Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 28/05/2009
Hora: de les 20 a les 21,20 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Catalina Vidal Pons
Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen comissió de Sanitat i Esports 08.04.09.- Proposició que presenta el
president de la comissió de Sanitat i Serveis Socials amb relació a l'adhesió de
l'Ajuntament de SAnt Lluís al conveni de col·laboració amb la Secretaria General
d'Institucions Penitenciàries pel compliment de penes de treball en benefici de la
comunitat
Tercer.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 21.05.09.- Anàlisi i
propostes d'actuació, si és el cas, amb relació a la redacció de projectes municipals
d'obra
Quart.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 21.05.09.- Anàlisi i
propostes d'actuació, si és el cas, amb motiu de l'aprovació de la Llei 2/2009 sobre
millora i rehabilitació de barris
Cinquè.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 21.05.09.- Ratificació
resolucions d'Alcaldia en matèria de personal
Sisè.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 21.05.09.- Proposició
que presenta el president de la comissió amb relació a la modificació de la plantilla per
a l'any 2009
Setè.- Proposta de resolució que presenta el grup d'EM-EU a l'empara de l'article 87
de la Llei 20/2006.- Tancament trànsit vehicles d'un tram del Cós amb motiu de
celebració de festes, celebracions o qualsevol tipus d'actes públics en el Pla de sa
Creu o Pla de cas Rector
Vuitè.- Proposta de resolució que presenta el grup del Partit Popular a l'empara de
l'article 87 de la Llei 20/2006.- Camps de golf a Menorca
Novè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè.- Precs, suggeriments i mocions
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El batle informa de la impossibilitat de tenir enllestida, els serveis administratius, l’acta
de la sessió anterior.
El Ple en resta assabentat.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ DE SANITAT I ESPORTS 08.04.09.- PROPOSICIÓ
QUE PRESENTA EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE SANITAT I SERVEIS
SOCIALS AMB RELACIÓ A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
AMB
LA
SECRETARIA
GENERAL
D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES PER AL COMPLIMENT DE PENES DE
TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El president procedeix a llegir la proposició que es presenta. --------------------------------------------Segueix explicant que és una proposta de moció a rel de la moció que va presentar el PP al
gener, que al febrer a una reunió amb sa Direcció Insular de l’Administració del Estat amb motiu
de la nova construcció de la presó, van comunicar quins Ajuntaments estarien interessats a
adherir-se al conveni marc de la Federació de municipis i províncies, que anava un poc en
relació al que presentava el PP. -----------------------------------------------------------------------------------Continua dient que el 20 de març es va rebre la proposta de conveni i el dia 27 es va debatre a
la Junta de Govern. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Explica que les persones que siguin jutjades i estiguin d’acord en commutar la pena en treballs
en benefici de la comunitat (jardineria, brigada etc.) i que pugui oferir a Institucions
penitenciàries, farien aquest tipus de feina en el municipi. -------------------------------------------------El representant del PP demana quin tipus de feines es poden fer, ja que al esborrany del
conveni no hi figura. --------------------------------------------------------------------------------------------------Respon el Sr. President. Comenta que el tipus d’activitats poden ser molt diverses, però que
l’Ajuntament ha de confirmar el nombre de places que pot oferir. ----------------------------------------A les 20:12 h s’incorpora el representant del PSM- Els Verds. --------------------------------------------El Sr. President diu que el que es podria fer és aprovar el conveni per tal de que vagi al Ple i
després allà definir el número de places. -----------------------------------------------------------------------Intervé el representant d’ EM-EU. Demana si aquestes persones tenen que tenir algun tipus de
control per part de l’Ajuntament i respon el Sr. President afirmativament. -----------------------------El representant del PSM- Els Verds comenta que dependrà del tipus de presó i que en altres
bandes es fan feines forestals etc. --------------------------------------------------------------------------------El Sr. President diu que el fet de que l’Ajuntament controli aquestes tasques, és més sobre el
treball que tenen que desenvolupar que sobre la condemna. ---------------------------------------------El representant del PSM- Els Verds entén que no s’aplicaran a persones amb privacitat de
llibertat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El President explica que la persona condemnada pot elegir entre abonar la sanció o fer aquest
servei a la comunitat. Proposa que es signi així, després definir el número de places i parlar
amb la brigada i els serveis generals per saber quin tipus de feines poden fer. ----------------------Intervé el representant d’EM- EU. No ho té clar. Entén que ho dugui així, però per poder
dictaminar i dur-ho al ple, creu que està incomplert. ---------------------------------------------------------El representant del PP reitera que s’han de posar els tipus d’activitats a desenvolupar, el Sr.
President creu que això no és determinant per a la signatura del conveni. -----------------------------
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Participa el representant del PSM- Els Verds. Comenta si no es podria intentar negociar el
posar un afegit, on s’indiqués que el número de places de l’Ajuntament i els tipus d’activitats es
determinessin d’alguna manera. ----------------------------------------------------------------------------------El President comenta que si fos el cas, ho han de determinar els serveis generals i el cap de la
brigada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix explicant que el que s’aprova a la comissió, és l’adhesió al conveni, després es signarà
un conveni amb institucions penitenciàries on es determinarà el número de places i les
activitats. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el representant d’ EM-EU, comenta que formalment tot el conveni és un acord entre ses
dues parts, creu que és el mateix que va succeir amb el conveni del IB-Salut que està
incomplert i li falten dades, fent la mateixa observació el representant del PP. -----------------------Desprès d’una amplia anàlisi, la Comissió de Sanitat i Esports, amb els vots a favor dels
representants del PSOE, PSM-ELS VERDS i PP, que suposen dotze vots ponderats; i
l’abstenció del representant d’EM-EU, que suposa un vot ponderat; acorda elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------------------------------- Aprovar el conveni de col·laboració i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a
l’esmentat conveni amb la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries pel
compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.” ----------------------------------

Així mateix, el secretari informa que el present punt va quedar damunt la taula a la
sessió plenària de dia 12.05.09. Tot seguit, dóna compte de l’informe de Secretaria,
de dia 25.05.09, amb relació a l’assumpte indicat, el qual diu:
“Primer.- El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de dia 12.05.09 va deixar damunt la taula
el dictamen de la comissió de Sanitat i Esports de dia 08.04.09, a l’objecte que per part del
consistori s’avaluàs el catàleg d’activitats a oferir pel compliment de penes de treball en benefici
de la comunitat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- A la Junta de Portaveus de dia 21.05.09 es va procedir a un exhaustiu anàlisis sobre
el catàleg facilitat per la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, arribant-se, per
unanimitat, a un acord sobre les activitats a oferir per aquest Ajuntament i que a continuació es
relacionen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Activitats -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suport a transport adaptat i ambulàncies. -------------------------------------------------- Suport o participació en programes d’educació vial, primers auxilis, socorrisme.
