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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 29/09/2011
Hora: de les 20 a les 22.10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Cristóbal Coll Alcina
Pedro Tudurí Mercadal
Carmen Reynés Calvache
Javier R. Pons Pons
Francisco Olives Salas
Candelaria Moreno Portella
Alfredo Benosa Majos
Llorenç Carretero Tudurí
M. Carolina Marqués Portella
Elena Pons Pons
Ismael Seguí Sintes
Remigio Lora Buzón
Miquel Melià Mercadal

Secretària:

María Cristina Gascón Mir

Ordre del dia
Primer.- Aprovació acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Urbanisme de dia 13.09.11.- Aprovació definitiva de
l’Estudi de Detall presentat per Suzanne Sparkes - Keeble de la parcel·la 139 de la
urbanització de Binibèquer Nou
Tercer.- Dictamen Comissió d'Urbanisme de dia 13.09.11.- Proposta que presenta el
grup municipal del PSM-ELS VERDS amb relació a la modificació del trànsit al carrer
des Cós del poble de Sant Lluís
Quart.- Dictamen Comissió d'Urbanisme de dia 13.09.11.- Requeriment de
documentació per a l'adjudicació de les obres de reforma i ampliació del poliesportiu
municipal de Sant Lluís
Cinquè.- Proposició que presenten els grups de la corporació amb relació a solidaritat,
suport, col·laboració i impuls a favor de la "Guarda i custòdia compartida"
Sisè.- Donar compte Sentència núm. 275/2011del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Joan i Montserrat Pavía
Garcés contra aquest Ajuntament (PO 212/2008)
Setè.- Donar compte Sentència núm. 276/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Antonio Gomila,
SA contra aquest Ajuntament (PO 172/2008)
Vuitè.- Donar compte Resolució de Batlia núm. 2011/459.- Delegació de competències
Novè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè.- Precs, suggeriments i mocions
Onzè.- Moció que presenta el grup del PSOE amb relació al manteniment del Fons de
Cooperació Municipal
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El batle demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de la sessió
ordinària de dia 20.07.11.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 13.09.11.- APROVACIÓ
DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER SUZANNE SPARKES KEEBLE DE LA PARCEL·LA 139 DE LA URBANITZACIÓ DE BINIBÈQUER NOU
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“El president informa que s’ha remès als membres de la comissió la documentació relativa a
l’assumpte indicat, que comprèn: ---------------------------------------------------------------------------------- Instància presentada per Suzanne Sparkes-Keeble, RE 1389, de dia 25.03.11, així
com l’estudi de detall. --------------------------------------------------------------------------------------- Informe dels Serveis Tècnics Municipals, de dia 31.05.11---------------------------------------- Informe de Secretaria, de dia 24.06.11.---------------------------------------------------------------- Resolució de Batlia núm. 2011/358, de dia 24.06.11, relativa a l’aprovació inicial de
l’esmentat estudi.--------------------------------------------------------------------------------------------- Anunci publicat en el BOIB núm. 105, de dia 09.07.11, així com en el diari Menorca de
dia 13.07.11.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Certificat de Secretaria de dia 04.08.11, en el qual es posa de manifest que durant el
període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions a l’aprovació inicial de
l’estudi de detall.---------------------------------------------------------------------------------------------Tot seguit, i mitjançant els plànols que figuren a l’estudi de detall en anàlisi, el president
efectua una detallada explicació dels motius pels quals s’ha presentat aquest document.--------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que per a un estudi de detall d’aquestes
característiques li hauria agradat que hi hagués hagut un informe de l’advocat urbanístic
municipal, per tal de donar més força a l’informe tècnic. En cas que n’hi hagués, d’informe, en
demana una còpia. El president informa que a l’expedient hi figura un informe de Secretaria.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que l’àrea de Secretaria hi és per a unes funcions i que quan
parlam d’urbanisme la persona que està més facultada per fer un informe d’aquestes
característiques és l’advocat urbanístic municipal que, a més, està contractat per a açò.
Afegeix que no posa en dubte ni l’informe del tècnic municipal ni de la secretària de la
corporació, però insisteix que li hauria agradat que hi hagués hagut un informe de l’advocat
municipal per donar més força a aquest instrument urbanístic. El president manifesta que es
tindrà en compte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació l’aprovació definitiva de l’estudi
de detall indicat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, amb els vots a favor dels representants dels PP i PSM-ELS VERDS,
que suposen vuit vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PSOE i EM-EU, que
suposen cinc vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall presentat per Suzanne Sparkes-Keeble
de la parcel·la 139 de la urbanització de Binibèquer Nou.---------------------------------------------------Segon.- Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca el
present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat.------------------------------------------------Tercer.- Publicar en el BOIB l’anunci d’aprovació definitiva.”----------------------------------------------2
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (7) i
PSM-ELS VERDS (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall presentat per Suzanne SparkesKeeble de la parcel·la 139 de la urbanització de Binibèquer Nou.
Segon.- Comunicar al Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca el present acord d’aprovació definitiva de l’expedient tramitat.
Tercer.- Publicar en el BOIB l’anunci d’aprovació definitiva.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 13.09.11.- PROPOSTA
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-ELS VERDS AMB RELACIÓ A
LA MODIFICACIÓ DEL TRÀNSIT AL CARRER DES CÓS DEL POBLE DE SANT
LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària dóna compte de la proposta que presenta el grup municipal del PSM-ELS
VERDS, RE 3367, de dia 11.07.11, amb relació a la modificació del trànsit en el carrer des Cós
de Sant Lluís, i en la qual es proposa: ---------------------------------------------------------------------------“1. Senyalitzar tant a l’entrada com a la sortida del poble amb cartells indicadors, el punt on
es troben localitzades les zones de pàrquing. ------------------------------------------------------------2. Col·locar als mateixos pàrquings panells indicatius, on s’hi indiqui la situació exacta dels
comerços i serveis del poble. ---------------------------------------------------------------------------------3. Mentre no sigui redactat un nou pla o projecte de mobilitat per part de l’Ajuntament, es
torni a habilitar el carril de vianants per facilitar i millorar la circulació tant dels ciutadans
com dels visitants del poble de Sant Lluís.” ---------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que durant la darrera legislatura es van dur a terme una
sèrie d’actuacions en el Cós per pacificar aquest tram de carrer i, atesa la situació de caos
circulatori provocat per la nova ordenació feta pel nou equip de govern, per açò ha considerat
oportú presentar aquesta proposta, per tal que tots els grups polítics en poguessin opinar.
Afegeix que les propostes que presenta són: Mentre no es decideixi el projecte de mobilitat del
Cós, senyalitzar tant a l’entrada com a la sortida del poble amb cartells indicadors les zones de
pàrquing; col·locar als mateixos pàrquings panells indicadors on s’hi indiqui la situació exacta
dels comerços i serveis del poble; i que es torni a habilitar en el Cós el carril de vianants.
Conclou dient que així com està actualment el Cós és un vertader caos, no s’hi pot caminar ni
circular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Informa que durant les darreres setmanes i abans de les festes patronals,
s’han posat pel poble uns panells informatius, no de comerços en si, sinó dels llocs més
característics del poble. Afegeix que quan va veure la proposta presentada va considerar que
s’havia de fer alguna actuació i, per açò, es van fer aquests panells. No s’ha fet un panell
informatiu dels comerços del poble perquè açò s’està estudiant, si bé a la pàgina web municipal
hi ha informació dels diferents comerços -quasi un 65%, ja que del 35% restant encara no se’n
té informació-. Per tant, considera que el punt primer de la proposta està solucionat amb els
panells instal·lats i que el punt segon s’hauria de matisar i estudiar més a fons, ja que hi ha
comerços en el nucli urbà, en els caserius, a les urbanitzacions... --------------------------------------3
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El Sr. Lora Buzón manifesta que aquesta proposta que ha presentat és amb motiu de la
problemàtica que hi ha en el Cós, i que quan proposa col·locar en els pàrquings del poble
panells informatius on s’indiqui la situació dels comerços i serveis, es refereix als comerços
que hi ha dins Sant Lluís, ja que una altra qüestió són els comerços que hi ha en els caserius i
a les urbanitzacions. --------------------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que tal vegada el segon punt podria quedar damunt la taula per
analitzar-lo més detalladament. El Sr. Lora Buzón hi mostra la seva conformitat. ------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la proposta és molt clara i intentar desviar
l’esperit dels punts de la proposta amb els comerços que hi ha a l’àrea de la costa... Afegeix
que, per exemple, a Cala Torret hi ha a tres llocs concrets uns panells indicadors dels
restaurants que hi ha en aquella zona i mai es va pensar de posar-hi, a Cala Torret, els
restaurants que hi ha a Punta Prima; i açò no és una discriminació, sinó que a cada lloc hi ha
d’haver la informació justa i necessària. No és lògic que en els pàrquings del poble hi hagi un
panell informatiu que digui que a Punta Prima hi ha tal restaurant. Considera que no té gaire
sentit deixar el punt segon damunt la taula.
Pel que fa al punt tercer de la proposició,
manifesta que entén l’equip de govern, el qual va haver de pagar un poc el favor dels
comerciants del Cós, però s’ha demostrat que aquest estiu el carrer des Cós ha estat un caos,
posant en perill els vianants que anaven damunt la voravia, ja que vehicles més grossos del
normal i els de transport de mercaderies aparcaven damunt les voravies, amb el perill
consegüent per a la gent que hi anava. Afegeix que amb aquesta decisió s’afavoreix el trànsit
en perjudici del vianant. ----------------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que l’actuació feta dins el Cós, just abans de les eleccions municipals,
la va considerar precipitada, sense un informe de policia que l’avalàs, i considera que s’hauria
d’haver estudiat des d’un altre punt de vista.-------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que està completament d’acord amb l’esperit de la
proposta del PSM-ELS VERDS; que és evident que la situació en què es troba el Cós és
insuportable, no té altre qualificatiu; que quan els camions fan l’operació de càrrega i
descàrrega es posen damunt la voravia i els vianants han de baixar-ne, amb el perill que
suposa ser atropellats... Afegeix que no només açò, sinó que la imatge que dóna actualment el
carrer principal del poble és absolutament desfavorable per als que hi vivim, així com també
per als mateixos comerciants.
