ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2005.
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 24 de novembre de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
2n. Tinent de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Carmen Pons Villalonga
Juana Prieto Ardao
Manuel González Gálvez
Juan Antonio Cubas Cremades
Giuditta Zaniol Battiston
Maria Nieves Baillo Vadell
Pedro A. Morro Ferra
Cristobal Coll Alcina
Magdalena Astobiza Sintes
Remigio Lora Buzón

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 27.10.05.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA NÚMS. 2005/792, 2005/793 I
2005/795, RELATIVES A CORRECCIONS ACORD DE PLE DE DIA 26.05.05, SOBRE
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE VENDA DE PARCEL·LES DEL POLÍGON INDUSTRIAL
DE SANT LLUÍS.
El secretari dóna compte de les Resolucions d’Alcaldia relatives a l’assumpte indicat, que
textualment diuen:
- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/792, de dia 09.11.05:
“El Ayuntamiento Pleno de fecha 26.05.2005 acuerda la adjudicación definitiva de la venta de las parcelas
del polígono industrial de Sant Lluis. ------------------------------------------------------------------------------------Observado error en el punto 11º donde del mencionado acuerdo donde se expresa “Proceder a la
alienación a favor de Estanco de Sant Lluis...”estando la razón social del Estanco de Sant Lluis “Jaime
Quevedo Goñalons”, siendo su epígrafe Estanco. -----------------------------------------------------------------En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local vengo en
--------------------------------------------------R E S O L V E R: --------------------------------------------------------Primero.- Proceder a nueva redacción del acuerdo, quedando expresado como sigue: ------------------------“11º-Proceder a la alienación a favor de JAIME QUEVEDO GOÑALONS, de conformidad con la
documentación y antecedentes que figuran en el expediente, la finca propiedad municipal, referencia
catastral 8429104FE0183S, de 400 m2 de superficie, por importe de 24.444.-euros (Lote.32)” --------------Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento pleno para su rectificación y a la
Notaría para la correcta elevacion a público del mencionado acuerdo.” -------------------------------------------
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- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/793, de dia 09.11.05:
“El Ayuntamiento Pleno de fecha 26.05.2005 acuerda la adjudicacion definitiva de la venta de las parcelas
del Polígono Industrial de Sant Lluis. -----------------------------------------------------------------------------------Observado error en el punto 4º donde el mencionado acuerdo expresa “Proceder a la alienación a favor de
Estación de Servicios Sant Lluis S.L...” siendo su auténtica razón social: ”ESTACIÓN DE SERVICIO Y
GASOLINERA SAN LUIS S.L.” ----------------------------------------------------------------------------------------En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local vengo en
--------------------------------------------------R E S O L V E R: --------------------------------------------------------PRIMERO.- Proceder a la nueva redacción y rectificación del acuerdo de pleno de fecha 26.05.2005,
quedando el mismo como sigue: ----------------------------------------------------------------------------------------“4º-Proceder a la alienación a favor de ESTACION DE SERVICIO Y GASOLINERA SAN LUIS S.L.” de
conformidad con la documentación y antecedentes que figuran en el expediente, la finca propiedad
municipal referencia catastral 8429114FE0183S de 375 m2. De superficie, por importe de 22.917.-Euros
(Lote.22).” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento pleno para su rectificación y a la
Notaría para la correcta elevación a publico del mencionado acuerdo.” --------------------------------------------

- Resolució d’Alcaldia núm. 2005/795, de dia 09.11.05:
“Visto que el Ayuntamiento Pleno de fecha 26.05.05 acuerda la adjudicación definitiva de la venta de las
parcelas del Polígono Industrial de Sant Lluis. -------------------------------------------------------------------------Observado error en el punto 7º donde el mencionado acuerdo expresa “Proceder a la alienaión a favor de
José Barber Teixidor...”, siendo valorada la razón social a la que representa el Sr. Barber, en la fase de
concurso: “CONSTRUCCIONES BARBER S.L.” --------------------------------------------------------------------En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local vengo en
-------------------------------------------------R E S O L V E R: ---------------------------------------------------------Primero.- Proceder a la rectificación y nueva redacción del acuerdo plenario de fecha 26.05.05, quedando
el mismo como sigue: -----------------------------------------------------------------------------------------------------“7º.-Proceder a la alienación a favor de CONSTRUCCIONES BARBER S.L.” de conformidad con la
documentación y antecedentes que figuran en el expediente, la finca propiedad municipal, referencia
catastral 8429111FE0183S, de 469 m2 de superficie, por importe de 32.000 Euros (Lot.25)”. ---------------Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento pleno, para su rectificación y a la Notaría
para la correcta elevación a público del mencionado acuerdo.” ----------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de les resolucions d’Alcaldia
indicades anteriorment.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2005/792; 2005/793 i
2005/795, transcrites anteriorment.