- Manteniment i neteja. ---------------------------------------------------------------------------- Suport administratiu: arxius, magatzems, atenció telèfon, ofimàtica,
missatgeria, etc. ----------------------------------------------------------------------------------- Suport a oficis diversos: de paleta, fusteria, fontaneria, electricitat, cuina, etc. --- Neteja i manteniment de jardins i parcs naturals. ---------------------------------------- Suport a Protecció Civil: Esdeveniments, prevenció i catàstrofes naturals. ------- Suport als centres o punts de recollida de residus pel seu reciclatge: paper,
vidre, electrònica, roba i altres materials. -------------------------------------------------b) En tots els casos, determinar jornada de matins, de dilluns a divendres.” --------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió de Sanitat i Esports.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
el conveni de col·laboració i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís a l’esmentat
conveni amb la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries per al compliment de
penes de treball en benefici de la comunitat, i s’ofereixen les activitats que
s’indicaran, en jornada de matins, de dilluns a divendres:
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Suport a transport adaptat i ambulàncies.
Suport o participació en programes d’educació vial, primers auxilis,
socorrisme.
Manteniment i neteja.
Suport administratiu: arxius, magatzems, atenció telèfon, ofimàtica,
missatgeria, etc.
Suport a oficis diversos: de paleta, fusteria, fontaneria, electricitat,
cuina, etc.
Neteja i manteniment de jardins i parcs naturals.
Suport a Protecció Civil: esdeveniments, prevenció i catàstrofes
naturals.
Suport als centres o punts de recollida de residus pel seu reciclatge:
paper, vidre, electrònica, roba i altres materials.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
21.05.09.- ANÀLISI I PROPOSTES D'ACTUACIÓ, SI ÉS EL CAS, AMB RELACIÓ A
LA REDACCIÓ DE PROJECTES MUNICIPALS D'OBRA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que en el Ple de dia 27.03.09 es va analitzar la proposta presentada pel
Partit Popular, RE 1280, de dia 13.03.09, amb relació a l’assumpte indicat, en que s’acordà que
la proposta de resolució presentada fos analitzada a la propera comissió d’Urbanisme. Tot
seguit, dóna compte de l’esmentada proposta. ----------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la proposta presentada es va fer basant-se en la
possibilitat de destinar més fons estatals per a projectes municipals i que seria una bona
solució que l’Ajuntament tingués preparats una sèrie de projectes i que, com va dir en
l’esmentada sessió, no és un llistat de projectes tancats, sinó que és un llistat obert. ------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a la proposició del PP s’indicava que la
rehabilitació integral del nucli urbà (eliminació de barreres arquitectòniques) es suposava que
s’estava confeccionant, per la qual cosa demana si efectivament està en marxa o es pot
incloure a aquest llistat de projectes. -----------------------------------------------------------------------------El president informa que tenim diferents pressuposts per fer un aixecament topogràfic i
planimètric, ja que no es pot fer un projecte sense saber de quines cotes estam xerrant. La
Sra. Marqués afegeix que, a més, es tracta d’un projecte de gran envergadura i que
possiblement no el podran fer els Serveis Tècnics Municipals. El president informa que també
s’està mirant la possibilitat que altres administracions puguin col·laborar en la redacció d’aquest
projecte. Afegeix que el dia 27.05.09 té una reunió amb el president de la Fundació de
Seguretat i Mobilitat de l’Illa de Menorca amb relació a totes aquestes qüestions. ------------------A continuació, s’analitza la relació de projectes indicada a la proposta de resolució presentada
pel PP. Respecte al projecte de “Construcció d’una voravia que uneixi la rotonda de sa Pau
amb s’Ullastrar”, el president informa que aquesta carretera és competència del Consell Insular
de Menorca. Pel que al projecte de “Reforma edifici Cas Ferrer”, informa que, en tot cas,
també s’hauria d’afegir el local annex, l’antic ambulatori.
Respecte al projecte “Construcció
d’una voravia que uneixi Biniancolla amb es Caragol”,
manifesta que s’hauria d’analitzar si
està afectada per la delimitació o la franja de protecció de Costes.
Sobre el projecte de
clavegueram des Pou Nou, manifesta que aquest projecte és molt complicat i que la prioritat és
amb la redacció del projecte de clavegueram de Torret. Pel que fa al projecte de “Construcció
d’una voravia entre s’Algar i Alcalfar”, informa que també és competència del Consell Insular
de Menorca.
Sobre el projecte de “Reforma Pla de cas Rector”, manifesta que no és
competència municipal i que és una actuació que s’hauria de fer conjuntament amb l’església.
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Amb la resta de projectes, relatius a: “Reforma antiga cotxera Molí de Dalt”; “Reforma edifici
Cas Ferrer”; “Projecte millora parterre central Son Parruquet”; “Reforma zona jocs Alcalfar”, el
president manifesta que hi estan d’acord. ----------------------------------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte al projecte d’ampliació del cementeri.