Així mateix, assenyala que està d’acord que l’actuació feta
abans de les eleccions va ser una actuació precipitada i feta en un mal moment, ja que es va
fer just abans de finalitzar una legislatura. A més, considera que no va ser la millor solució que
se li podia donar al Cós, si bé va ser una actuació molt millor de la que hi havia hagut en els
darrers tres anys. Afegeix que tal com està actualment el Cós dóna una imatge d’un poble poc
atractiu i, per a un poble que vol ser turístic, açò és molt negatiu. ---------------------------------------Continua el Sr. Melià Mercadal. Respecte als punts de la proposició, manifesta que li sembla
perfecte la qüestió de posar cartells que indiquin on hi ha les zones d’aparcament; que no veu
prou clar la qüestió d’indicar la situació exacta dels comerços, atès que els comerços són
entitats privades que es regeixen per la lliure competència i que no sap fins a quin punt
l’ajuntament pot anunciar aquests comerços; i que està d’acord amb el tercer punt de la
proposta, que és el gruix de la moció.----------------------------------------------------------------------------Pren novament la paraula el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria deixar constància
que l’actuació que es va fer en l’anterior legislatura de marcar el lateral dret de l’entrada del
poble cap a la rotonda estava prevista dins el pressupost de 2011, i que els grups polítics que
en aquell moment estaven a l’oposició no hi van fer cap al·legació en contra. D’altra banda,
que es consideri que no va ser adequat fer-ho abans de les eleccions, manifesta que açò és
una consideració molt particular que l’ha d’assumir el qui la va executar. Però insisteix que
aquesta actuació estava prevista econòmicament en el pressupost.-------------------------------------Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que està totalment d’acord amb allò que han dit
el senyor Carretero i el senyor Melià, i que si bé a la pàgina web ja apareix informació dels
diferents comerços, no hi és de més disposar d’un panell informatiu que indiqui els diferents
comerços existents en el nucli urbà. Una altra qüestió és si l’Ajuntament assumeix
econòmicament aquests panells o els comerços hi aporten alguna quantitat.
Respecte a
l’actuació feta abans de les eleccions, manifesta que, efectivament, com ha dit el senyor
Carretero, estava pressupostat en el Pressupost de 2011 i que allò que es va fer va ser llevar
els bitlos existents i pintar-ho de vermell, però amb el mateix objectiu: que no s’hi pogués
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aparcar i que fos zona de vianants. Afegeix que aquesta actuació es va fer perquè tots sabem
que fer zona de vianants tot el Cós fent obra física era molt car i d’aquesta manera es posava
una mica de pau en el carrer principal del poble. Així mateix, considera que amb l’actuació
feta per l’actual equip de govern s’ha fet un flac favor a l’Agenda Local 21 respecte a la qüestió
del factor CO2, ja que han posat més cotxes que mai dins el Cós i, en canvi, els aparcaments
públics estan completament buits, cosa que considera que no pot ser. Conclou demanant al
president la seva opinió respecte a tornar a habilitar el carril de vianants.-----------------------------El president manifesta que abans de les eleccions se sabia que el Partit Popular volia que hi
hagués aparcaments a banda i banda del Cós. No obstant açò, manifesta que mentre no hi
hagi un nou pla o un projecte conjunt de tot el nucli és complicat fer actuacions puntuals.
Afegeix que el Partit Popular amb el que està d’acord és amb açò de disposar d’un pla genèric i
global de tot el nucli urbà, no d’una part del poble.-----------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que el problema a Sant Lluís és el Cós, ja que l’avinguda de sa
Pau és molt ampla i a les travessies només s’hi pot aparcar a una banda. A més, tenim les
zones d’aparcaments buides i
és de lògica i de sentit comú que el Cós està
sobredimensionat de cotxes. Suggereix a l’equip de govern que facin una prova en el Cós i
posin zona blava de pagament i veuran on van a aparcar els vehicles. Conclou dient que el
PSM-ELS VERDS manté la proposta presentada tal com està redactada. ----------------------------Finalment, el Sr. Melià Mercadal proposa que allà on figura “pàrquing” es canviï per
“aparcaments”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel grup
del PSM-ELS VERDS.------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, amb els vots a favor dels representants del PSOE, PSM-ELS
VERDS i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que
suposen set vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les
següents propostes d’acord:----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Senyalitzar tant a l’entrada com a la sortida del poble, amb cartells indicadors, el
punt on hi ha les zones d’aparcament. ---------------------------------------------------------------------Segon.- Col·locar als mateixos aparcaments panells indicadors, on s’hi indiqui la situació
exacta dels comerços i serveis del poble. -----------------------------------------------------------------Tercer.- Mentre l’Ajuntament no hagi redactat un nou pla o projecte de mobilitat, es torni a
habilitar el carril de vianants per facilitar i millorar la circulació tant dels ciutadans com dels
visitants del poble de Sant Lluís.”------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, tal com va indicar a la comissió
d’Urbanisme, durant l’estiu hi ha hagut una mica de caos en el carrer des Cós, que ha
resultat intransitable; considera que la prioritat l’haurien de tenir les persones i no els
vehicles. Així mateix, manifesta que vol pensar que l’actuació de l’equip de govern no
hagi estat una actuació per beneficiar només un sector de la població de Sant Lluís,
que en aquests cas serien els comerciants, cosa que dubta que hagi anat bé per a
ells, ja que tal aglomeració de vehicles creu que no ha estat bona ni tan sols per als
comerços. Insisteix que el Cós ha estat intransitable i els vianants ni tan sols han
pogut transitar per damunt la voravia, i és que tant a una banda com a l’altra els
camions aparcaven de qualsevol manera.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que amb la mesura adoptada per l’equip de
govern s’ha pogut veure que el Cós ha estat ple de cotxes i, en canvi, les zones
d’aparcament del poble ben buides. Sobre aquest fet, recorda que la portaveu del
Partit Popular a l’anterior legislatura va insistir molt respecte que no teníem
disponibilitat d’aparcament, i allò que sobra més avui en dia a Sant Lluís són zones
d’aparcament. Afegeix que ha estat una mala actuació de l’equip de govern el fet de
no aprofitar les zones d’aparcament i deixar aparcar per tot el Cós, ja que el Cós té
uns 900 metres i es pot recórrer en menys de cinc minuts.
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Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que el regidor d’Urbanisme, quan va veure la
proposta del PSM-ELS VERDS, va fer actuacions de posar cartelleria a l’entrada del
poble, cosa de què està content; però la part fonamental d’aquesta proposta és que,
mentre no hi hagi un pla de mobilitat, hi hagi en el Cós almenys una zona de trànsit
per als vianants, cosa que avui en dia no existeix. Conclou demanant el vot a favor de
la proposta presentada.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, a més de tot el que va dir a la
comissió d’Urbanisme, li agradaria que constassin a l’expedient unes fotografies que
demostren clarament allò que ha succeït en el Cós, on es pot veure com vehicles més
grossos estan aparcats damunt la voravia. Diu que aquestes fotografies es van fer en
diferents dies dels mes d’agost i del mes de setembre i, fins i tot, en una s’hi pot veure
una senyora que està passant damunt la voravia i està engrunada pel cotxe, de
manera que es ben veu que es pot ferir el cap amb el mirall del vehicle. Igualment,
mostra unes fotografies fetes dia 11 d’abril de 2011, abans que es tornàs a obrir
l’aparcament a cada banda del Cós. Així mateix, manifesta que l’equip de govern es
va trobar subjecte a un compromís a què s’havien compromès, la qual cosa
considera que és un gran error, i queda demostrat clarament que allò que s’ha anat a
beneficiar ha estat el vehicle per damunt del vianant, posant en moltes ocasions en
perill els vianants que han hagut de baixar de la voravia perquè no podien passar-hi
per damunt. Tot seguit, lliura una còpia de totes aquestes fotografies perquè en quedi
constància a l’expedient.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU sempre ha estat partidari que el
Cós sigui per a vianants d’una forma progressiva, amb les excepcions que facin falta i
amb el màxim de consens entre els veïns i comerciants, però sempre tendint a la idea
d’anar fent el carrer zona de vianants. Considera que els avanços que s’han fet durant
els darrers anys en el poble de Sant Lluís en matèria de mobilitat, i concretament en el
seu carrer principal, han estat mínims en comparació d’altres pobles de l’illa o de fora
de l’illa. Assenyala que la tendència actual a l’àmbit europeu és que cada vegada
més les ciutats i els pobles es vagin humanitzant, donant protagonisme a les persones
per damunt dels vehicles, si bé a Sant Lluís desgraciadament no s’ha fet així. No
obstant açò, en els tres darrers anys del passat mandat es va fer una actuació petita,
la qual la va considerar insuficient, però era una passa endavant. Recorda que a
l’anterior regidor de mobilitat li va dir que qualsevol actuació que fes, per petita que fos,
tindria el suport d’EM-EU, i així va ser per l’actuació feta a la passada legislatura. Ara
bé, fer passes enrere respecte d’aquesta tendència que s’hauria de seguir, açò tindrà
l’oposició més absoluta.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, tal com han dit els portaveus del
PSM-ELS VERDS i el PSOE, la situació actual del Cós és caòtica, insuportable, i tots
els qualificatius que se li puguin donar són pocs, i assenyala que ell també ha vist la
imatge de vianants que no podien passar per damunt la voravia a causa dels vehicles
mal aparcats.