TERCER.- MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR, RE 4884, DE DIA 23.08.05.- INSTAL·LACIÓ
CÀMARA WEB.
El secretari dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular, RE 4884, de dia 23.08.05,
relativa a l’assumpte indicat, que textualment diu:
“María Nieves Baillo Vadell, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant
Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ante el compromiso de este Equipo de Gobierno de ser punta de lanza en materia de participación
ciudadana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ante el imparable cambio tecnológico que durante estos últimos tiempos estamos viviendo. -----------------Ante un futuro que anticipa que los medios actuales se quedarán obsoletos a corto plazo. -------------------Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento dispone de una página WEB activa y que el coste de instalar
una cámara de este tipo no es muy elevado, así como el coste de conexión a la red. --------------------------La que suscribe, presenta la siguiente propuesta para que sea debatida en el próximo Pleno que tendrá
lugar el mes de Septiembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------PROPUESTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que se amplíe la participación ciudadana en los actos públicos mediante la instalación de una cámara
WEB, que podría estar operativa durante las sesiones plenarias y otras acciones de gran envergadura
como conferencias, reuniones de consejos sectoriales, etc., lo que facilitaría su seguimiento para las
personas que no pudieran asistir por motivos físicos o de trabajo o cualesquiera otros y hasta poderlos
grabar si les interesa, e incluso, con medios más avanzados, llegar a intervenir en reuniones o actos
similares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todo ello significaría un gran avance para el Ayuntamiento de Sant Lluís y le situaría a la cabeza de los
municipios isleños en esta materia.” -------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle demanant que el present punt quedi damunt la taula, i que la moció
presentada sigui analitzada per la Comissió de Participació Ciutadana, per tal que a la sessió
plenària ja hagi rebut el dictamen de l’esmentada comissió informativa.
Intervé el Sr. Coll Alcina manifestant que la moció va ser presentada en el mes d’agost, i fa
dues setmanes que es va celebrar una comissió de Participació Ciutadana i no es va incloure
dins l’ordre del dia. A més, a la darrera sessió plenària va fer un prec sobre aquest assumpte i
li hauria agradat que aquesta moció s’hagués inclòs a l’ordre del dia de l’esmentada comissió
informativa i, d’aquesta manera, a la sessió d’avui ja es podia haver dut un dictamen sobre
l’assumpte.
Intervé el Sr. González Gálvez manifestant que, atès que a la moció s’establia que fos debatuda
en el Ple, per aquest motiu no la va incloure a l’ordre del dia de la darrera comissió de
Participació Ciutadana.
El Sr. Coll Alcina manifesta que, segons es veu, s’està preparant la gravació de les sessions
plenàries o almenys s’estan fent passes en aquest sentit, i no sap quin sentit té fer una
proposta si passen aquestes coses, i creu que al seu entendre la moció es podria debatre en el
Ple d’avui.
El batle manifesta que la lògica és que aquest tipus de moció no vagin directament a Ple, sinó
que primer de tot passin a la comissió informativa corresponent. Així mateix, assenyala que
l’àrea de Participació Ciutadana va presentar una proposta a la Junta de Govern Local sobre
aquest assumpte, i probablement no seria el sistema que planteja el Partit Popular. I insisteix
que aquesta moció sigui analitzada, en primer lloc, per la Comissió de Participació Ciutadana.
A les 20.10 hores s’incorpora a la sessió el regidor del PSM, Remigio Lora Buzón.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que el PSM li agradaria saber, abans d’adoptar un acord
sobre el particular, el cost econòmic d’aquesta actuació.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació deixar damunt la taula la moció
presentada pel Partit Popular.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.
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QUART.- DONAR COMPTE ACTE NÚM. 349/05 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PEL CIM CONTRA AQUEST AJUNTAMENT.- ESTUDIO
ALCOTAN CENTRO, SL.
El secretari dóna compte de l’acta núm. 349, de dia 13.09.05, del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, amb relació al recurs contenciós administratiu interposat pel Consell Insular
de Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 3 de maig de 2002, relatiu a la
concessió de llicència d’obres a Estudio Alcotan Centro SL. La Sala acorda:
“Tener por DESISTIDO y apartado de la prosecución de este recurso al recurrente