El president informa que el projecte està fet i que s’està pendent d’un informe de Medi
Ambient. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, per unanimitat,
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: --------------- Atesa la proposta presentada pel Partit Popular, amb les modificacions analitzades , que els
Serveis Tècnics Municipals en facin una valoració amb la finalitat de redactar els següents
nous projectes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Reforma antiga cotxera Molí de Dalt” ----------------------------------------------------------------“Reforma edifici Cas Ferrer i local annex” ------------------------------------------------------------ “Projecte millora zona central Son Parruquet” ------------------------------------------------------“Reforma zona jocs àrea de la costa” ----------------------------------------------------------------“Projecte clavegueram Torret”----------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Atesa la proposta presentada pel Partit Popular, amb les modificacions analitzades ,
que els Serveis Tècnics Municipals en facin una valoració amb la finalitat de redactar
els següents nous projectes:
- “Reforma antiga cotxera Molí de Dalt”
“Reforma edifici Cas Ferrer i local annex”
- “Projecte millora zona central Son Parruquet”
“Reforma zona jocs àrea de la costa”
“Projecte clavegueram Torret”

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
21.05.09.- ANÀLISI I PROPOSTES D'ACTUACIÓ, SI ÉS EL CAS, AMB MOTIU DE
L'APROVACIÓ DE LA LLEI 2/2009 SOBRE MILLORA I REHABILITACIÓ DE
BARRIS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
El secretari informa que en el Ple de dia 12.05.09 es va analitzar la proposta presentada pel
Partit Popular, RE 1886, de dia 17.04.09, amb relació a l’assumpte indicat, i que, desprès
d’una exhaustiva anàlisi i de diferents propostes que es van presentar “in situ”, va acordar-se
que s’analitzàs a la comissió d’Urbanisme. -------------------------------------------------------------------Intervé el president. Informa que la Llei 2/2009, de 19 de març, de rehabilitació i millora de
barris dels municipis de les Illes Balears té una gran complexitat i que s’ha de tenir en compte
que encara no ha sortit la convocatòria. -----------------------------------------------------------------------A continuació, s’efectua una detallada anàlisis de l’esmentada llei, respecte al seu objecte, als
criteris pels quals es determinarà el caràcter d’atenció especial d’un barri, al contingut mínim
dels projectes, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, per unanimitat,
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:--------------5
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- Atès a la proposta presentada pel Partit Popular, amb les modificacions analitzades, instar
l’equip de govern a iniciar tots els tràmits oportuns per realitzar projectes de millora del municipi
a executar i finançar en el mar de la Llei 2/2009, de 19 de març, de rehabilitació i millora de
barris dels municipis de les Illes Balears.” -----------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’equip de govern va donar suport a la
proposta del Partit Popular, i farà el màxim possible per poder demanar, a traves de la
llei de barris, totes les obres que puguin anar subvencionades.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, efectivament, hi va haver acord a la
comissió d’Urbanisme, però comenta que, desprès d’haver analitzat la llei de barris, és
molt difícil que Sant Lluís pugui entrar-hi. No obstant açò, està d’acord que es faci tot
el possible per incloure-hi qualque projecte.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Atesa la proposta presentada pel Partit Popular, amb les modificacions analitzades,
instar l’equip de govern a iniciar tots els tràmits oportuns per realitzar projectes de
millora del municipi a executar i finançar en el marc de la Llei 2/2009, de 19 de març,
de rehabilitació i millora de barris dels municipis de les Illes Balears.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
21.05.09.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual
figura a l’expedient.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
- Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2009/192; 2009/198;
2009/201; 2009/217; 2009/218 i 2009/251.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
21.05.09.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ AMB
RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA PER A L'ANY 2009
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició, de dia 18.05.09, relativa a l’assumpte indicat, que
diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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“El Pressupost municipal de 2009 contemplava la partida 222.00.131.01, “Previsió funcionaris
Pla Econòmic Financer”, per import de 106.015,04 euros. ------------------------------------------------La referida previsió contemplava, entre d’altres, la possibilitat d’una reestructuració del cos de
la Policia Local, arran de les anàlisis a desenvolupar amb els representants dels treballadors. -Desprès de les anàlisis desenvolupades s’ha conclòs en la necessitat d’ampliar la plantilla de la
Policia Local en dos nous funcionaris, essent aquest el motiu de la proposició de resolució que
es presenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades, és el motiu pel qual s’eleva a la consideració de la
comissió, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les següents propostes d’acord: ----Primer.- Modificar la plantilla municipal aprovada per a l’any 2009, incorporant dues places de
policia integrat amb les retribucions definides a la plantilla orgànica aprovada definitivament pel
present exercici. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Publicar en el BOIB i al diari Menorca l’esmentada aprovació per un període de 15 dies
hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions, reclamacions
o suggeriments. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En cas de no presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat
a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.” ----------------------------------Intervé el president. Informa que en el Pla econòmic i financer es preveia la possibilitat d’una
reestructuració del cos de la Policia Local, i havent-ho negociat amb el Comitè de Funcionaris,
es va arribar a l’acord de convocar dues places de policia local. La Sra. Marqués Portella
afegeix que a l’esmentat pla es quantificava la contractació de tres policies i un subinspector,
però quan van elaborar el pressupost de 2009 es va posar una partida genèrica perquè
dependria de les negociacions que es fessin. I, després de les negociacions efectuades, s’ha
arribat a l’acord de convocar dues places de policia i fer un augment de jornada a tots els
policies. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del
PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------------------------------------Primera.- Modificar la plantilla municipal aprovada per a l’any 2009, incorporant dues places de
policia integrat amb les retribucions definides a la plantilla orgànica aprovada definitivament per
al present exercici. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i al diari Menorca l’esmentada aprovació per un període de 15
dies hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. -------------------------------------------------------------------------------------En cas de no presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període habilitat
a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.”------------------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana si aquesta modificació de la plantilla s’ha
negociat amb la plantilla actual. El Sr. Lora Buzón respon que el fet de dur aquest
acord és perquè s’ha arribat a un acord amb la plantilla de funcionaris i que els hi
passarà el conveni que s’ha signat respecte al particular.
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 vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre abstencions, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
Primera.- Modificar la plantilla municipal aprovada per a l’any 2009, incorporant dues
places de policia integrat amb les retribucions definides a la plantilla orgànica aprovada
definitivament per al present exercici.
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Segona.- Publicar en el BOIB i al diari Menorca l’esmentada aprovació per un període
de 15 dies hàbils, per tal que els interessats, si n’és el cas, hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En cas de no presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el
període habilitat a aquest efecte, els expedients s’entendran aprovats definitivament.
SETÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU A
L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- TANCAMENT TRÀNSIT
VEHICLES D'UN TRAM DEL CÓS AMB MOTIU DE CELEBRACIÓ DE FESTES,
CELEBRACIONS O QUALSEVOL TIPUS D'ACTES PÚBLICS EN EL PLA DE SA
CREU O PLA DE CAS RECTOR
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Miquel Melià Mercadal, portaveu
d’EM-EU, RE 2125, de dia 02.05.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“- Que sempre que es facin festes, celebracions o qualsevol tipus d’actes
públics as Pla de sa Creu i/o as Pla de cas Rector, es tanqui al trànsit de
vehicles de motor el tram des Cós comprès des de la cruïlla amb el carrer de
Sant Antoni fins a la cruïlla amb el carrer de Sant Jacint. Aquest tancament
s’hauria de fer qualsevol dia i qualsevol hora que es faci l’acte.
- Que s’apliqui la mateixa prohibició de vehicles de motor tots els dies festius.”