Així mateix, manifesta que a més de donar poca seguretat als
vianants, també es dóna una mala imatge del poble de Sant Lluís, que no gens ni
mica beneficia la imatge que hauria de donar de poble modern, acollidor i que fos
agradable de visitar. Afegeix que les zones d’aparcament estan buides i, en canvi,
sembla que l’obsessió d’aquest equip de govern és omplir els carrers centrals de
vehicles, obsessió que considera absurda, que no té cap sentit ni hi ha cap necessitat
que sigui així.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Pel que fa a les propostes d’acord, manifesta que està
totalment d’acord amb la primera, relativa a senyalitzar tant a l’entrada com a la sortida
del poble, amb cartells indicadors, el punt on hi ha les zones d’aparcament, així com
també amb la tercera, relativa a tornar a habilitar el carril de vianants a una banda del
Cós. No obstant açò, respecte a la segona proposta, relativa a col·locar als mateixos
aparcaments panells indicadors on s’indiqui la situació exacta dels comerços i serveis
del poble, manifesta que té dubtes que açò sigui ètic, o fins i tot que sigui legal el fet
que l’Ajuntament anunciï negocis privats. Assenyala que els comerços privats es
regulen per la llei de lliure mercat, ells es paguen la seva publicitat, i el fet que
l’Ajuntament intervengui anunciant uns determinats comerços pel fet d’estar dins el
poble en detriment d’altres que no hi estan, considera que no és massa oportú. Per
tant, demana que del segon punt es retiri la paraula “comerços”, és a dir, que quedi
tal com segueix: “Col·locar als mateixos aparcaments panells indicadors, on s’hi indiqui la
situació exacta dels serveis del poble.”

Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que també considera que l’equip de govern
tenia un deute amb cert sector de comerciants, que van prioritzar els interessos
polítics per damunt dels seus propis interessos com a comerciants i, sobretot, tenint en
compte que aquest sector no representava el conjunt dels comerciants. Ara, l’equip
de govern es veu amb l’obligació de tornar el favor.
Intervé el regidor d’Urbanisme, Sr. Pons Pons. En primer lloc, agraeix la col·laboració
que va tenir a la comissió d’Urbanisme per part dels seus membres, ja que va ser la
seva primera comissió i a la vegada se li feia difícil fer les exposicions de manera
correcta i, si en qualque moment no ho va fer, demana disculpes. Sobre l’assumpte
en qüestió, manifesta que evidentment el punt de mira final d’aquest equip de govern
és anar cap a un disseny d’un projecte global de tot el nucli urbà, no només de la seva
via principal, el Cós, on el trànsit de vehicles grossos provoca problemes; d’açò, l’equip
de govern n’és conscient i seria mentida dir que no és així. Així mateix, recorda que
en el seu moment van anunciar que mentre no estigués fet aquest projecte deixarien
aparcar a cada banda del Cós, per la qual cosa no van enganyar a ningú ni van obtenir
cap vot regalat, sinó que els vots dels votants tenen la seva consideració per igual.
Continua el Sr. Pons Pons. Manifesta que, doncs, en qüestió de mobilitat va proposar
dins aquest equip de govern que allò que s’hauria de fer és contactar amb un grup de
persones preparades que tenguin consciència d’allò que és mobilitat, trànsit, Sant
Lluís, etc., per sembrar la llavor que en el seu moment duria a terme a fer que el poble
de Sant Lluís estigués considerat en l’àmbit de mobilitat, un poble més tranquil i més
pràctic. Així mateix, manifesta que és difícil consensuar les coses, i agrairia que la
resta dels grups polítics l’ajudassin en aquest sentit. No obstant açò, des del seu punt
de vista, l’actuació que es va fer just abans de les eleccions no es basava pròpiament
en la partida pressupostària a la qual estava aplicada, que era “Reposició aparcaments
del Cós” , la qual cosa donava entenent que en un moment determinat quan el grup del
PP la va votar no entengués molt bé de què es tractava.
Segueix el Sr. Pons Pons. Insisteix que seria interessant que un equip preparat de
professionals, com ara un despatx d’arquitectura, faci un estudi concret amb vista a
l’any que ve i que es pugui dotar de la partida pressupostària necessària, que tots
anem cap al mateix punt. Afegeix que el Partit Popular no és partidari de fer
intervencions puntuals sense tenir en consideració tot el nucli urbà, ja que la mobilitat
afecta tot el nucli, no només el Cós, perquè tot allò que desplacem del Cós es
desplaça cap a altres punts. Igualment, considera que s’haurien de crear hàbits a
tots els ciutadans de Sant Lluís perquè s’emprin els aparcaments que hi ha al poble.
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Continua el Sr. Pons Pons. Respecte a la qüestió dels comerços, manifesta que s’ha
seguit una feina que en part ja estava començada, respecte al fet de contactar amb
tots i cada un dels comerços per si els interessava aparèixer a la pàgina web
municipal, sense cap cost per a ells, la qual cosa pot ser discutible. Afegeix que
l’Ajuntament té els mitjans necessaris per fer-ho, si bé hi ha hagut comerços que no hi
volen aparèixer i, per tant, se’ls respectarà. Igualment, assenyala que la idea és posar
dos punts de consulta d’aquestes qüestions, un en el SAC de l’Ajuntament i un altre en
el Molí de Dalt, en els quals quan un particular demani informació dels comerços se li
podrà imprimir de forma immediata i actualitzada un plànol on apareixeran els distints
comerços del nucli urbà de Sant Lluís. Pel que fa als cartells informatius instal·lats pel
poble, manifesta que es van col·locar perquè hi havia una manca d’informació a Sant
Lluís respecte als distints serveis bàsics existents i que, si bé el cartells tenen petits
errors, per la qual cosa demana disculpes, es va creure oportú fer-ho abans de les
festes de Sant Lluís pel fet que la gent de fora n’estigués adequadament assabentada,
ja que la gent d’aquí sap on són les coses o té certa facilitat per demanar-ho.
Finalment, el Sr. Pons Pons manifesta que no només es tracta de pacificar el Cós,
sinó que també s’ha de tenir en compte que davall les voravies del Cós hi deu haver
una sèrie d’instal·lacions que possiblement estan absoletes, que s’haurien de millorar,
i que no només és posar-ho polit per damunt, sinó també tenir-ho bé per davall.
Afegeix que tot açò és important tenir-ho en compte i per fer açò es necessita un
equip de professionals, la col·laboració dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament i la
col·laboració de tots, però principalment d’una llavor bona, d’una llavor d’un equip de
professionals que ens puguin dur a un punt necessàriament ideal. Conclou dient que
Sant Lluís és com si fossin dos pobles, un poble d’estiu que ha de donar servei a unes
20.000 persones i un poble d’hivern que n’ha de donar a unes 7.000, la qual cosa
també s’ha de tenir en compte.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que entén al regidor d’Urbanisme, ell
és nou, però a la legislatura passada no va haver-hi cap al·legació a la partida
pressupostària que figurava en el Pressupost de 2011 sobre la qüestió del Cós. Així
mateix, manifesta que Sant Lluís està dissenyat pels francesos i aquests van fer el
Cós més ample a posta i els carrers que el travessen els van fer similars a un
campament intern per poder-se moure d’una banda a l’altra. Afegeix que si feim cas
de la filosofia en l’àmbit de mobilitat i si s’ha d’esperar a un equip redactor que faci un
pla de mobilitat, podem estar aquí quatre anys parlant de la solució. No sigui que ens
passi com a “Alícia en el país de las maravillas”, que quan ella es troba amb el conill
diu: Tengo una solución, crearemos un problema”. Per tant, considera que es tenia
la solució, però l’equip de govern ha creat el problema.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no és lògic que es digui que s’ha de pensar
globalment, ja que, per exemple, l’avinguda de sa Pau no té problemes d’aparcament,
així com tampoc no en té Son Perruquet, ni els carrers adjacents; només tenim
problemes en els carrers més estrets per l’amplada de les voraries, que no
compleixen la normativa de mobilitat, i que més tard o més prest s’hi haurà d’actuar.
Així mateix, manifesta que està d’acord amb el regidor d’Urbanisme, respecte que hi
ha d’haver un equip multidisciplinar que es posi a fer feina, però mentrestant que es
faci una actuació puntual en el Cós consistent a llevar una banda d’aparcaments i que
aquesta sigui per a vianants, tal com estava fa uns mesos. Afegeix que allò que veu
és que el PP està molt verd amb aquesta qüestió i no vol arriscar el seu electorat.
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Segueix el Sr. Lora Buzón. Manifesta que l’actuació que va fer l’anterior equip de
govern quan va entrar a governar va ser posar-hi pilones a una banda del Cós i allò
que es va fer abans d’acabar la legislatura va ser llevar les pilones, posar-hi tortugues
i pintar, és a dir, el sentit de circulació era el mateix, no es va baratar res més. Creu
que per fer açò no fa falta fer cap projecte de mobilitat. Afegeix que si un dia es
convoca una taula de mobilitat i es convida el PSM-ELS VERDS, ell hi assistirà i li
explicarà la seva idea en qüestió de mobilitat. Però diu que el problema greu de Sant
Lluís és el Cós i la sortida de ses Barraques.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que respecta l’opinió del regidor d’Urbanisme,
però el PSM-ELS VERDS manté la seva proposta, si bé no té cap inconvenient que es
votin les propostes per separat, així com tampoc no hi veu gaire problema respecte a
la matisació feta pel regidor d’EM-EU.