Consell Insular de Menorca, declarándose terminado el procedimiento con archivo de
los autos y sin que haya lugar a la imposición de costas.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 839/05 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER INVERSIONES PUNTA PRIMA SL CONTRA
AQUEST AJUNTAMENT (PO 324/2000).
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 839, de dia 30.09.05, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant el qual es declara INADMISSIBLE el recurs contenciós
administratiu interposat per Inversiones Punta Prima SL contra la inactivitat de l’Ajuntament de
Sant Lluís a l’expedient d’aprovació del Pla Parcial de Son Orfila (sector 11, subsector 3 de les
normes subsidiàries).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SISÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 890/05 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS D'APEL·LACIÓ
INTERPOSAT PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA UNA SENTÈNCIA DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU (PO 292/2002).- BANGARAN SL.
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 890, de dia 19.10.05, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat
per aquest Ajuntament contra la sentència núm. 293, de dia 20.09.04, del jutjat contenciós
administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 292/02 2, instat
pel Consell Insular de Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 03.05.02, relatiu
a la concessió de llicència d’obres a Bangaran SL per construir un habitatge unifamiliar aïllat i
piscina a la parcel·la 59 de la urbanització de Cap d’en Font.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SETÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 314/05 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ORFILA SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO
124/04).
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 314/05, de dia 31.10.05, del jutjat
contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, mitjançant el qual s’acorda ESTIMAR
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PARCIALMENT el recurs contenciós administratiu interposat per Orfila SL contra la denegació
presunta de l’Ajuntament de Sant Lluís de la sol·licitud presentada pel recurrent en data
17.02.04.
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:
Junta de Govern Local de dia 06.10.05:
-

Punt 4è.- Còpia de les següents factures del mes d’agost de 2005:
-

Ferreria Eduard Serra.- Factura núm. 3197, per import de 1.511,77 euros.
Menorca Socias y Roselló, SA.- Factura núm. 70273, per import de 7.174,72 euros.
Roldan.- Factura núm. 151647, per import de 1.108,58 euros.
Roldan.- Factura núm. 152046, per import de 1.289,36 euros.

-

Punt 18è.- Còpia de l’informe de l’Àrea de Contractació, de dia 20.09.05, així com de
l’informe de l’Àrea d’Intervenció, de dia 04.10.05, amb relació a l’actualització dels preus del
projecte de “Ruta cicloturística del camí Vell de Biniancolla”.

-

Punt 19è.- Còpia de l’informe de l’Àrea d’Intervenció en relació a la proposta de Creu Roja
de Sant Lluís sobre el salvament i socorrisme a les platges de Punta Prima i Binibèquer Nou.

-

Punt 21è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 2 “Canalització dels serveis de baixa tensió,
telefònica i enllumenat públic a s’Ullastrar.- II fase”, així com del certificat de final d’obra.

Junta de Govern Local de dia 27.10.05:
-

Punt 3r.- Còpia del conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís
per a projectes socials a càrrec del pla concertat de prestacions socials bàsiques 2005.

-

Punt 4t.- Còpia del conveni de col·laboració en matèria de difusió del coneixement i ús de la
llengua catalana entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Sant Lluís.

-

Punt 14è.- Còpia del contracte administratiu d’adjudicació mitjançant contractació directa
d’assistència de “Cop de Mà” per realitzar els serveis d’ajuda a domicili 2005.

-

Punt 18è.- Còpia de l’informe emès per l’assessor jurídic municipal amb relació a la petició
presentada per Margarita Riera Torrent en sol·licitud d’un préstec.

Junta de Govern Local de dia 03.11.05:
-

Punt 11è.- Còpia de l’informe emès per l’arquitecte tècnic director de les obres del geriàtric i
centre de dia, relatiu al tercer trimestre, RE 6121 de dia 26.10.05.