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el passat dia 25 d’abril es va celebrar en
el pla de sa Creu la tradicional festa del llibre amb parades de les diferents llibreries
del poble i amb una festa infantil. Considera del tot negatiu que durant la celebració de
l’esmentat festa el trànsit de vehicles pel Cós de Sant Lluís, i en especial el tram del
pla de sa creu, no estigués tancat al trànsit de vehicles, amb el consegüent perill que
açò suposa per als infants que participaven a la festa. Així mateix, denuncia el fet que
l’equip de govern, una vegada més, donàs prioritat a la circulació de vehicles per
damunt de la seguretat de les persones, especialment, els mes petits. Manifesta que
el fet de tancar el trànsit en el tram del Cós on es fan festes, celebracions o qualsevol
tipus d’acte públic, no suposa cap perjudici a ningú, sinó tot el contrari, possibilita
gaudir dels actes amb molta més tranquil·litat sense que s’hagi d’estar pendents del
perill que suposen els cotxes.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la cosa més absurda de totes va
ser que, una vegada acabada la festa del llibre, es va tancar el tram de carrer on
havia tingut lloc! Afegeix que des de fa uns mesos en aquesta part del poble es talla la
circulació tots els caps de setmana, des del dissabte migdia fins al dilluns a primera
hora, mesura que considera adequada però del tot insuficient. Així mateix, manifesta
que el fet de no tancar quan hi ha una celebració organitzada pel mateix Ajuntament,
açò no contribueix gens a fomentar l’ús d’aquest espai públic.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que EM-EU reclama a l’equip de govern de
l’Ajuntament de Sant Lluís una major sensibilitat i que en posteriors ocasions tenguin
en compte tots els aspectes per aconseguir una jornada veritablement agradable per
a tothom. Conclou reiterant el compromís d’EM-EU en la defensa d’un model de
poble, en el qual els protagonistes siguin les persones i no els cotxes i, per açò,
presenta aquesta moció.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la proposta que presenta EM-EU té dues
parts, una que té per finalitat tancar el tram del pla de sa Creu quan hi ha qualque tipus
d’actes; davant aquest tipus de proposta, el Partit Popular hi està completament
d’acord. Però n’hi ha una altra que diu que s’apliqui la mateixa prohibició de vehicles
de motor tots els dies festius; davant aquesta, emprarà la mateixa expressió que el
senyor Melià va dir en un Ple respecte a una proposta del PP, és excessivament
incompleta.
Conclou dient que perquè sigui excessivament completa hauria de dir
que, a més de tancar-se els dissabtes migdia fins al dilluns a primera hora, es tanqui
també els dies festius.
Intervé el batle. Manifesta que la proposta presentada és molt clara. Per una banda
parla d’un tancament concret quan hi ha una festa, encara que no sigui dia festiu, com
és el cas de la festa del Dia del Llibre, que va ser dissabte i era un dia laborable; i,
l’altra part de la proposta, que s’apliqui la mateixa prohibició a vehicles de motor tots
els dies festius. És a dir, si no ho ha entès malament, per exemple, Nadal era festiu
però era entre setmana, i no es va tancar o com ara dilluns que ve, que és festiu a
Sant Lluís i, si s’aprova aquesta proposta, hauríem de tancar.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, efectivament, és així.
Pren la paraula novament la Sra. Baillo Vadell manifestant que quan s’ha dirigit al Sr.
Melià dient-li que la proposta és excessivament incompleta,
no es molesti però
només volia fer-li una broma, ja que una proposta és completa o incompleta, però en
cap cas “excessivament”. Per altra banda, manifesta que el Partit Popular no està
d’acord amb la segona proposta, perquè els sembla una bajanada que es tanqui un
tros de carrer durant part dels dissabtes i els diumenges i es demana: Per què? Amb
quina finalitat? És per respecte a la missa que es fa a l’església? No ho entén ni hi
està d’acord; per tant, tampoc pot acceptar que ara també es tanqui els dies festius.
Afegeix que si el Partit Popular governa aquesta ordre serà revocada i es podrà
circular cada dia.
Conclou demanant al representant d’EM-EU que hi hagi dues
votacions perquè amb una hi està d’acord i amb l’altra, no. Si no s’accepta, el Partit
Popular s’abstindrà.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que encara sort que allò que ha dit
la senyora Baillo “d’excessivament incompleta” era una broma perquè no havia entès
res i al final es fa una autocrítica. Així mateix, manifesta que el fet que el Partit
Popular digui que és una bajanada tancar els caps de setmana, ell diria que no és cap
bajanada que es tanqui mai el Cós o cap carrer, i que si hagués de ser una bajanada
seria una bajanada que només es tancàs el caps de setmana, que és quan hi ha més
activitat i gent que passeja i camina pel carrer és durant tota la setmana; per tant, en
cap cas pot acceptat que es digui que és una bajanada, ja que, com ha dit a la primera
intervenció, era una mesura que considerava positiva i adequada, però del tot
insuficient.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la filosofia d’EM-EU és avançar cap a
un model de poble allà on el protagonistes siguin les persones i no els cotxes. Així
mateix, recorda que en una comissió de mobilitat va dir que qualsevol mesura que
prengués l’equip de govern en aquest sentit tindria el seu suport per molt petita que
fos la passa endavant que es donàs, com és aquest el cas, que és una passa
petitíssima, però creu que és una passa endavant i positiva i que convé esperar que
no sigui la darrera. Per altra banda, manifesta que entén que si qualque dia governa
el Partit Popular revocaria aquesta decisió perquè la seva filosofia és donar prioritat als
cotxes per damunt de les persones o de defensa dels interessos particulars per
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damunt dels generals. Però ell, com a representant d’una formació
política
d’esquerres, està per tot allò que ha dit anteriorment i s’ha de procurar avançar com
estan fent totes les ciutats que realment miren cap al futur, avançar cap a aquest
model de poble.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que no té cap inconvenient
dues votacions.

que es facin

Intervé novament el batle. Manifesta que no és dóna prioritat a la circulació dels
vehicles, per açò, encara que es facin petites passes, es van fent. Respecte al Dia
del Llibre, manifesta que s’havia consensuat amb els llibreters que el carrer estigués
obert. No obstant açò, com a equip de govern votaran a favor de la proposta
presentada perquè van fer una reflexió molt seriosa, no perquè EM-EU ho digui, sinó
perquè es va notar aquesta dificultat que, havent-hi activitats dins el pla de sa Creu, a
la vegada hi hagués cotxes passant; com que hi havia majoria d’al·lots petits, van
veure que sí que era perillós. Però insisteix que també és cert el consens a què
s’havia arribat amb els llibreters. Conclou dient que, encara que es facin petites
passes, aquest equip de govern ja ha anat fent passes en aquest sentit.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la primera
proposta de la proposta de resolució presentada per EM-EU.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Que sempre que es facin festes, celebracions o qualsevol tipus d’actes públics en el
pla de sa Creu i/o en el pla de cas Rector, es tanqui al trànsit de vehicles de motor el
tram des Cós comprès des de la cruïlla amb el carrer de Sant Antoni fins a la cruïlla
amb el carrer de Sant Jacint. Aquest tancament s’hauria de fer qualsevol dia i
qualsevol hora en què es faci l’acte.
