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Caràcter de la sessió: Extraordinarà, a sol·licitud del grup del PP a l'empara de l'article
80.2 de la LMRLIB
Dia: 24/10/2018
Hora: de les 18:30 a les 19:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUÍS)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Antonio García Romero (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 18.10.18. Moció que
presenten els grups del PP, PSOE i el PI amb relació als horaris de tancament del Cos
durant el període 1 d'octubre a 1 de maig
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 18.10.18.
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS DEL PP, PSOE I EL PI AMB RELACIÓ ALS
HORARIS DE TANCAMENT DEL COS DURANT EL PERÍODE 1 D'OCTUBRE A 1 DE
MAIG
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pels grups del PP, PSOE i el PI amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Els grups PP, PSOE i PI presenten per a la seva consideració al Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís
la següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOCIÓ: HORARIS DE TANCAMENT DEL COS DURANT EL PERÍODE 1 OCTUBRE A 1 DE
MAIG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el passat juny es va determinar la diferenciació del tancament del Cos en dues
temporades, la de part de primavera i estiu i la de tardor i hivern. --------------------------------------------Atès a que estem a les portes de començar la temporada de tardor i hivern. -----------------------------Atès a l’opció que es va consensuar amb els diferents col·lectius implicats. -------------------------------1
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Per tant, i a la vista de quant s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ---------------------ACORD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que des del primer d’octubre a primer de maig l’horari de tancament del Cos al trànsit sigui
únicament des de dissabte a les 15 h. fins diumenge a les 23 h. ---------------------------------------------Que de 15h. a 16h. es deixi que els cotxes puguin desocupar paulatinament aquest carrer. ----------Que els dies amb activitats especials es pugui tancar amb altres horaris o fins i tot, tot el dia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidament, es lliura als membres de la Comissió l’informe de Secretaria sobre l’òrgan competent
per a l’aprovació de les propostes d’acord contingudes en les mocions presentades per urgència en
els transcurs del Ple ordinari del mes de setembre (entre les quals s’inclou la moció objecte
d’aquest punt); sobre l’obligatorietat o no de sotmetre a votació la urgència de les mocions; i sobre
la convocatòria del Ple extraordinari a petició dels regidors del Grup Popular. ----------------------------Intervé el president. Informa que, segons es desprèn de l’informe emès, la competència per al
tancament temporal d’un carrer és de l’equip de govern. Sobre l’obligatorietat de sotmetre o no a
votació la urgència d’aquesta moció en el passat Ple, assenyala que, tal com s’indica a l’informe,
existeixen dues postures: o bé no sotmetre la urgència a votació perquè no és competència del
Ple; o bé sotmetre la urgència a votació i, si se’n ratifica el caràcter urgent, sotmetre a debat la
moció, amb l’advertiment que es podria considerar nul·la si no és el Ple l’òrgan competent i que,
per tant, l’acord no tindria caràcter resolutiu. Atès el que s’acaba d’exposar, i seguint les
recomanacions de Secretaria, assenyala que l’equip de govern optarà per dur a terme la segona
opció, és a dir, que hi hagi debat sobre l’assumpte, si bé posant de manifest l’advertiment indicat. -Continua el president. Manifesta que, ja que s’ha dut aquest tema a comissió, li agradaria fer una
proposta de tancament del Cos. Diu que l’horari actual no té massa sentit per a la tardor i l’hivern i
que, si bé els agradaria tancar més estona aquest carrer, considera que açò serà una decisió que
haurà d’afrontar el nou consistori. Ara bé, la proposta de l’equip de govern es tancar el Cos a partir
del divendres migdia, en tost de fer-ho els dissabtes a partir de les 15 hores, com proposen els
grups de l’oposició. Conclou dient que li agradaria que es pogués arribar a un acord entre tots i no
imposar un horari de tancament com a equip de govern, per bé que açò és una competència de
l’equip de govern. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que està bé tenir una proposta d’apropament, perquè per açò
som a la comissió i s’han de parlar les coses; ara bé, no veu bé el fet que quasi s’arribi a dir: “O la
nostra proposta o l’acord que s’adopti serà nul”... Afegeix que ara com ara el grup del PP
mantindria la moció tal com està redactada, si bé estudiaran la proposta de l’equip de govern i ja es
veurà el resultat en el Ple. Ara bé, diu que és xocant tot açò i just sembla que és com voler
passar-hi “el rodillo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no creu que sigui voler passar-hi “el rodillo”. La proposta
que presenta l’equip de govern és la proposta que es va fer al seu dia i molta gent hi estava
d’acord. Afegeix que aquest estiu s’ha afavorit molt els comerços i restaurants i, en canvi, no s’ha
afavorit tant la gent de Sant Lluís. Per açò és que, com a mínim, demanam que el divendres
tornem a allò que teníem abans. ------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina es demana: Què cerquen els ciutadans?, que estigui tancat el Cos o la comoditat