-

Punt 12è.- Còpia dels informes emesos pel Consell Insular de Menorca relatius al servei de
neteja de platges 2005.

5

-

Punt 22è.- Còpia del conveni entre el CIM i els Ajuntaments de Maó, Sant Lluís, Alaior, Es
Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries per a la prestació del servei integral de neteja de
platges, els seus accessos i l’entorn.

Finalment, la Sra. Baillo Vadell comenta que té escrits pendents de contestar des del mes de
gener, en concret: RE 151, 1153, 2800 i 2997.
Intervé el Sr. Lora Buzón dient que els dies 7 i 11 de novembre va presentar escrits en el
registre d’entrada en sol·licitud de documentació, i que encara no se li ha lliurat.

A continuació, la Sra. Baillo Vadell sol·licita la inclusió de dos punts d’urgència, en concret:
-

Moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 6761 de dia 22.11.05.- Canvi rajoles nucli
urbà.

-

Moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 6760 de dia 22.11.05.- Sol·licitud al CIM
perquè destini partida pressupostària en el pressupost de 2006 per a la construcció d'una
rotonda a la carretera Sant lluís - Es Castell.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure’ls.
NOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que únicament té una cosa a dir, i que aquesta va
dirigida al Sr. Carretero i al Sr. González Gálvez. Indica que aquests senyors l’han acusada de
tirar-se a una piscina sense aigua i que no s’enterava de la pel·lícula. I diu que pot ser que sí
que tenguin raó, però si ella s’equivoca el mal recau damunt ella mateixa i de ningú més.
Indica que en el plens, en aquest Ajuntament i en aquest equip de govern, es comet un error
darrere l’altre i la prova és el Ple d’avui, que fa pena veure que de sis punts a l’ordre del dia,
quatre fan referència a contenciosos. A més diu que, si aquests errors caiguessin damunt
vostès mateixos, allà vostès, però no és així, ja que els errors d’aquest equip de govern cauen
sobre els ciutadans.
Continua manifestant que des que s’ha començat el mandat s’han presentat 57 contenciosos,
dels quals se n’han perdut més de 50, i el Partit Popular pensa que aquestes sentències no les
pagarà l’actual equip de govern, a pesar que són els únics responsables, sinó que ho pagaran
els ciutadans de Sant Lluís. Manifesta que pot ser que el batle tengui moltes virtuts però dins
les seves virtuts no hi té cabuda el consens ni els acords amb els ciutadans, perquè si fos així
no es presentarien tants contenciosos.
Conclou suggerint al batle que canviï de tarannà
perquè continuant així pot resultar vostè un perill per als ciutadans de Sant Lluís.
Intervé el Sr. Coll Alcina manifestant que li agradaria fer referència a una carta que es va
publicar als mitjans de comunicació, signada per l’Agrupació Socialista de Sant Lluís, i que es
titulava “Sant Lluís merece saber la verdad, digámosla”. Diu que aquest escrit, la pataleta del
grup socialista o qualque defensor del butlletí “Pla de sa Creu”, va ser amb motiu del que va dir
el grup del Partit Popular en el Butlletí Municipal, on va dir que l’Ajuntament havia pagat
5.516,23 euros per viatges d’autobús per dur els joves de Sant Lluís fins al Pinaret de s’Algar i
excursions; i va ser també la pataleta perquè a l’escrit del butlletí van dir que les paraules del
grup socialista estaven buides i sense contingut.
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Continua manifestant que a la carta de resposta el grup socialista indicava que el Partit Popular
vol crear confusió a la ciutadania, que no s’enterava de la pel·lícula i que es tirava de l’avió
sense paracaigudes. En nom del Partit Popular demana al grup socialista que siguin coherents i
que si el PP li diu que les seves paraules estan buides i sense contingut, que no emprin una
carta sencera pe dir, amb mitges veritats, que l’Ajuntament no va ser qui va pagar els 5.516’23
euros, sinó que van ser els pares, cosa que no és del tot certa.
Manifesta que ells, que ja
duen un temps governant, saben que quan es fa una cosa hi ha una partida pressupostària i
d’aquella es reparteixen els doblers; aquesta partida no va ser només per pagar l’autobús, sinó
que es va haver de pagar despeses de professors, muntatges, una tarima que, si no recorda
malament, va costar uns tres mil euros, i una sèrie de despeses, i no es pot dir que els pares
fossin els qui paguessin les despeses de l’autobús, ja que els pares van fer una aportació
econòmica que anava a un fons i el fons després es reparteix. Conclou dient que el títol “Sant