Intervé novament el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que no sap si el regidor
d’Urbanisme s’ha mirat les fotos que ell ha presentat en aquesta sessió plenària, i açò
li sap greu perquè demostra clar i net allò que estam dient, que és tot el contrari d’allò
que està dient el regidor d’Urbanisme. Per altra banda, i quan el regidor d’Urbanisme
diu que llevant els vehicles del Cós els feim desplaçar a un altre indret, açò és el
que s’ha de fer: desplaçar-los cap als aparcaments, llevar la pressió dels vehicles que
hi ha dins el Cós, ja que queda demostrat de totes totes que quan entra un vehicle
d’una certa capacitat, aquest aparca damunt la voravia, i està mal aparcat -cosa que
per cert la policia hauria de sancionar-, provocant un perill per als vianants. Açò és la
problemàtica que tenim en el Cós i que s’hauria d’evitar. Llavors, una altra qüestió
són els carrers transversals, que ja sabem quina és la situació i que un dia ja se’n
parlarà.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que també hi ha hagut moltes queixes
sobre miralls romputs de vehicles en el Cós, i insisteix que s’ha de garantir la seguretat
dels vianants, i el fet de mantenir una situació com aquesta justificant l’estiu i l’hivern,
considera que si anam per aquí ho qüestionaríem tot, i no creu que açò sigui excusa
per no assumir que en el Cós de Sant Lluís tenim un problema greu. Per altra banda,
manifesta que no sap amb qui va consensuar l’equip de govern la seva primera
actuació, consistent a deixar aparcar a totes dues bandes del Cós, a una banda amb
rellotge i a l’altra banda aparcament lliure, cosa que no sap quina explicació té, si bé
suposa que l’equip de govern amb la seva actuació deuen tenir l’explicació necessària
de cada cosa que han fet.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el sorprèn que el regidor
d’Urbanisme demani la col·laboració de la resta de grups polítics per intentar
consensuar i trobar solucions, quan allò que ha fet ell en el tercer dia de prendre
possessió ha estat destruir el poc que s’havia fet. Per tant, que per una banda es
demani col·laboració i consens i que per altra banda es facin les coses amb aquesta
prepotència, açò és contradictori. Així mateix, manifesta que el regidor d’Urbanisme
també ha dit que no faran actuacions puntuals, que volen fer un estudi global del
poble... Totalment d’acord que es faci aquest estudi, però no digui que no volen fer
actuacions puntuals, perquè el fet de permetre aparcar a cada banda del Cós és una
actuació puntual que van prendre sense estudiar res, ni sense pensar-ho bé.
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Finalment, el Sr. Melià Mercadal
manifesta que també està d’acord que fa falta
consens, que se n’ha de parlar molt, i assenyala que durant la campanya electoral
EM-EU proposava que el Cós fos zona de vianants; doncs bé, si hagués guanyat les
eleccions, seria zona de vianants. El PP, en canvi, deia que el Cós no seria zona de
vianants, però no deia que permetria aparcament a cada banda del Cós, com va dir el
regidor d’Urbanisme a la comissió. A més, recorda que pocs dies després de les
eleccions el futur batle va fer declaracions públiques dient que s’estudiaria, però allò
que va fer al tercer dia de ser batle, sense estudiar ni consensuar res, va ser desfer
allò que s’havia fet quatres anys enrere. Conclou dient que en part vivim del turisme,
però no creu que la imatge que estam donant de Sant Lluís sigui la més adequada per
afavorir el turisme i que sigui un poble que faci ganes de ser visitat.
Intervé novament el Sr. Pons Pons. Manifesta que es ratifica en la seva primera
intervenció. Respecte a l’aplicació pressupostària que figura en el Pressupost de
2011, diu que literalment s’indica: “Reposició aparcaments es Cós”, la qual cosa
entén que açò és tornar a col·locar aparcaments en es Cós, si bé tal vegada ho va
entendre malament. Acaba dient que li agradaria que entre tots fessin feina cap al
sentit que ha dit abans, però necessita una bona llavor, la d’unes persones
qualificades i parlar-ne des d’un punt de vista professional i tècnic.
Intervé el batle. Manifesta que sabem tots que “El pais de les maravillas”
no
existeix, i no és ver que els únics llocs on hi ha conflictes és en el Cós i a ses
Barraques, sinó que també hi ha molts de problemes a les travessies. Així mateix,
manifesta que allò que ha defensat el Partit Popular des del primer moment és fer
aquest gran projecte amb la participació d’un equip multidisciplinar entès en la matèria,
que ens doni una visió conjunta de Sant Lluís. Així mateix, manifesta que les
fotografies que ha aportat el Partit Socialista són situacions impermissibles, ja que
aquests vehicles no és que impedeixin el trànsit en el Cós, sinó que és que estan mal
aparcats i senzillament allò que s’ha de fer és sancionar-los. A més, manifesta que el
senyor Carretero critica molt aquesta actuació que han fet el PP fa tres mesos, quan
el senyor Carretero va ser batle sis anys amb aquesta mateixa situació, i aquest tema
no el preocupava.
Finalment, el batle manifesta que hem de ser tots conscients que s’ha de fer aquest
projecte, convocar la mesa de mobilitat i, entre tota la gent de Sant Lluís, començar a
posar les coses damunt la taula, no només del Cós, sinó de tot el nucli urbà. Afegeix
que hi ha moltes solucions intermèdies, com ara tancaments horaris, deixar aparcar a
una banda o l’altra, és a dir, hi ha mil solucions que es poden aplicar, que n’han de
parlar i establir unes bases sòlides; i que aquesta llavor creixi amb força perquè sigui
una decisió consensuada, forta i vàlida per a la resta dels anys.
A continuació, el batle demana si els grups polítics estan d’acord a votar
separadament les propostes d’acord del dictamen, amb la modificació de la segona
proposta, tal com ha indicat el portaveu d’EM-EU.
El Sr. Carretero manifesta que no sap fins a quin punt es necessari modificar la
segona proposta d’acord, ja que el fet que hi hagi un punt d’informació en el qual
s’indiquin els comerços, es demana: Per què no hi ha de ser? Tota la informació que
es doni, benvinguda sigui, i com més informació es doni, molt millor, sobretot per als
visitants.
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Tot seguit, el batle proposa que, doncs, aquesta moció quedi damunt la taula i es
debati punt per punt a la comissió pertinent, en què es desenvolupi, s’expliqui, se’n
parli i es detalli molt específicament. El Sr. Lora Buzón manifesta que ho veuria bé
sempre que es convocàs la comissió d’aquí a una setmana, però sap que no serà així.
El batle manifesta que, en cas d’acceptar-se deixar el present punt damunt la taula, ell
es compromet a convocar una comissió per a la setmana que ve. El Sr. Lora Buzón
manifesta que s’estima més que la moció se sotmeti a votació avui mateix, i si es
convoca la taula de mobilitat el PSM-ELS VERDS hi participarà per intentar
consensuar les diferents qüestions. El batle manifesta que, doncs, sotmetrà a votació
el dictamen de la comissió d’Urbanisme tal com ve redactat.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, i es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents
als membres del PSOE (4), PSM-ELS (1) VERDS i EM-EU (1); i set vots en contra,
corresponents als membres del PP (7). El dictamen queda desestimat.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME DE DIA 13.09.11.- REQUERIMENT
DE DOCUMENTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte indicat, que
diu:
“La secretària efectua una detallada explicació de la normativa aplicable respecte al

requeriment de documentació per a l’adjudicació de les obres que s’indiquen. Així mateix,
lliura als membres de la comissió una còpia de la proposta de Batlia de dia 13.09.11, relativa a
l’assumpte indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, amb els vots a favor dels representants del PP, PSOE i PSMELS VERDS, 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 les següents
propostes d’acord:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Requerir Antonio Gomila, S.A., licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, que dins el termini de cinc dies hàbils, a comptar de l’endemà de rebre el
requeriment, que presenti la següent documentació:--------------------------------------------------------A. Respecte al compliment de les obligacions tributàries:--------------------------------------------a) Còpia compulsada de l’últim rebut de l’impost sobre activitats econòmiques o el
document d’alta en el mateix quan aquest sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament.------------------------------------------------------------------------------b) Certificació administrativa emesa per l’òrgan competent de l’Administració de
l’Estat, pel que fa a les obligacions tributàries amb aquest.---------------------------------c) Certificació administrativa emesa per l’òrgan competent de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa a les obligacions tributàries
amb aquesta.--------------------------------------------------------------------------------------------B. Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social mitjançant certificació emesa per l’autoritat administrativa competent.-C. El licitador haurà d’acreditar el pagament dels anuncis de licitació fins al límit màxim
indicat a la lletra M del quadre de característiques del contracte.------------------------------D. Document de garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs. -------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Advertir a Antonio Gomila, S.A. que, si no formalitza adequadament el requeriment en
el termini assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, en el qual cas es demanarà la
mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en què s’hagin classificat les ofertes.” -----
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I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme.
El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (1); i una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU
(1); acorda:
Primer.- Requerir
Antonio Gomila, S.A., licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, que dins el termini de cinc dies hàbils, a comptar
de l’endemà de rebre el requeriment, que presenti la següent documentació:
A. Respecte al compliment de les obligacions tributàries:
a) Còpia compulsada de l’últim rebut de l’impost sobre activitats
econòmiques o el document d’alta en el mateix quan aquest sigui recent
i no hagi sorgit encara l’obligació de pagament.
b) Certificació administrativa emesa per l’òrgan competent de
l’Administració de l’Estat, pel que fa a les obligacions tributàries amb
aquest.
c) Certificació administrativa emesa per l’òrgan competent de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa
a les obligacions tributàries amb aquesta.
B. Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social mitjançant certificació emesa per l’autoritat
administrativa competent.
C. El licitador haurà d’acreditar el pagament dels anuncis de licitació fins al límit
màxim indicat a la lletra M del quadre de característiques del contracte.
D. Document de garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs.
Segon.- Advertir Antonio Gomila, S.A. que, si no formalitza adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, en el
qual cas es demanarà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en què
s’hagin classificat les ofertes.
CINQUÈ.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS DE LA CORPORACIÓ
AMB RELACIÓ A LA SOLIDARITAT, SUPORT, COL·LABORACIÓ I IMPULS A
FAVOR DE LA "GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA"
Atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa corresponent,
el Sr. Batle justifica la urgència i, en compliment d’allò previst a l’article 82.3. del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en relació a l’article 97.2 del mateix
text legal, el Ple acorda, per unanimitat, la seva inclusió a l’ordre del dia.
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Tot seguit, el Sr. Carretero Tudurí demana on consta el fet de votar la inclusió a l’ordre
del dia del present punt, ja que fins ara les proposicions que no havien rebut el
dictamen de la comissió, el primer punt de la proposta d’acord era ratificar la inclusió
del present punt a l’ordre del dia, cosa que no apareix a cap lloc de la present
proposició.
Intervé la secretària. Manifesta que, efectivament, moltes vegades s’ha posat, però no
sempre, i no és necessari. La normativa estableix que en el cas d’una proposició que
no ha rebut dictamen, el primer que s’ha d’acordar és la ratificació d’incloure-la a
l’ordre del dia; llavors es passa al debat del punt i, finalment, a la votació de les
propostes d’acord del punt en qüestió.
A continuació, es llegeix la proposició que presenten els grups de la corporació amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Esta proposición se presenta en el Ayuntamiento de Sant Lluís, a propuesta de la Unión
Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC). -----------------------------------------------------------EXPOSICION DE MOTIVOS:-----------------------------------------------La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es una
constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la construcción de una
sociedad mas justa e igualitaria.-----------------------------------------------------------------------------------Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada por el Reino de España el 30
de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular.----------------En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y niñas, se
ven afectados por graves problemas tras la separación o divorcio de la pareja. Según el
Instituto de Política Familiar hoy se celebran en España dos divorcios por cada tres
matrimonios y se estima que casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban, antes o
después, en divorcio. Esto quiere decir que la masa de población afectada es enorme. Sin
embargo, las leyes que regulan las rupturas matrimoniales están anticuadas y es necesario
reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los que no se les
garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos padres de forma
igualitaria y alterna, convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma arrojadiza o en moneda
de cambio para obtener considerables beneficios materiales en el proceso de divorcio.-----------Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la transformación de
la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con fuerza al mercado laboral
y por tanto esta en condiciones de mantener su autonomía. Por su parte los varones han
adoptado un papel activo en la crianza de los hijos, se implican en sus cuidados desde el
nacimiento y se preocupan por su educación, su bienestar y su futuro. En contra de esa
evolución social, las normas relacionadas con el divorcio imponen a la mujer la especialización
en la crianza de los hijos y en consecuencia son normas que entran en contradicción con las
políticas de igualdad y progreso que pretenden fomentar y consolidar el desarrollo profesional
de la mujer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la actualidad el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones matrimoniales
se sitúa en el 41%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que
los hijos queden a cargo de un solo progenitor, mientras el otro pasa a tener, a menudo de
modo impuesto, un papel secundario y sin relevancia alguna, lo que con el tiempo, en la
mayoría de los casos, trae consigo la desaparición de ese referente en la vida del menor. La
perdida injustificada de uno de los padres supone un drama para cualquier niño, drama que
acaba produciendo desequilibrios emocionales que arrastrara en su adolescencia y en la vida
adulta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de garantizar
el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de la familia,
provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos y dificultando
enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar una oportunidad real para
rehacer la vida de los adultos y al mismo tiempo normalizar y armonizar la vida de los menores
con sus dos padres.---------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a criterios de derechos de los niños, así como de igualdad y corresponsabilidad de
los progenitores, son numerosos los países que han introducido la “Guarda y Custodia
Compartida o responsabilidad parental compartida” en su legislación. Tal es el ejemplo de
Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU. Francia, Inglaterra y Gales,
Italia, Portugal, Republica Checa, Suecia, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, etc.--Por otra parte y como demuestran las encuestas de opinión publicadas recientemente así como
las iniciativas legislativas aprobadas en diversos ayuntamientos, parlamentos autonómicos,
diputaciones, juntas generales y Senado, la sociedad actual acepta y se posiciona mayoritaria y
claramente a favor de la “Guarda y Custodia Compartida”, aun a falta de acuerdo entre los
padres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO:------------------------------------------------Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés de los
menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos adultos y niños,
donde son vulnerados, acuerda: ---------------------------------------------------------------------------1. Considerar la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los hijos, como el
mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por encima de cualquier
otro, el continuar compartiendo sus vidas en igualdad temporal, espacial y legal, con
sus dos progenitores.-------------------------------------------------------------------------------2. Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho fundamental
de los menores, así como el recurso jurídico y familiar que de modo general asegura la
igualdad de las partes en estos procesos, impidiendo que uno de los progenitores se
eleve con el monopolio exclusivo de los menores, con el riesgo de utilización y
manipulación de los mismos.----------------------------------------------------------------------3. Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que este recoja el ejercicio de
la Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en que se presenta ante el
juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que
puedan producirse. El poder judicial deberá velar por este derecho básico de los
menores.---------------------------------------------------------------------------------------------4. Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se compromete a
transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la
Guarda y Custodia Compartida, a todos sus órganos y muy especialmente en el área
de familia, igualdad y en la de servicios sociales.----------------------------------------------5. Instar a las Cortes Generales para que de modo urgente aborde las modificaciones
legales pertinentes en el Código Civil de manera que figure la Guarda y Custodia
Compartida como un derecho del menor que se ha de otorgar de modo general aun en
defecto de acuerdo de las partes, considerando igualmente las interacciones negativas
que se producen con la Ley de Violencia de Genero.” ---------------------------------------------

Seguidament, el Sr. Olives Salas presenta una esmena a la proposició presentada, del
següent tenor:
“Esmena de rectificació i eliminació:--------------------------------------------------------------------------Al punt cinquè d’acord substituir on diu “aun en defecto de acuerdo de las partes” per “siempre
que haya acuerdo entre las partes”.-------------------------------------------------------------------------------Al mateix punt cinquè eliminar el darrer paràgraf “considerando igualmente las interacciones
negativas que se producen con la Ley de Violencia de Género”.------------------------------------------14
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Així, el punt cinquè d’acord, amb les esmenes incorporades, queda redactat de la següent
manera:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“5. Instar a la Cortes Generales para que de modo urgente aborde las modificaciones legales
pertinentes en el Código Civil de manera que figure la Guarda y Custodia Compartida como un
derecho del menor que se ha de otorgar de modo general, siempre que haya acuerdo entre las
partes.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que l’equip de govern està d’acord amb aquesta
proposició, però amb les matisacions indicades a l’esmena presentada. Assenyala
que la guarda i custòdia és un dret que no tenen però que haurien de tenir els menors,
i que segurament seria un dret fonamental dels menors poder estar amb igualtat de
condicions amb pares i mares, però també és cert que se sap que la guarda i custòdia
compartida s’està aplicant perquè de fet l’article 156 del Codi Civil ja ho té en compte, i
s’està aplicant i funciona en aquells casos en què hi ha acord entre els pares. En el
moment que deixa d’haver-hi acord entre els pares, açò per a l’únic que serveix és per
agreujar el problema dels menors i a la fi serveix una vegada més com a arma que
s’utilitza de “menor aquí, menor allà”; i al final, l’única cosa que compta són els
interessos dels pares o de les mares.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que per açò s’ha presentat l’esmena i es
demana que en el punt cinquè se substitueixi la frase “aun en defecto de acuerdo de las
partes” per la següent frase més adequada: “siempre que haya acuerdo entre las
partes” Així mateix, manifesta que també es demana l’eliminació de la següent frase
del punt cinquè: “considerando igualmente las interacciones negativas que se producen con
la Ley de Violencia de Género”.
Manifesta que el motiu de llevar aquest paràgraf és
que, si bé és cert que, des d’un punt de vista, l’ús que es fa de la violència de gènere
moltes vegades és inadequat, també és cert que la violència de gènere, en principi,
serveix per protegir la dona, però acaba també protegint una mica el menor de l’entorn
en què es desenvolupa la violència de gènere i, per tant, no tenir en compte aquesta
circumstància i deixar açò de banda i que qualsevol menor, hagin fet el que hagin fet
els seus progenitors, és discutible i molt perjudicial per a ells. Així, doncs, manifesta
que el punt cinquè quedaria redactat tal com segueix:
5. Instar a la Cortes Generales para que de modo urgente aborde las modificaciones
legales pertinentes en el Código Civil de manera que figure la Guarda y Custodia
Compartida como un derecho del menor que se ha de otorgar de modo general,
siempre que haya acuerdo entre las partes.”

Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que es tracta d’un tema molt delicat i que més
allà d’interessos o d’ús polític que se’n pugui fer, és molt important tenir en compte
l’opinió, i de fet és més tema, no tan sols des del punt de vista de juristes, sinó del punt
de vista socioeducatiu de professionals, siguin psicòlegs, treballadors socials,
educadors... Conclou dient que és una mica aventurat intentar que es facin aquestes
modificacions des d’un òrgan que realment no té competències directes sobre la
matèria, com són les corporacions locals, ja que són més tots de l’Administració de
l’Estat.
Intervé el Sr. Lora Buzón.