Tot seguit, sotmet a votació la segona proposta de la proposta de resolució presentada
per EM-EU.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres
del PP (4); acorda:
- Que s’apliqui la mateixa prohibició a vehicles de motor tots els dies festius.
VUITÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT
POPULAR A L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- CAMPS DE
GOLF A MENORCA
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Mª Nieves Baillo Vadell, portaveu del
Partit Popular, RE 2509, de dia 18.05.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“Instar el Consell Insular de Menorca a elaborar el Pla director de camps de golf
de Menorca.”
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Intervé la Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Partit Popular de Sant Lluís presenta
aquesta proposta perquè es tenguin en compte aquest tipus d’instal·lacions esportives
per reactivar el sector turístic, ja que el turisme és el principal motor de l’economia de
Menorca. Així mateix, manifesta que Menorca necessita reformes estructurals per
desestacionalitzar la temporada, a més de brindar altres alternatives al sol i la platja i,
en aquests moments de crisi, els camps de golf contribuiran a crear nous llocs de
feina. A més, a Menorca es poden construir camps de golfs ecològics integrats en
plena naturalesa i regats amb aigua depurada. Conclou manifestant que el Partit
Popular demana el suport a la construcció de nous camps de golf a Menorca, ja que
la Conselleria de Turisme del Govern balear sí hi està d’acord.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que no pot ser que cada vegada que hi hagi
problemes econòmics i, especialment, en el sector turístic, es tregui la possibilitat dels
camps de golf.
Aquest és un tema que està prou debatut dins la societat
menorquina, la qual ja ha expressat el seu rebuig en innumerables ocasions, i ja és
hora que s’entengui que la potenciació del sector turístic no passa per la destrucció del
nostre territori, sinó que s’ha de potenciar els valors naturals i culturals de la nostra
illa.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que des d’EM-EU tenim clar que els camps
de golf no són un reclam turístic diferenciat si tenim en compte la gran competència
existent a la costa mediterrània espanyola. Menorca ha de potenciar aquelles
activitats que són pròpies de la nostra illa, el futur turístic passa necessàriament per
donar una alternativa diferenciada i respectuosa amb el principal valor de Menorca, el
seu territori.
Afegeix que s’han de potenciar activitats, com el turisme cultural,
senderisme, cicloturisme o altres elements identificats amb el territori menorquí i no
crear elements que en cap cas seran diferenciadors respecte d’altres llocs turístics.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, en tot cas, instarien l’equip de govern
del Consell Insular de Menorca que no es deixi influir per l’oportunisme del PP a
l’aprofitar la conjuntura econòmica actual per introduir propostes que, de cap de les
maneres, solucionaran la problemàtica del sector turístic a Menorca, i que cerquin vies
de potenciació més adients a la realitat menorquina i en consonància amb les
polítiques de conservació del territori.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern no donarà suport a aquesta proposta
perquè creu que el Partit Popular ja va presentar aquesta mateixa proposta al Consell
Insular de Menorca i va ser rebutjada... Per la qual cosa no té sentit instar el CIM a
elaborar un pla director de camps de golf a Menorca, quan l’esmentat organisme ja ha
dit que no. Així mateix, recorda que l’any 2006 aquest Ajuntament va instar el CIM a
crear el clima adequat i de consens per a aquesta qüestió. Conclou dient que l’equip
de govern votarà en contra d’aquesta proposició.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el sector turístic ja fa uns anys que està
en decadència i no creu que el senderisme i les rutes cicloturístiques donin l’abast per
garantir tants de llocs de feina que ocupa aquest sector. Manifesta que el Partit
Popular creu que el turisme necessita un ventall de possibilitats per treure la màxima
oferta possible, ja que el turisme és l’únic motor, en aquests moments, de l’economia
de Menorca. Per altra banda, es dirigeix al batle dient-li que l’any 2005 van tenir un
projecte de camp de golf, amb informes favorables tant de secretaria com dels tècnics
d’aquest Ajuntament, en el qual cas vostès sembla que sí que hi donaven suport. Per
tant, els demana que siguin valents, que tenguin coherència política i donin suport a
aquesta proposta.
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Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Que el PP digui que no creu que el
senderisme o les rutes cicloturístiques siguin una oferta suficient... Què vol que li
digui? Totes les ofertes, si es potencien, poden ser suficients i el que no es pot
permetre és caure en l’error de, per una banda, voler atreure un turisme diferent del
que ofereixen altres destins i, a la vegada, canviar el nostre model turístic per semblarnos més als altres destins: açò és una contradicció.
Manifesta que no és una
qüestió del que digui el sector turístic, sinó que és una qüestió de sentit comú, i que si
l’oferta de camps de golf està molt estesa a tota la costa mediterrània espanyola, el
que no s’ha de fer és caure en l’error de canviar el nostre model turístic per tenir més
competència.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que l’illa de Menorca té moltes possibilitats
i, per desgràcia, aquestes no s’exploten i no s’aprofiten, i el que hauríem de fer és
instar a qui faci falta a aprofitar les possibilitats que té l‘illa de Menorca diferents dels
altres destins, ja que si volem competir amb la mateixa oferta però en desavantatge,
malament anirem. Conclou dient que, respecte a camps de golf ecològics, amb aigua
depurada... si s’hagués de decidir quins camps de golf volem, efectivament, es
decantaria per camps de golf ecològics, però açò no és la seva preocupació, ja que
EM-EU el que no vol són camps de golf, vol altres tipus d’oferta turística.
Intervé novament el batle. Manifesta que, en primer lloc, voldria fer una aclariment i
és que el projecte que va entrar en aquest Ajuntament no es va concloure mai, ja que
tenia dues deficiències i els que l’havien presentat no les van esmenar, per la qual
cosa mai van poder expressar-se en positiu o negatiu sobre aquest projecte perquè
els promotors no el van concloure.