Lluís merece saber la verdad, digámosla” li sembla mol endevinat i que si l’han de dir, l’han
de dir, i dir-ho sense pensar en les conseqüències; han de ser valents, ho diguin tot.
Intervé el Sr. Lora Buzón indicant que en el darrer Butlletí Municipal l’Àrea Social explica la
qüestió del geriàtric, però a hores d’avui encara no s’ha passat informació exacta de quina
manera s’ha fet la modificació, ni sobre la qüestió econòmica. Assenyala que en part està bé
que l’equip de govern doni la seva opinió, però considera que com a regidors haurien de ser
privilegiats a l’hora de tenir la documentació abans que sortís per un mitjà de comunicació.
Intervé el Sr. Cubas Cremades manifestant que li estranya moltíssim que el regidor del Partit
Popular insisteixi en aquesta qüestió i, realment, no s’entera de la pel·lícula. A la darrera
Comissió de Cultura es va tractar tota aquesta qüestió, i insisteix que de la forma que està dit
pel Partit Popular, que es va gastar quasi un milió de pessetes a dur els al·lots al Pinaret
de s’Algar, qualsevol que ho llegeixi deu pensar: per aquest preu me qued amb l’autobús...
Manifesta que l’esmentat preu va ser tot el que va costar durant dos mesos dur trenta al·lots
cada dia al Pinaret de s’Algar, anada i tornada i, incloent-hi a més, a les excursions que es van
fer a diferents indrets de l’Illa; per tant, insisteix que el Partit Popular hauria de dir la veritat.
Manifesta que la carta del Partit Popular està escrita amb molta mala idea i mala fe, i insisteix
que l’aportació dels pares era per pagar les despeses de l’autobús, i demana a l’esmentat grup
polític que diguin les coses clarament perquè, si no, crea confusió. Conclou dient que a la
darrera comissió es va explicar clarament tota aquesta qüestió i, pel que s’ha vist avui, el
representant del Partit Popular no se’n va enterar.
Intervé el Sr. González Gálvez dirigint-se a la Sra. Baillo Vadell i dient-li que, sabent com
l’aprecia, pugui dir que ell hagi dit que es tira a la piscina sense aigua, i indica que en la vida
ha dit açò, i si té proves que ho demostri. En tot cas, si ho hagués de dir, diria que s’hi tiràs
amb aigua perquè no li agradaria que prengués mal.
Intervé el batle. Manifesta que els precs i suggeriments, en lloc de ser precs, són
intervencions, i el més lògic és que aquestes es facin a les comissions pertinents i no a una
sessió plenària, ja que tornar a retreure un escrit del PSOE que venia motivat per un escrit de la
portaveu del PP, i que açò sigui fruit de precs i suggeriments d’un Ple municipal, la veritat és
que és bastant penós. Respecte al comentari fet per la portaveu del Partit Popular que a
l’ordre del dia d’avui quatre punts són sobre contenciosos, indica que açò precisament és l’acte
democràtic que té la gent quan creu que han lesionat els seus interessos i cada un té la manera
que té per defensar-los. Moltes vegades els consensos són pràcticament impossibles per moltes
solucions que es posin damunt la taula i, a més, si posteriorment s’arriba al consens encara es
diu que es beneficia a la persona amb qui s’arriba al consens, i bastant penós és qui fa aquests
tipus d’apreciacions i, adreçant-se a la Sra. Baillo Vadell, li diu que açò ho diu per ella.
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Continua el batle. Manifesta que quan es xerra de dir la veritat, és evident que s’ha de dir la
veritat i si bé a la portaveu del Partit Popular li preocupa molt la cadira del batle i l’equip de
govern, així com les diferències que hi ha a vegades amb les votacions, el que és preocupant
és açò que li passa al Partit Popular perquè a vegades la seva portaveu fa certes passes sense
informar-ne els seus membres. Posa com a exemple el que va succeir a la comissió d’Hisenda,
on la Sra. Baillo va demanar tota una sèrie de qüestions i se li va contestar que ho demanàs a
l’àrea corresponent i, bàsicament, era perquè s’escandalitzava de les despeses de transports
per dur els al·lots cap al Pinaret de s’Algar.
Segueix el batle. Indica que una vegada escoltat el Partit Popular, tant a la seva portaveu com
a un dels seus regidors, atrevir-se a dir que si hi ha moltes despeses..., la impressió que té és
que l’esmentat grup polític no faria res, i moltes vegades és més interessant el producte que
pots donar a la gent, evidentment revisant i controlant les despeses. Però sobretot la labor
que, vostès, noves generacions, contínuament demanen al CIM sobre busos, moltes vegades és
l’acció o l’oferiment social que es fa per a la consecució d’una qüestió molt clara cap al jovent, i