Manifesta que a la Junta de Portaveus el PSM-ELS
VERDS va indicar que el seu grup polític estava estudiant aquest assumpte i que, en
tot cas, es reservava per al Ple. Assenyala que està d’acord amb el que ha dit el
senyor Olives Salas, ja que moltes qüestions que ha exposat ja consten en el Codi
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Civil. De fet, quan es parla de custòdia compartida, avui en dia ja existeix la custòdia
compartida, sempre que el fiscal l’atorga; hi ha tres articles que parlen d’açò, els
articles 91, 92 i 93 del Codi Civil. Manifesta que si hi ha acord mutu entre la parella,
avui en dia la custòdia compartida existeix, però allò que normalment passa és que no
hi ha bon rotllo i no hi ha custòdia compartida. Per tant, anuncia que el PSM- ELS
VERDS s’abstindrà, perquè dins els lobis de l’associació de dones la custòdia
compartida està entre cometes, ja que a les Illes Balears regeix el Codi Civil sobre
aquesta qüestió. En canvi a Catalunya, Aragó i València s’ha reformat el Codi Civil i
el Ministeri Fiscal i el Ministeri de Justícia han impugnat la llei de custòdia compartida
de les comunitats de Catalunya, València i d’Aragó perquè no tenen en compte tots
els seus requisits de la vertadera custòdia compartida.
Intervé novament el Sr. Olives Salas. Manifesta que fins fa poc ell era membre del
Ministeri Fiscal i, amb caràcter estrictament personal, pot dir que òbviament mentre ell
hi va ser les instruccions eren molt clares. Diu que el Ministeri Fiscal estava per
defensar les víctimes dels delictes en casos civils, per defensar, entre d’altres, menors,
per açò intervenien, i òbviament la nostra defensa era sempre dels interessos dels
menors, i des del moment que sabien que hi havia un conflicte, sabien que la guarda i
custòdia compartida, per molt que es demanàs, era inviable i, per tant, no s’aplicava.
Conclou dient que personalment era un dels pocs que, si havien de perdre mitjoreta i
retardar el judici mitjoreta, ho feia per intentar sempre arribar a acords, perquè allò que
interessava era el benestar dels menors, i si es podia arribar a un acord i es podia dur
endavant, es duia endavant, però allò que estava clar és que Ope legis no es
demanava perquè sabien que hi hauria fracàs a mitjà o moltes vegades a curtíssim
termini.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que es tracta d’una proposició que, en
principi, presenten tots els grups polítics, proposició que tenia la voluntat de ser un
acord institucional i, precisament, va ser el grup del Partit Popular qui la va presentar a
la Junta de Portaveus. Es tracta d’una proposició que vol recollir una reivindicació
d’una part de la societat que reclama el dret a la custòdia compartida, és una
declaració política, no és per anar a cercar les qüestions legals. En definitiva, es
presenta una proposició conjunta de tots els grups polítics; llavors es presenta una
esmena, que sí que reivindica la custòdia compartida, però sempre que hi hagi acord;
desprès un grup polític anuncia que s’abstindrà... Considera que tot açò desvirtua el
sentit de la proposició, per la qual cosa proposa que la proposició es retiri.
Intervé el batle. Manifesta que quan va exposar-ho a la Junta de Portaveus va dir que
es votaria sempre i que hi hagués acord entre tots i, si no hi ha acord, s’estima més
retirar-la, perquè s’ha presentat amb una figura de proposició institucional i no seria
massa lògic que un grup se’n despenjàs.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el grup PSOE a la Junta de Portaveus
va dir que hi estaven d’acord i, fins i tot, amb l’esmena que s’ha presentat millora la
seva redacció encara que es s’estigui dient el mateix. No creu que la proposició
desvirtuï per res l’acord i que si hi ha un grup polític que considera que no pot donar-hi
suport per les circumstàncies que siguin, no passa res. Afegeix que estam parlant de
l’Ajuntament de Sant Lluís, Menorca, Illes Balears, no estam parlant de Catalunya, ni
d’Aragó ni de València; i insisteix que cada grup polític té el dret de pensar i expressar
el que vulgui. Conclou dient que el PSOE manté el vot favorable a la proposició.
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I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació la proposta
presentada pel grup d’EM-EU, de retirar el present punt. Realitzada la votació, s’obté
el següent resultat: un vot a favor, corresponent al membre d’EM-EU (1) i dotze vots
en contra, corresponents als membres del PP (7), PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (1).
La proposta de retirada del punt queda desestimada.
A continuació, el batle sotmet a votació l’esmena presentada pel grup del Partit
Popular. Realitzada la votació, s’obté el següent resultat: dotze vots a favor,
corresponents als membres del PP (7), PSOE (4) i EM-EU (1); i una abstenció,
corresponent al membre del PSM-ELS VERDS (1). L’esmena queda aprovada.
Finalment, el batle sotmet a votació la proposició presentada pels grups de la
corporació en relació a l’assumpte indicat, amb la incorporació de l’esmena aprovada.
El Ple de l’Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PP (7),
PSOE (4) i EM-EU (1); i una abstenció, corresponent al membre del PSM-ELS
VERDS (1); acorda aprovar-la. Quedant redactades les propostes d’acord tal com
segueix:
“1.- Considerar la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los
hijos, como el mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por
encima de cualquier otro, el continuar compartiendo sus vidas en igualdad
temporal, espacial y legal, con sus dos progenitores.
2.- Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho
fundamental de los menores, así como el recurso jurídico y familiar que de
modo general asegura la igualdad de las partes en estos procesos, impidiendo
que uno de los progenitores se eleve con el monopolio exclusivo de los
menores, con el riesgo de utilización y manipulación de los mismos.
3.- Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que este recoja el
ejercicio de la Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en que
se presenta ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los
casos excepcionales que puedan producirse. El poder judicial deberá velar por
este derecho básico de los menores.
4.- Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se
compromete a transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad
parental que comportan la Guarda y Custodia Compartida, a todos sus órganos
y muy especialmente en el área de familia, igualdad y en la de servicios
sociales
5.- Instar a la Cortes Generales para que de modo urgente aborde las
modificaciones legales pertinentes en el Código Civil de manera que figure la
Guarda y Custodia Compartida como un derecho del menor que se ha de
otorgar de modo general, siempre que haya acuerdo entre las partes.”
SISÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 275/2011DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JOAN I MONTSERRAT PAVÍA GARCÉS
CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 212/2008)
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La secretària informa que el recurs es va interporsar contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 08/10/2008 que aprovà definitivament el projecte de modificació
de reparcel·lació promogut pel Sr. Federico Ulliari. La sentència estima el recurs
interposat i anul·la l’acord municipal, en considerar que els recurrents haurien d’haverse considerat subjectes legitimats en el procediment reparcel·latori i per la manca, a
l’expedient administratiu, de la relació de propietaris afectats.
Conclou dient que
contra la resolució estimatòria l’Ajuntament ha interposat recurs d’apel·lació.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SETÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 276/2011 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ANTONIO GOMILA, SA CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 172/2008)
La secretària informa que el recurs es va interposar contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 31.07.2008, pel qual es revisaven les liquidacions aprovades per
acord del mateix òrgan el 17.02.2005, relatives a l’execució de les obres
d’infraestructura en el polígon 2 del sector X de Son Remei. La sentència estima el
recurs interposat i anul·la l’acord de revisió, reconeixent el dret de la mercantil a
percebre 179.035,19 € en concepte de certificacions d’obra impagades, 129.306,62 €
en concepte d’interessos de demora i la quantitat que es determini en execució de
sentència en concepte d’interessos legals de demora que es generen a partir de la
interposició del recurs. Conclou informant que contra la resolució estimatòria
l’Ajuntament ha interposat recurs d’apel·lació.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana si contra aquesta sentència s’ha presentat
recurs d’apel·lació.
El batle respon que, tal com ha informat la secretària, sí que s’ha presentat recurs
d’apel·lació. Igualment, informa que s’ha obert un període de diàleg amb l’empresa
previ a l’estudi en profunditat de tot aquest expedient. Sap que el temps va passant,
que tenim un import d’uns 130 mil euros en concepte d’interessos i que una vegada
analitzada tota la documentació i feta una possible oferta a l‘empresa es valorarà si
s’arriba a un pacte amistós o es segueix amb aquest contenciós. Afegeix que la
Sentència no es fica amb els informes de les discrepàncies de metres cúbics i metres
lineals, sinó que la sentència es fica entre la modificació d’un acord de la Junta de
Govern Local per un altre acord de l’esmentada Junta.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que a la pàgina quarta de la sentència, allà on diu:

“... respecto a las obras de abasteicnimiento de agua y alcantarillado (recepción el 13/07/2000;
liquidación el 21/01/2000)...” creu que açò no quadra, per la qual cosa agrairia que els

serveis jurídics s’ho mirassin. Per altra banda, manifesta que el senyor jutge no té en
compte ni l’exposició de motius de l’Ajuntament ni tampoc l’informe d’un perit que hi
havia amb referència a aquesta qüestió. Demana informació respecte al que diuen els
urbanistes municipals.
El batle manifesta que els urbanistes municipals estan estudiant aquesta sentència i
allò que fa la sentència es centrar-se només sobre l’acord de la Junta de Govern Local
de 2005, així com sobre la modificació de 2008. Determina que no és acceptable que
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tres anys més tard es modifiqui una liquidació que s’havia fet l’any 2005. No es fica
amb l’informe perquè no valora el fons de la qüestió. Insisteix que s’ha presentat
recurs d’apel·lació i s’està estudiant si hi ha jurisprudència suficient per anar en contra
d’aquesta sentència o, en tot cas, evitar que corrin més interessos a costa de les
arques municipals. Conclou dient que hi ha uns 130 mil euros d’interessos i fàcilment
aquest procediment es pot allargar anys, la qual cosa pot suposar un import molt gros
per a les arques municipals. Per tant, insisteix que aquesta qüestió està en fase
d’estudi i tot es valorarà en el seu moment.