Així mateix, manifesta que aquest equip de
govern entén que la possibilitat de construcció de camps de golf, en qualsevol cas,
ha de respondre a un consens pel que fa a les seves implicacions ambientals,
paisatgístiques i socials, així com també a un consens sobre el model turístic.
Afegeix que, precisament, en l’aspecte de model turístic coincidim amb la majoria de
gent socials del sector i la setmana passada va poder assistir a una taula rodona, on el
primer que es va visualitzar és que no es coneix Menorca, i va quedar refrendat pels
ponents que intervenien en el debat. Açò és un dels elements que més s’ha de
treballar, la marca Menorca, per rompre aquesta qüestió en el sentit que sempre ens
confonen amb Mallorca, i aquí sí que s’ha de fer molta feina.
Continua el batle. Manifesta que hi ha un compromís expressat des de la Conselleria
de Turisme del Consell Insular de Menorca de fer-hi feina en aquests sentit i, en
aquests moments, s’està veient perquè contínuament estan viatjant per la qüestió dels
tourperadors precisament perquè la imatge Menorca en clau menorquina es conegui i
no ens segueixin confonent amb Mallorca. Afegeix que darrerament dins l’àmbit
turístic sembla ser que el principal rival turístic és Mallorca i resulta que ara ens en
temem.
Finalment, el batle manifesta que l’any 2006 van aprovar que el CIM generàs una
ambient de consens perquè es començas a fer feina en aquest sentit i, evidentment,
avui no poden donar suport a aquesta moció perquè estam instant una administració,
que està per damunt de la municipal, que ja ha dit que no.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
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El Ple de l’Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PP (4);
i vuit vots en contra, corresponents als membres del PSOE (5), PSM-ELS VERDS (2) i
EM-EU (1); acorda desestimar en tots els seus termes la proposta de resolució
presentada pel grup del Partit Popular.
NOVÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell, que demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 27.04.09
-

Punt 6è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 “Supressió de barreres
arquitectòniques i pavimentació en el nucli urbà de Sant Lluís”.

-

Punt 7è.- Còpia dels pressuposts presentats per a la coordinació de la
seguretat de l’obra anomenada “Pavimentació asfàltica camí de ses Vinyes”.

-

Punt 15è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 “Condicionament i
pavimentació asfàltica de l’aparcament públic de l’àrea escolar de Sant Lluís”.

-

Punt 16è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 “Urbanització de vials per a la
nova escola de Sant Lluís”.

DESÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el camí de Biniparrell hi ha un tram
de camí, que resulta que és el més estret, que té molta vegetació i que l’estreny de
forma perillosa per al trànsit. Suggereix que es faci el desbrossament al més prest
possible.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal.
Manifesta que, també, a Cala Torret, a una
parcel·la municipal que hi ha el bar Paupa, on hi ha un aparcament d’embarcacions,
ha de menester una bona neteja. Demana: Quan ho pensen fer?
El Sr. Cruz Dalmau agraeix la informació i, just es pugui, es farà net.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Per altra banda, suggereix al Sr. Cruz que exigeixi al
Consell Insular de Menorca a fer net el parterre de l’encreuament del camí vell de
s’Ullastrar amb la carretera de s’Ullastrar així com també faci net les herbes de
l’esmentada carretera.
El batle informa que avui matí s’han fet net els parterres, els quals normalment els fa
aquest Ajuntament, i que hi falta fer net la carretera. Afegeix que es va fer un escrit
dirigit al departament de mobilitat del CIM demanant la neteja de l’arribada d’Alcalfar,
així com de la carretera de s’Ullastrar.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que agrairia al Sr. Cruz que donàs les
ordres oportunes perquè els cendrers que hi ha a les papereres es buidessin de forma
més habitual.
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Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que fa dos anys teníem a Sant Lluís una
rotonda preciosa i creu que la remodelació no ha tingut gaire èxit i els santlluisers no
n’estan massa satisfets. Suggereix al Sr. Cruz Dalmau que s'ho repensi i que faci una
remodelació més atractiva i que no sembli allò que és una gravera, que és el que
sembla.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal es dirigeix al Sr. Lora dient-li que dissabte dia
23 va veure com la grua s’emportava un cotxe de la Policia Local, suposa que devia
està avariat. Manifesta que per una banda augmentam la plantilla de la policia i, en
contra, tenim uns vehicles policials amb molts de quilòmetres, per la qual cosa es
demana: Com podem garantir la seguretat ciutadana amb aquests vehicles? Pensen
comprar-ne més? A més, suggereix que es doti la Policia Local dels vehicles
necessaris per desenvolupar una bona vigilància. Afegeix que, segons l'equip de
govern, l'any passat van tenir un superàvit de 650.000 euros, per la qual cosa
s'imagina que el problema econòmic no deu ser un motiu. Per altra banda, manifesta
que també voldria saber si aquests vehicles passen l'ITV.
El Sr. Lora Buzón manifesta que en aquests moments un cotxe ja està comprat i,
possiblement, durant aquest any se'n comprarà un altre. Afegeix que si el Sr. Tudurí
s'hagués mirat els pressuposts hauria vist que hi ha partides per a açò.
Intervé la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que l'escrit amb registre d'entrada 1731,
signat per l'arquitecte tècnic de l'Ajuntament, ve a dir que no s'havia aixecat l'acta
d'aprovació del pla de seguretat per part del contractista respecte a l'obra de supressió
de barreres arquitectòniques. Demana si aquesta qüestió ja s'ha regularitzat. El Sr.
Lora Buzón respon que sí.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que avui s'ha aprovat la modificació de la
plantilla de 2009 amb la incorporació de dos policies; van acordar amb el comitè de
Funcionaris que els policies farien hores extres per assumir les necessitats d'aquest
departament; i al Partit Popular li agradaria disposar d'un informe del cost que
suposaran les hores extres dels policies.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no es tracta d'hores extres, sinó que és augment de
jornada i que, quan vegi el conveni, s’adonarà que no hi haurà ni una hora
extraordinària.
La Sra. Marqués Portella afegeix que el que s'ha fet ha estat
augmentar les jornades anuals dels policies per evitar la quantitat d'hores extres que hi
ha en aquests moments.
La Sra. Baillo demana, doncs, si açò significarà que cobraran el mateix o cobraran
més.
La Sra. Marqués Portella recorda que a la comissió se li va explicar que la quantitat
que hi havia en el Pla econòmic i financer per dedicar a la reestructuració de tots els
funcionaris, una part es destinava a la contractació de dos policies i, una altra part, a
la reclassificació d'ells, en la qual hi ha l'augment de la jornada laboral de tots els
policies, unes aniran directament als seus quadrants ordinaris i unes altres que
estaran a disposició de 'Ajuntament per poder-les fer efectives en els moments
puntuals que facin falta.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no havia entès que s’hagués explicat d’aquesta
manera.