de poder passar-hi amb el cotxe per deixar la compra, per poder anar a cercar una persona
gran...? El Sr. Lora Buzón diu que estam parlant d’un dia en la setmana... El Sr. Coll Alcina insisteix
a voler saber què hi diuen, els ciutadans... El president manifesta que hi ha molts de ciutadans que
volen tancat i altres molts de ciutadans que volen obert; ara bé, allò que també diuen és que l’horari
de tancament que han tingut aquest estiu només és un benefici per als bars i restaurants, ni tan
sols per als comerços, i açò no pot ser. Afegeix que l’equip de govern allò que ha fet és brindar
una opció que es pogués apropar a la dels grups de l’oposició, perquè a ell també li agradaria el
Cos tancat i únicament un horari de càrrega i descàrrega... ---------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la sensació que té és de ser davant un acudit... No
es deixa passar per urgència aquesta moció quan falten tres dies per al canvi d’horari i ara se’ns
diu que açò és únicament i exclusivament competència de l’equip de govern i que, en cas que
s’aprovi la moció, l’acord serà nul... I es demana: Com és que l’acord anterior que es va prendre
va ser acceptat com a punt d’urgència i va ser aprovat? Idò, si tan competència és de l’equip de
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govern, feis el que vulgueu i no enredeu més la troca, si no, fa la sensació que vos en foteu [de
noltros] a la cara... Aquesta és la sensació. Afegeix que pretendre, amb quatre regidors, voler
passar per damunt de nou regidors, açò democràticament no és molt correcte. El president diu
que el Sr. Carretero no té ni idea del que és democràcia. I el Sr. Carretero diu que just açò és el
que acaba de demostrar el president de la Comissió. El president manifesta que tot queda molt
clar, cada cosa té les seves atribucions... El Sr. Carretero diu que facin, doncs, el que vulguin si és
seva la competència, però una cosa que vol dir és que el Grup de Volem Sant Lluís, que s’omplia
de transparència, l’han anada perdent pel camí. -----------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Sobre el que ha dit el Sr. Lora d’allò que volen els ciutadans, es
demana: Què són, ciutadans de tota l’illa?, ciutadans dels pobles confrontants?, ciutadans del
terme municipal?, ciutadans dels caserius?, ciutadans del nucli urbà? o ciutadans del Cos? El Sr.
Lora manifesta que són ciutadans de Sant Lluís i que el 90% són ciutadans que viuen dins el Cos.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas demana quin seria l’horari exacte que proposa l’equip de
govern. El president respon que del divendres migdia (a partir de les 14 o les 15 h) fins al
diumenge a les 24 hores, és a dir, el que hi havia abans; i la resta de la setmana, obert. --------------Després d’una àmplia anàlisi, se sotmet a votació la moció presentada pels grups del PP, PSOE i el
PI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (3),
PSOE (1) i el PI (1); i dos vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------− Que des del primer d’octubre fins a primer de maig l’horari de tancament del Cos al trànsit
sigui únicament des del dissabte a les 15 h fins al diumenge a les 23 h.-------------------------− Que de les 15 h a les 16 h es deixi que els cotxes puguin desocupar gradualment aquest
carrer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Que en dies amb activitats especials es pugui tancar amb altres horaris o, fins i tot, tot el
dia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/297264625#t=01m18s
Atesa l'esmena de rectificació presentada per l'equip de govern, en el sentit de tancar a
partir del divendres a les 15 hores, en tost de fer-ho els dissabtes a partir de les 15
hores, com proposen els grups de l’oposició, el portaveu del Partit Popular demana fer
una pausa de cinc minuts. A les 19.25 hores es reprèn la sessió.
La continuació debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden
consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/297264625#t=41m01s
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l'esmena de
rectificació presentada per l'equip de govern. Es produeix el següent resultat: quatre vots
a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4); i nou vots en contra,
corresponents als membres del PP (6), PSOE (2) i el PI (1). L'esmena de rectificació
queda rebutjada.
A continuació, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), acorda:
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−

Que des del primer d’octubre fins a primer de maig l’horari de tancament del Cos
al trànsit sigui únicament des del dissabte a les 15 h fins al diumenge a les 23 h.
Que de les 15 h a les 16 h es deixi que els cotxes puguin desocupar gradualment
aquest carrer.
Que en dies amb activitats especials es pugui tancar amb altres horaris o, fins i
tot, tot el dia.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 19:30, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=17M5eNALIcZDWvgh5UFyV7dlqXRQlGYmM
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
RTDBqcKm1KteJHcTAuDQa+p8YXY= (00000.MTS)
Upo8c4xtYpyDFIAbzWru7h1GFec= (00001.MTS)
QEG4FHeeIL+EiFHV3PxX0erMGQM= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
La Secretària,
Sant Lluís
Fecha:30/11/2018 9:31:17

M. Montserrat Morlà Subirats
30/11/2018 10:10:17
Batlessa
Sant Lluís
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