El Sr. Carretero Tudurí manifesta que els arguments municipals eren molt correctes i
a la sentència s’indica: “...de estimarse el recurs se produciría un enriquecimiento injusto sin
causa para el contratista...”, en la qual cosa no hi entre.
Finalment, el batle manifesta que la sentència és contrària a l’Ajuntament i allò que
s’ha de fer és assumir-la, si bé es batallarà fins al màxim que puguem, ja que es tracta
d’una quantitat important de doblers. Reitera que s’està estudiant i que, fins i tot, s’ha
parlat amb l’empresa per veure quines possibilitats hi hauria, en cas d’arribar a un
acord extrajudicial, per periodificar el pagament o per arribar a una minoració
d’aquesta quantitat. Conclou dient que és una qüestió que s’ha d’estudiar ràpidament,
per tal d’evitar mals majors, és a dir, que corrin més interessos.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
VUITÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2011/459.- DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES
La secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2011/459, de dia 29.07.11,
que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde desde el día 29 de julio de 2011 a partir de las 12.00
horas hasta el día 2 de agosto de 2011, ambos inclusive; y atendiendo a la normativa vigente
sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal, y en virtud de las atribuciones que me
confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLVER---------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Pedro Tuduri
Mercadal, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden y que conlleva la
presidencia de la sesión de la mesa de contratación de adjudicación de las obras de
ampliación del Polideportivo Municipal, surtiendo efecto la referida delegación desde el día 29
de julio de 2011 a partir de las 12.00 horas hasta mi reincorporación como Alcalde prevista
para el día 2 de agosto de 2011.-----------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre.-------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
NOVÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana una còpia dels següents escrits amb registre
d’entrada: 4171, 4182, 4223, 4118, 4119, 4120, 4138 i 4156. Igualment, demana una
còpia dels següents escrits amb registre de sortida:3551, 3586, 3597, 3606 i 3614.
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A continuació, el Sr. Carretero Tudurí sol·licita la inclusió d’un punt d’urgència, en
concret:
- Moció que presenta el grup del PSOE amb relació al manteniment del Fons de
Cooperació Municipal.
La secretària dóna lectura de l’esmentada moció. El batle sotmet a votació la seva
urgència, la qual és aprovada per unanimitat.

Tot seguit, el Sr. Lora Buzón sol·licita també la inclusió d’un punt d’urgència, en
concret:
- Moció que presenta el grup del PSM-ELS VERDS amb relació al català com a
requisit d’accés a la funció pública
La secretària llegeix l’esmentada moció. El batle demana que aquesta moció sigui
analitzada a la comissió d’Educació, prevista per a la setmana que ve. El Sr. Lora
Buzón hi mostra el seu acord i retira el punt d’urgència presentat.

DESÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquest any, igual que l’any passat, a les
entrades del poble i durant les festes de Sant Lluís es van col·locar banderes de
Sant Lluís i banderes espanyoles, quan anteriorment es posava la bandera
menorquina, per la qual cosa ha causat malestar a bastant gent el fet que s’hagi
canviat la bandera menorquina per la bandera espanyola. Recorda que l’any passat el
Partit Popular es va interessar per veure quins eren els criteris que havia seguit l’equip
de govern sobre aquesta qüestió. Ara EM-EU fa la mateixa pregunta i, a més, voldria
saber fins a quin punt l’equip de govern té intenció de traslladar a Sant Lluís una
guerra de banderes com estan fent els partits més radicals del país basc.
El batle manifesta que no creu que sigui una guerra de banderes i que la bandera
col·locada va ser la bandera del nostre país, la bandera d’Espanya, però no tengui cap
dubte que l’any que ve es posaran les tres a les tres entrades on es col·loquen.
Afegeix que normalment es col·loquen una a cada banda de la carretera aprofitant els
fanals o els pals que hi ha, però quedava una mica estrany posar-ne dues a un
costat, una més amunt que l’altra, i una altra a l’altre costat. Allò que es farà l’any que
ve serà preparar-ho amb temps i posar-les en un sol lloc totes tres juntes.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que voldria saber quants de membres del
Consell Insular de Menorca s’havien convidant per al jaleo del Diumenge de les festes
de Sant Lluís, és a dir, si s’havia convidat tota la corporació, si només el seu
president, o quins criteris es van seguir per convidar-los.
El batle informa que es va convidar la consellera de Cultura i el president del Consell
Insular de Menorca. Llavors també va venir el conseller, Simón Gornés, en
representació del president del Govern de les Illes Balears.
El Sr. Melià Mercadal
manifesta que també hi havia una altra consellera. El batle respon que aquesta no
estava convidada.
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Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que voldria saber si l’Ajuntament de Sant
Lluís va enviar qualque representant al jaleo de les festes de Maó. El batle respon que
sí, na Carmen Reynés Calvache.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que durant l’estiu ha vist que bastants de
bars del poble ocupen les voravies per posar-hi cadires. Voldria saber si l’equip de
govern té constància d’aquest fet, si ha fet qualque cosa o què pensar fer.
El batle manifesta que s’està fent feina sobre el tema de l’ocupació de la via pública i
que, en aquest cas en concret, es tracta d’una ocupació de via pública no permesa,
per tant, denunciable, per la qual cosa el que s’ha fer és posar una queixa, avisar la
policia i denunciar-ho. Afegeix que el fet que una persona agafi la cadira i la posi
damunt la voravia, açò és de difícil control.
Finalment,
el Sr. Melià Mercadal
manifesta que a la passada comissió
d’Urbanitzacions el senyor Tudurí Mercadal va comentar que s’estava pensant a
deixar de convocar els consells sectorials. Voldria saber si ja ha pres una decisió.
El Sr. Tudurí Mercadal respon que no. Afegeix que, atès que el senyor Carretero i el
senyor Lora no van assistir a la comissió, creu que és un tema prou important per
tornar-lo a presentar a la propera comissió per veure què en pensen els altres
portaveus.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a aquesta darrera qüestió, manifesta que no
va assistir a la comissió d’Urbanitzacions perquè es va baratar el dia de la comissió, i
el dia que es va fer ell ja tenia convocada una assemblea. Afegeix que no hauria
estat malament demanar als membres de la comissió si venia bé el dia que es
proposava per evitar aquestes situacions.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que se li ha lliurat un informe de l’assessor
jurídic respecte a una pregunta que va fer en el ple del mes de juliol sobre la sentència
del jutjat amb motiu del recurs contenciós administratiu interposat pel senyor José
Manuel Fornas Polo contra aquest Ajuntament, però no ha rebut cap resposta sobre la
pregunta feta en el punt que es va donar compte de la sentència del jutjat amb motiu
del recurs contenciós administratiu interposat per la senyora Ana Maria Alzina.
El batle manifesta que aquesta no ha estat contestada i que queda pendent.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que li agradaria saber quina és la situació,
a dia d’avui, del trànsit en els carrers dels voltants de l’escola durant els horaris
d’entrada/sortida dels fillets. El Sr. Pons Pons informa que s’està fent un estudi per
prendre una decisió sobre el cas; s’ha estudiat quin era el trànsit amb anterioritat, així
com s’està fent una enquesta a l’escola per determinar tot aquest entorn. El Sr.
Carretero Tudurí manifesta que, mentrestant, l’equip de govern ha modificat el que hi
havia anteriorment, i demana si s’ha consensuat aquesta modificació amb els
col·lectius interessats. El Sr. Pons Pons respon que no, si bé se’ls ha fet una consulta
i s’està parlant amb ells.
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Continua el Sr. Carretero Tudurí. Pel que fa a les obres de la sala multifuncional,
manifesta que li agradaria saber si ja s’ha creat la comissió de seguiment de les obres,
així com quines són les persones que hi assisteixin en representació de l’Ajuntament
de Sant Lluís, tant de tècnics com de polítics.
El Sr. Pons Pons indica que li
constestarà per escrit.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Es dirigeix a la senyora Reynés Calvache i li
demana, com a segona tinenta de batle que és, quina és la seva disponibilitat com a
regidora per gestionar les seves àrees, o millor dit, a quines hores se la pot trobar en
aquest Ajuntament. La Sra. Reynés Calvache informa que cada divendres és en
aquest Ajuntament, i que si es concreta dia i hora amb prou temps per a un altre dia
ella s’hi pot adaptar.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Demana a la senyora Reynés si demà hi ha una
recepció als fillets sahrauís.
La Sra. Reynés respon que no. El Sr. Carretero
manifesta que mitjançant un saluda se’ls va dir que dia 30 de setembre hi havia
aquesta recepció. La Sra. Reynés manifesta que en té constància i que va parlar amb
la persona encarregada i aquesta li va dir que havia telefonat personalment per
anul·lar-lo. El Sr. Carretero manifesta que a ell no li ha telefonat ningú de l’Ajuntament
per modificar aquesta convidada. La Sra. Reynés demana disculpes.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que ha vist que durant els darrers dies s’ha
començat a fer net en el polígon industrial, ja que aquest estava en un estat bastant
horrible. L’equip de govern ha estat tres mesos sense anar-hi per res; en canvi, el
regidor de Medi Ambient ha estat enviant escrits als privats perquè facin net les seves
parcel·les, quan l’Ajuntament ho tenia de qualsevol manera. Demana al Sr. Benosa
Majos: Què en pensa? El Sr. Benosa Majos manifesta que li contestarà per escrit.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí manifesta que ha llegit que el Consell Insular de
Menorca ha decidit aturar els 3.000.000 d’euros establerts en el Conveni d’inversions
esportives signat fa uns mesos entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular
de Menorca i cada un dels ajuntaments. Assenyala que el nostre Ajuntament el va
signar per uns 600.000 euros, que han de servir per finançar les obres de reforma i
ampliació del poliesportiu municipal. Afegeix que aquests convenis van passar tots els
informes d’Intervenció, tant de la comunitat autònoma com del Consell Insular, per la
qual suposa que davant una decisió com aquesta el batle s’hi haurà oposat en benefici
del nostre poble. Voldria saber quina és la situació actual i quines gestions ha fet el
batle per resoldre-ho al més ràpid possible.
