha fet tot el necessari per solucionar el problema en el menor temps
possible?.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclou dient que, cinc minuts abans de l’inici de la present sessió plenària, ha rebut
contestació a l’esmentat escrit,
contestació que agraeix, si bé no ha tingut temps per
estudiar-ho.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Per a coneixement de tots els membres del consistori, fa la
lectura de l’escrit de contestació a EM-EU, RS 6999, de dia 27.09.07, que diu:
“Atenent a l’escrit presentat, RE 5163, de dia 25.09.07, en el que formula per escrit diferents preguntes
per ser contestades a la sessió de Ple a celebrar avui dia 27.09.07, mitjançant la present li pos de manifest
les següents circumstàncies: ---------------------------------------------------------------------------------------------1) Que la situació al dia d’avui és que mitjançant fax de dia 19.09.07 es rep informe emès per l’IBISEC,
del qual es desprèn que el solar és idoni. -------------------------------------------------------------------------2) Donada la complexitat de la tramitació d’adaptació de les NN.SS. al PTI, aquest nou equip de govern
va decidir optar per treure la nova zona d’equipaments escolars i tramitar-ho amb un expedient
independent de MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NN SS A L’ÀMBIT DE LA ZONA D’EQUIPAMENT
ESCOLAR. Així, la Junta de Govern Local de dia 21.09.07 es va acordar contractar a l’empresa GAAT
la redacció de l’expedient de modificació puntual de NNSS a l’àmbit de la zona d’equipament escolar.
Igualment, li inform que ja s’ha remès a la Comissió Balear de Medi Ambient la sol·licitud d’informe
previ de l’esmentat expedient de modificació. Una vegada s’hagi rebut l’esmentat informe, es
continuarà la tramitació de l’expedient amb l’aprovació inicial pel Ple. ---------------------------------------3) Amb el certificat de idoneïtat dels terrenys anirà a ple juntament amb el projecte d’adquisició dels
terrenys de la zona del nou equipament, per declarar des de l’Ajuntament la utilitat pública dels
mateixos i poder enviar-ho a la Comunitat Autònoma perquè ho ratifiquin. Aquest seria l’inici del
procés d’expropiació d’urgència, però per accelerar el procés ja estem treballant en les valoracions
dels terrenys per poder iniciar el procés amb una oferta de compra i no tenir que esperar així a la
Utilitat pública, deixant la opció de expropiació només per els propietaris que no hi vinguin d’acord.
Les estimacions temporals sobre aquest procés se situen en que abans de final d’any puguin haver-se
plantejat propostes d’adquisició. -----------------------------------------------------------------------------------4) Encara no, però ja s’està redactant el projecte d’obres d’obertura de vial i dotació de serveis del nou
vial d’accés a l’escola. Hi ha previsió de la seva inclusió en el Pla d’Obres i Serveis de 2008. -----------5) Si. En data 27.09.07, registre d’entrada en aquest Ajuntament núm. 5229, s’ha rebut un escrit de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en el qual mos informen que aquesta
Direcció General ha donat ordre a l’IBISEC per a l’inici de la redacció de l’avantprojecte del nou
col·legi públic de Sant Lluís. -----------------------------------------------------------------------------------------
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6)
7)

A entendre d’aquest Equip de Govern durant el període 2003-2007 el Govern Balear no ha fet tot el
necessari per donar solució al problema existent, perquè entre altres coses part de les previsions
econòmiques que van existir, van ser utilitzades per altres fins molt diferents als previstos.-------------L’equip de Govern anterior va desenvolupar totes les actuacions necessàries però davant les dificultats
exposades a l’apartat anterior, aquestes no van prosperar.” ---------------------------------------------------

Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que, respecte al que dit la Sra. Baillo sobre
uns informes de l’IBISEC que tenia del mes de gener 2007, on l’IBISEC ja deia que el solar era
idoni, evidentment, no deia que fos exactament idoni perquè necessitava una sèrie de
documentació, és a dir, que era possible fer-ho allà però no donava la idoneïtat. Així mateix,
també sap que des del mes de gener de 2006 a la Conselleria d’Educació del Govern balear no
hi ha absolutament cap paper que faci referència a la nova escola de Sant Lluís, va
desaparèixer tot l’expedient. Per tant, encara que haguessin donat la idoneïtat haurien hagut
de començar de nou perquè havia desaparegut.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li sap moltíssim de greu dir-li a la Sra. Marqués
Portella que ella té dos escrits de l’IBISEC que parlen que el solar és el correcte, sempre que es
converteixi en solar; és més, al segon escrit, la paraula solar apareix entre cometes per fer
entendre a l’Ajuntament que mentre no sigui solar ells no poden fer res. Per altra banda, i
respecte al que dit que el Govern balear no va fer res, manifesta que el Govern balear no hi
podia fer res, era l’Ajuntament qui havia d’entregar els terrenys en condicions, és a dir, que els
terrenys tinguessin la condició de solar (aigua, llum i clavegueram), i mentre açò no passàs el
Govern balear no podia fer exactament res. Conclou dient que sembla mentida que la Sra.
Marqués Portella acabi d’arribar i digui aquestes coses, i no sap si la documentació que té és la
mateixa que la que té ella.
Així mateix, i respecte que el Govern balear no tenia la
documentació, ho posa molt en dubte, ja que justament el Govern balear anterior resulta que
era d’un partit oposat al seu i diu que l’escolta a la Sra. Marqués amb un somriure quan diu
açò, i l’ha de disculpar, però no ho pot evitar.
Intervé el batle. Manifesta que quan xerram de la nova escola emprar somriures... és fer
un flac favor a Sant Lluís i açò demostra l’interès que té la senyora Baillo per la nova escola.
És a dir, mentre no hi hagi el terreny l’IBISEC no pot fer l’escola i mentre no tinguem el terreny
qualificat l’IBISEC no pot fer l’escola, i diu que açò és un peix que es menja la cua. Però aquí
hem tingut la sort que hi ha un nou govern i ho ha entès d’una altra manera, a diferència de
l’anterior govern, i ja s’ha encomanat l’avantprojecte, cosa que l’anterior govern no va fer. Així
mateix, manifesta que el més curiós és que l’expedient dins la conselleria es perdés, açò és
una altra realitat, senyora Baillo, encara que li faci gràcia; a nosaltres no ens en fa cap, de
gràcia, ja que hem hagut de tornar a començar l’expedient de nou. Conclou dient que no sap
que tanta rialla li pot fer aquesta qüestió.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Afegeix que l’IBISEC l’únic que exigeix és que aquest solar
sigui un solar amb serveis i diu que tots sabem que una escola també es pot construir en sòl
rústic, simplement necessita l’interès general, cosa que en aquests moments estam tramitant,
així com l’expedient de modificació de les normes subsidiàries. Conclou dient que, evidentment,
amb l’antic Govern balear aquesta opció ni tan sols la donava, és tant senzill com açò.
El Sr. Melià Mercadal demana si pot fer una altra intervenció.
El batle respon que estam a “Precs i suggeriments”; la regidora ha contestat als precs i
suggeriments que se li han fet i, en aquest cas, hi ha una contestació per escrit i no es tracta
de torns d’intervenció, sinó que són precs i suggeriments. A més, assenyala que hi ha hagut un
torn d’intervenció que no tocava.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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