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Continua Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa uns mesos va demanar al Sr. Lora que
s’interesàs per les obres que es van executar en el camí de s’Olivera, en concret, que
quan fes una reunió amb el consorci s’interesàs respecte a si el promotor havia
presentat el projecte tècnic de demolició. Demana si sap si aquest s’ha presentat.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no ho sap perquè els expedients de demolició i
infracció urbanística en sòl rústic són competència del CIM i que l’únic que sap és que
el promotor va recórrer la resolució del CIM.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Sr. Lora i la Sra. Marqués són unes
persones amb una gran dedicació a la feina i el Partit Popular només els demana que
surtin al carrer d’Allemand i que vegin com està la “valla” de l’escola. Afegeix que
aquesta necessita que es pinti i voldria saber quan es pintarà.
La Sra. Marqués Portella manifesta que, precisament, ahir va ser a l’escola per
organitzar feines i, possiblement, dins la propera setmana es farà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana informació dels motius pels quals no s’ha
enviat el compte general de 2007 a la Sindicatura de Comptes, quan aquest va passar
per Ple l’any 2008.
La Sra. Marqués Portella manifesta que açò és una qüestió que se n’ha xerrat moltes
vegades i la Sindicatura de Comptes ens demana que el compte general passi en
suport informàtic i que, si bé el compte general de 2007 hi està, no l’admeten fins que
no es presenti el de l’any 2006.
Afegeix que durant les properes setmanes es
remetran els dos comptes generals.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que amb RE 2576 s’ha presentat una
factura de Viatges Magón en concepte d’uns forfaits a la península encarregats per
l’Ajuntament i, com a viatgers, s’indica “jocs socioculturals”, per import de 3.102
euros. Demana de què es tracta.
El Sr. Cubas Pons respon que és el viatge a Barakaldo del grup de gimnàstica de
gent gran i que açò és la part que li pertany a l’Ajuntament, la qual figura en els
pressuposts.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que li resulta una mica estrany perquè les persones
que es van desplaçar allà han comentat que cada parella va pagar 500 euros i els
altres 500 euros els pagava el Consell Insular de Menorca.
El Sr. Cubas Pons manifesta que no és així, sinó que ho pagava l’Ajuntament, i que
aquests 3.102 euros és la part que correspon a l’Ajuntament per a les deu persones
que van assistir-hi.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha llegit l’acta de la reunió de la mesa
de negociació del personal laboral, on veu que durant l’any 2008 van dur a terme una
sèrie de negociacions amb les mestresses d’educació infantil i que sembla que
aquestes negociacions es van congelar. Per què?
La Sra. Marqués Portella manifesta que hi va haver una sèrie de malentesos; es van
aturar les negociacions per veure com es resoldria; i en aquests moments no s’han
reprès perquè el que va posar damunt la taula és que abans de reprendre les
negociacions, aquestes s’havien de du d’una altra manera i que tothom hi estigués
15

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

d’acord, ja que el que no vol fer és començar unes negociacions, quan la meitat de la
plantilla no hi està d’acord. Manifesta que es tracta d’un col·lectiu petit i, si el que
volem és aconseguir un nou model d’escoleta que estigui al dia i que estigui de cara a
tots els avanços que s’estan fent, el que s’ha de fer és que tothom aposti per aquest
model. Espera que prest hi pugui haver un consens i es pugi tornar a començar a fer
feina.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no entén massa açò que diu de malentesos, ja que
l’acta diu que es van congelar per haver denunciat l’ajuntament a Inspecció de
Treball. Demana si era per represàlies.
La Sra. Marqués Portella respon que no. Manifesta que durant bastants de mesos
van fer una feina de negociació, però quan van arribar a la qüestió econòmica hi va
haver diferències de criteri i, en un moment donat, van arribar a la conclusió que no
discutiríem cap augment de sou fins que no sapiguem quina serà la sanció que pugui
venir, si és que n’hi ha, per la denúncia interposada.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, d’aquesta acta de què està xerrant, han passat
quatre mesos.
La Sra. Marqués Portella manifesta que s’ha reunit diferents vegades amb aquest
col·lectiu i la darrera reunió que va tenir, que no fa ni un mes, va dir-los que elles
pertanyen a l’Ajuntament i que en aquests moments s’està negociant el nou conveni
col·lectiu. A més, va reiterar-los els seus objectius, disposar d’un projecte únic per a
l’escoleta i que aquesta funcioni com una escoleta i no com una extensió d’una oficina
de l’Ajuntament, és a dir, que tot aquest col·lectiu funcioni amb unes condicions
similars als col·lectius d’escoleta i que, a partir d’aquí, que es basàs l’escoleta en el
projecte educatiu i fer feina cap aquí. Afegeix que una part d’aquest col·lectiu hi està
d’acord i una altra, no. Per açò, es va arribar a la conclusió d’esperar un temps i
intentar poder avançar tots a la vegada; i, per açò, està aturat.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que entén les explicacions de la senyora Marqués però
voldria que ella tingués en compte que es parla d’una cosa en un moment determinat i
passen els mesos i no s’arriba a un consens ni a cap solució, per la qual cosa li
demana que s’ho prengui amb interès i no deixi passar més mesos i ho arrangin d’una
vegada per totes.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en una acta del personal laboral es
diu que es convocarà oferta pública d’ocupació per a l’any 2009 durant el mes de maig
per fer les proves el mes de setembre o octubre. Demana si saben quan es farà la
selecció.
El Sr. Lora Buzón respon que s’han d’elaborar les bases, que hi ha consens amb el
comitè i que, just es tenguin, se l’informarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que també es va acordar que es convocaria
una plaça temporal d’educadora social de forma urgent perquè actualment s’està fent
a través d’una empresa i el contracte finalitzava el mes de març. Demana:
- S’ha convocat?
- Quina empresa ha fet aquest servei?
- Qui el fa ara?
- Voldria una còpia del contracte d’aquesta empresa.
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La Sra. Marqués Portella manifesta que li contestarà per escrit. No obstant açò,
informa que estan a punt de sortir les bases d’aquesta convocatòria.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a les proves d’educadores de l’escola
infantil es va proposar que les proves es fessin durant el mes de juliol, com a tard.
Demana si ho tenen preparat i quan les faran.