açò és el que va fer l’Ajuntament de Sant Lluís aquest estiu, oferir un programa d’activitats als
joves, evidentment amb una despesa que repercutia bàsicament en el preu que havien de
pagar els assistents.
Conclou dient que quan es diu que es digui la veritat, evidentment, però és més preocupant el
que fa la portaveu del Partit Popular, i açò ja s’ha produït unes quantes vegades, perquè fa poc
a una sessió plenària va haver de rectificar unes paraules que havia dit respecte a una comissió
d’Esports sobre una intervenció de la Sra. Astobiza; per açò, sembla ser que a vegades no hi
ha prou coordinació.
DESÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 6761 DE DIA
22.11.05.- CANVI RATJOLES NUCLI URBÀ.
El secretari dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular, RE 6761, de dia 22.11.05,
amb relació a l’assumpte indicat, que textualment diu:
“María Nieves Baillo Vadell, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant
Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que, dado el mal estado que presentan en general las aceras del casco urbano de Sant Lluís y el peligro
que supone el tránsito de personas mayores por las mismas. ------------------------------------------------------El Partido Popular presenta la siguiente Moción para que sea tratada en el próximo Pleno del mes de
Noviembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Que dado el mal estado de las aceras del casco urbano de la población, se proceda al cambio de las
baldosas, la mayoría de las cuales están rotas, por un nuevo embaldosado utilizando las llamadas “cruz de
San Andrés” que son las que menos peligro de resbalar ofrecen. --------------------------------------------------2º.- De igual modo, que se proceda al arreglo de los bordillos en mal estado, procurando que quede una
superficie lisa, apta para la circulación peatonal”. ---------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que la moció està clara i que poca cosa més pot dir, i
únicament demana el suport dels grups de la corporació perquè sigui aprovada i, d’aquesta
manera, en el Pressupost de 2006 es pugui incloure alguna partida pressupostària que faci
referència a aquesta qüestió.
Pren la paraula el batle demanant que el present punt quedi damunt la taula i que la moció es
remeti a la Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, ja que és important el debat a una comissió
perquè no es pot obligar un Pla que hi ha sobre barreres arquitectòniques, el qual precisament
té en compte la qüestió de les voravies del poble.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que haurien de ser una mica raonables i el batle el primer, ja
que les voravies del poble estan fetes un desastre, i sap perfectament de fa molta estona la
qüestió de les barreres arquitectòniques, i el batle és el primer que ho hauria de saber. Indica
que únicament demana que es tengui en compte en el Pressupost de 2006 una partida
pressupostària per arranjar les voravies del nucli urbà, i creu que no hi ha per què debatre
aquesta moció a una comissió, ja que simplement han de dir si hi estan o no d’acord, açò és la
manera lògica, però sempre el batle posa traves i problemes a qualsevol proposta que presenta
el Partit Popular a aquest Ajuntament i, vertaderament, és un llàstima.
El balte insisteix que aquesta moció, com la següent, són mocions de debat a les comissions
pertinents; per tant, reitera que el present punt quedi damunt la taula.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que està d’acord que si les voravies estan en mal estat
aquestes s’han d’arranjar, però abans de baratar una rajola de qualsevol voravia mirar si
aquestes voravies s’han d’eixamplar, perquè hi ha projectes en aquest sentit, i no seria
correcte canviar rajoles i després tornar-les a llevar per fer la voravia més grossa. Per tant, creu
que en una propera comissió d’Urbanisme es podria tractar aquest assumpte i començar a
deixar coses en ferm.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell assenyala que si es vol incloure qualque partida en el
Pressupost de 2006 per aquesta qüestió, el més lògic és que la moció sigui sotmesa a votació
en el dia d’avui, i diu que no pot entendre que l’equip de govern digui que s’ha de fer un
estudi per voler canviar rajoles de les voravies del nucli urbà.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el deixar la moció damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda deixar el present
punt damunt la taula.
ONZÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RE 6760 DE DIA