La Sr. Marqués Portella manifesta que s’intentarà fer-les durant el mes de juliol però
no és segur, ja que en aquests moments estan en marxa les bases d’arquitecte,
d’arquitecte tècnic i educadora social. L’objectiu és fer-ho per poder començar el curs
amb una borsa de feina.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ja veu que començaran el curs i no estarà
completa la plantilla. La Sra. Marqués Portella vol deixar clar que sempre s’ha
començat el curs amb la plantilla coberta. La Sra. Baillo manifesta que si es diu una
cosa en una acta, la cosa lògica és que es compleixi.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle perquè ha prohibit a la Policia Local
que es doni informació des d’aquesta àrea als mitjans de comunicació.
El batle manifesta que contestarà per escrit i demana al secretari de la corporació que
reculli literalment la pregunta de la portaveu del Partit Popular.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a través de la premsa ha vist que
l’Ajuntament assumirà la gestió dels serveis de platges. Demana: Compraran
hamaques, para-sols, velomars i canoes? El batle respon que velomars i canoes, no,
perquè el servei està adjudicat, i que, si definitivament l’ajuntament dur la gestió,
s’hauran de comprar hamaques i para-sols. La Sra. Baillo Vadell demana si en sap la
quantitat. El batle respon que no perquè la Demarcació de Costes n’ha autoritzat
menys del que s’havia demanat. La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, no
saben el cost de les hamaques i els para-sols. El batle respon que, evidentment. La
Sra. Baillo Vadell demana quin serà el cost de dos empleats i un responsable del
servei. El batle respon que se li contestarà per escrit perquè no està fet. La Sra.
Baillo Vadell demana si han calculat els ingressos que poden obtenir. El batle respon
que no. La Sra. Baillo demana si saben quins preus posaran. El batle respon que els
mateixos que apareixen a les bases que es van aprovar per Ple, ja que no seria lògic
que si ho gestiona l’Ajuntament s’aplicassin uns altres preus que els que figuren a les
bases.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana els motius pels quals a les clàusules del
concurs va posar que volia exercir un control sobre els tiquets.
El batle manifesta que si es repassa una mica tot el tema de l’adjudicació de les
hamaques i para-sols dels anys anteriors veurà que és un col·lectiu que sempre
planteja que tenia dèficits i l’Ajuntament tenia flexibilitat en el cobrament i, fins i tot, en
un moment determinat va ampliar-los per a 10 anys la concessió, però finalment hi
van renunciar.
Així mateix, manifesta que el que no pot ser és que quan va
malament, plor, quan va bé, no dic res... Afegeix que són unes bases que es van
aprovar per Ple i tenien tres condicions, el tema econòmic, el preu de lloguer i la
qüestió del control del tiquets.
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La Sra. Baillo Vadell demana si açò dels tiquets va anar a Ple. El batle respon que
açò figurava dins les bases. La Sra. Baillo demana si l’oposició té aquestes bases. El
batle respon que sí perquè van passar per comissió i Ple.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular creu que hi hauria
d’haver una segona convocatòria abans que l’Ajuntament agafàs la gestió dels serveis
de platges i creu que açò pot ser un fracàs. Manifesta que hi ha serveis que no es fan
en aquest municipi amb eficàcia i, en canvi, es posen a donar serveis de platges... No
ho acaba d’entendre prou bé.
Suggereix que es posin en contacte amb
CONCEMENORCA, unifiquin tarifes, no abusin dels preus i creu que podran arribar a
acords.
Tot
seguit, el batle es dirigeix a la Sra. Baillo dient-li que som a “precs i
suggeriments”. La Sra. Baillo manifesta que és un suggeriment que fa. El batle
manifesta que quan ella està qüestionant el servei de platges de l’Ajuntament, creu
que no és justa la seva intervenció, ja que l’Ajuntament està donant un servei de
platges, conjuntament amb Creu Roja per la qüestió del salvament, i creu que el servei
és immaculat a dues platges importants, amb un cost municipal molt important, i no és
justa la seva intervenció.
Per acabar, la Sra. Baillo Vadell manifesta que serà precisa en la qüestió d’hamaques i
para-sols, i el Partit Popular creu que l’Ajuntament no és l’administració més
adequada perquè actuï com si fos una empresa. Demana al batle que abans d’agafar
qualsevol gestió d’hamaques i para-sols, primer sàpiguen el cost, el que costarà els
empleats, el que costarà el responsable del servei, creu que açò és prou important per
no acceptar cap gestió d’aquesta manera a la lleugera. Afegeix que avui ha sortit en
el diari un anunci per a la selecció de personal per la gestió de les hamaques i parasols a les platges de Punta Prima i Binibèquer i, el fet que el batle no sàpiga el que
s’ha de pagar, açò és esbalaïdor.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Respecte al projecte d’urbanització de Binibèquer Nou, de
Sa Talaia, del conjunt social i de cala Torret, voldria saber si hi ha qualque zona
d’aquestes que estigui recepcionada i, si fos aquest el cas, suposa que els propietaris
d’aquestes zones recepcionades no haurien de pagar contribucions especials i
l’Ajuntament hauria de fer-se càrrec del cost de l’obra. Demana si es així. A més, vol
saber si hi ha qualque previsió econòmica per a futures execucions d’obra.
El batle manifesta que se li remetrà un informe que es va fer en el seu moment sobre
el particular. Afegeix que una cosa és que el promotor quedàs alliberat de les seves
obligacions i, l’altra, que l’Ajuntament hagués recepcionat. Així mateix, manifesta que
també s’ha de deixar clar que una cosa és contribucions especials i una altra cosa és
sistema de cooperació.
El Sr. Coll Alcina pensava que la zona cala Torret estava recepcionada, però no
n’està segur i, per açò, voldria saber si en una zona recepcionada, a als propietaris
se’ls pot emetre liquidacions per sistema de cooperació.
Finalment, intervé el Sr. Cubas Pons. Respecte a una pregunta que va fer el Sr.
Morro en el Ple passat, manifesta que totes les certificacions d’obra presentades estan
pagades. Així mateix, i sobre una pregunta que va fer la Sra. Baillo sobre el local
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dels serveis socials, manifesta que l’únic que falta per col·locar és una petita rampa
per a l’entrada que, encara que el desnivell sigui petit, s’ha de col·locar. I, sobre la
queixa sobre els llums de les pistes de tenis, manifesta que quan es van col·locar els
llums, aquests complien. No obstant açò, es farà una revisió i, si segueixen complint,
s’obviarà la queixa.
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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