22.11.05.- SOL·LICITUD AL CIM PERQUÈ DESTINI PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EN
EL PRESSUPOST DE 2006 PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A LA
CARRETERA SANT LLUÍS - ES CASTELL.
El secretari dóna compte de la moció presentada pel Partit Popular, RE 6760, de dia 22.11.05,
amb relació a l’assumpte indicat, que textualment diu:
“María Nieves Baillo Vadell, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant
Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que, tras constatar la satisfacción de los vecinos de Binifadet por la instauración de la dirección única en
sus viales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que, siendo también Ses Barraques una zona de especial peligrosidad dada la estrechez de su vial. -------Que, habiéndose producido diferentes e infructuosos contactos de los residentes en Ses Barraques con el
Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que, habiendo transcurrido varios años sin que desde el equipo de gobierno se haya tomado decisión
alguna para corregir el problema, y ante la evidente pasividad municipal. ---------------------------------------El Partido Popular presenta la siguiente MOCIÓN para que sea tratada en el próximo Pleno del mes de
Noviembre, después de haberse estudiado los asuntos incluidos en el Orden del Día y antes del punto de
Ruegos y Preguntas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN--------------------------------------------------------------1º.- Instar al CIM para que destine una partida de los presupuestos de 2006 para la construcción de una
rotonda en la carretera de Sant Lluís a Es Castell, en el punto de enlace con el vial del Polígono Industrial.
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2º.- Que se construya una vía de conexión desde el Polígono Industrial y la mencionada carretera, como
quedó acordado en el Pleno del 28 de julio de 2004 y aprobado con los votos favorables de PSOE, UCM y
PP y la abstención del PSM. ----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Que desde dicha rotonda, junto a la entrada de Biniarroca, hasta Sant Lluís, sea de una sola dirección
y que en el tramo más estrecho, precisamente en la doble curva, se construya una acera. -------------------4.- Que sugerimos como mejor opción, que el acometimiento sea desde Ses Barraques hacia Sant Lluís
por la actual carretera, para facilitar un rápido acceso de los vecinos a los servicios de la población; se
accederá a Sant Lluís por el Polígono con dirección a Ses Barraques y también se saldrá hacia es Castell.--5º.- Que, tras un cuidadoso estudio, se acometa la ordenación del espacio existente ante la gasolinera,
cuya actual problemática hace pensar en la posibilidad de accidentes2 --------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que la moció està prou clara i que l’objectiu és instar
el Consell Insular de Menorca perquè destini una partida pressupostària al Pressupost de 2006
per solucionar la problemàtica de la zona de ses Barraques.
El batle manifesta que aquesta moció, igual que la tractada en el punt anterior, és una moció
de debat dins la comissió corresponent, perquè hi ha afirmacions amb què a la millor l’equip de
govern no hi està d’acord i, per açò, primer hi ha coses que s’han d’esgrimir dins la comissió
per llavors arribar a un acord i, si pot ser, consensuat amb els veïns, cosa que en el cas
d’aquesta moció no hi està consensuat. Per tant, reitera que la moció quedi damunt la taula.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que abans d’adoptar qualsevol acord sobre el particular li
agradaria veure el Pla director del Consell Insular de Menorca perquè creu que hi ha molta cosa
d’aquesta moció que està reflectit dins l’esmentat Pla; per tant, indica que li agradaria tenir un
marge de temps per poder analitzar-ho amb més tranquil·litat dins una comissió. Mostra el seu
acord a deixar-ho damunt la taula.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell assenyala que, igualment que en el punt anterior, si es vol
incloure qualque partida en el Pressupost de 2006 per aquesta qüestió, el més lògic és que la
moció sigui sotmesa a votació en el dia d’avui.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació deixar la moció damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda deixar el present
punt damunt la taula.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.50 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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