El batle manifesta que just va assabentar-se’n va posar-se en contacte amb el
conseller del Consell Insular de Menorca i que, en principi, a nosaltres no ens afecte
aquesta decisió. Afegeix que el conveni és ferm i no ens afectarà aquesta retallada.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que a l’oferta econòmica de la proposta
presentada per l’empresa adjudicatària de les obres de la nova escola hi havia una
partida important d’uns 80.000 euros per dedicar a millores no previstes en el projecte.
Voldria saber si ja se sap a quines millores es destinaran aquests doblers. El Sr. Pons
Pons respon que no, que les obres estan en un estat d’inici i que aquesta quantitat es
transferirà, amb els previs informes pertinents, on es cregui convenient. Afegeix que
en el seu moment se n’informarà. La Sra. Marqués Portella demana si es tindran en
compte les peticions fetes des del Consell Municipal d’Educació i des del Consell
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Escolar de l’escola actual, que en el seu moment es van consensuar amb l’arquitecte
director de l’obra i el conseller d’Educació. El Sr. Pons Pons respon que sí. La Sra.
Marqués Portella manifesta que, doncs, pensen respectar i donar suport a aquest
acord que hi havia. El Sr. Pons Pons respon que sí.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que voldria saber si ja s’ha detectat en
les primeres certificacions alguna desviació del pressupost amb l’execució de les
obres de la nova escola. El Sr. Pons Pons respon que sí, que s’està fent feina sobre
aquesta qüestió i que s’estan rectificant perquè desapareguin
si no estan
absolutament consensuades, perquè no són admissibles. La Sra. Marqués Portella
demana una còpia dels informes tècnics de cada certificació aprovada, així com de
les que es vagin aprovant a partir d’aquest moment. El Sr. Pons Pons respon que així
es farà.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que li agradaria saber si ja està en
marxa el programa PISE. La Sra. Reynés Calvache respon que començarà dia 1
d’octubre.
Continua la Sra. Marqués Portella. Manifesta que fa unes setmanes que es van
començar a retirar els quadres de l’exposició de Pal Sarkozi. Voldria saber el
següent:
- Quin ha estat el cost total, directament i indirectament, de l’organització
d’aquesta exposició?
- Quina part d’aquestes despeses han estat finançades i per qui?
- Quants de visitants han acudit a veure aquesta exposició?
- Assenyala que el batle va fer les següents declaracions per premsa: “Coll añadio
que confia en que esta exposición tenga repercusiones en su poblacón y en Menorca
porque durante unos dias centraremos la atención de mucha gente...” Voldria saber

si hi ha hagut qualque tipus de repercussió al nostre poble i, si és així, quina ha
estat.
Conclou dient que li agradaria que tota aquesta informació se li pogués fer arribar
abans de la propera comissió d’Hisenda.
Segueix la Sra. Marqués Portella. Voldria saber com estan els pagaments al Fons
Menorquí de Cooperació. El batle respon que la setmana passada es va pagar la
primera quota del 50% i que som uns dels únics pobles que anam al dia.
Per altra banda, la Sra. Marqués Portella manifesta que li agradaria saber en quins
temps es paguen les factures a GESA. El batle informa que la setmana passada hi
havia quatre mensualitats pendents. La Sra. Marqués demana si és que no hi ha
liquiditat en aquests moments a l’Ajuntament. El batle respon que sí, però allò que
s’està fent és ser previsors, ja que arribarem a final d’any molt justs. La Sra. Marqués
Portella manifesta que el fet de deixar de pagar o retardar el pagaments a GESA no és
una cosa que es podran estalviar perquè s’haurà de pagar de totes maneres. El batle
respon que és allò que s’havien trobat, el mètode normal i que li havien comentat que
sempre s’estilava fer d’aquesta manera. La Sra. Marqués Portella manifesta que ella
té constància que es pagava abans de quatre mesos. El batle manifesta que se
n’informarà. La Sra. Marqués Portella afegeix que s’ha assabentat que GESA està
reclamant a les institucions en general perquè paguin abans i que, en cas contrari,
tallaran la llum. Per tant, si hi ha liquiditat... El batle manifesta que la situació que s’ha
trobat és aquesta i que no passi pena que, si hi ha liquiditat, es pagarà.

23

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Segueix la Sra. Marqués Portella. Manifesta que li agradaria saber el saldo de
Tresoreria d’aquest Ajuntament a dia 30.09.11 i que aquesta informació se li facilitàs a
la propera comissió d’Hisenda.
Finalment, la Sra. Marqués Portella demana informació respecte al total del padró
municipal d’IBI d’urbà rústic de 2011, i quina és la recaptació a dia d’avui. El batle
informa que la recaptació a dia d’avui és de devers un 89%, ja que hi ha hagut un
increment de fraccionament de rebuts (uns 140.000 euros de rebuts fraccionats, dels
quals s’ha pagat uns 60.000 euros del fraccionament).
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Respecte al prec que ha fet el senyor Carretero sobre
l’estat de deixadesa del polígon industrial, manifesta que no sap de quina data són
les fotos aportades pel senyor Carretero, però pot assegurar-li que en el mes de maig
ja estava així. Així mateix, manifesta que l’escrit remès als propietaris de parcel·les
del polígon és un recordatori sobre l’ordenança municipal, en cap moment és un
requeriment, només se’ls recorda que els propietaris han de tenir els voltants de les
seves finques en bones condicions. Igualment, informa que l’actual equip de govern,
al cap de poc temps de ser en aquest Ajuntament, va contractar una empresa que fes
net la façana principal del polígon industrial, perquè estava en molt mal estat. Conclou
dient que sabem com està el polígon, que estam actuant i que la nostra intenció és
millorar-lo, però quan el senyor Carretero governava també hi estava, així.
Tot seguit, el Sr. Tudurí Mercadal, en qualitat de portaveu del Partit Popular, llegeix
les contestacions a les preguntes verbals efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 20.07.11, lliurant-los-en
una còpia a cadascun d’ells:
AL SR. REMIGIO LORA BUZÓN
1.- Amb relació a la pregunta formulada sobre l’enterrador municipal en vista de la no
contractació d’Antonio Álvarez Agüero, se l’informa que actualment qui exerceix d’enterrador és
Diego Llopis Riudavets, contractat en substitució d’Emilio Martínez Cardona, de baixa per
malaltia des del dia 9 de febrer de 2011. En cas de necessitat, es contracten puntualment els
serveis de Pedro Iglesias Aymerich, enterrador municipal de Maó.
El Sr. Antonio Álvarez va està treballant en aquest Ajuntament des del dia 15 de març de 2011
fins al dia 9 de juny de 2011, i va ser baixa per reincorporació per alta del treballador al qual
substituïa, Juan Vinent Torrent, per la qual cosa aleshores en cap cas substituïa l’enterrador
municipal, senyor Emilio.
Convocades 5 places de peons eventuals per formar una brigada d’obres en torn de capvespre,
es va presentar davant el corresponent tribunal selectiu, però no va aportar mèrits suficients per
obtenir una de les esmentades places, que es puntuaven així: Disponibilitat, Experiència i
Habilitats, a raó d’un màxim de 5 punts cada apartat, i era a més requisit imprescindible tenir
una titulació d’EGB o equivalent.
2.- Amb relació a com es troben els expedients de modificació de les normes subsidiàries de
Sant Lluís, l’inform que actualment els tècnics del Consell Insular de Menorca les estan
revisant. Aquests ja s’han posat en contacte amb l’equip redactor per intercanviar opinions.
S’ha de destacar que el Consell prefereix i considera oportú redactar un text refós de les dues
adaptacions, de l’urbà i de la zona de la costa. Així mateix, se l’informa que la còpia en CD
dels esmentats expedients se li va remetre en data 27.07.11.
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3.- Respecte a la inclusió de més parcel·les en el nucli de ses Cases Velles, se l’informa que en
una reunió amb els representants de l’esmentat nucli, aquests van formular aquesta sol·licitud,
la qual va ser entesa i compresa per l’equip de govern municipal . Per aquest motiu, es
transmetrà al Consell aquesta petició perquè a la revisió que es té prevista per a l’any 2013, es
pugui tenir en compte i s’agreguin les parcel·les que en un principi pertanyien a aquest nucli i
que el PTI va deixar fora. Si es reben més peticions per afegir-se a la petició d’aquest o altre
nucli, es trametran les oportunes sol·licituds davant el Consell Insular.
4.- Respecte a la pregunta formulada sobre l’escrit presentat per Lorenzo Pons González, en
representació de MJM Parking, SLU, RE 2991, sobre una proposta de permuta, li comunic que
l’oferta realitzada per l’esmentada societat és la que figura en els apartats d, e i f de l’esmentat
escrit, del qual en disposa d’una còpia, ja que en data 07.07.11, RS 2874, se la hi va remetre.
Per altra banda, li comunic que actualment la proposta de permuta està en fase d’estudi i que,
en cas d’acceptar-se, s’haurà de modificar el PTI.
5.- Respecte a quins criteris s’han seguit per aparcar a cada banda des Cós, se l’informa que
no han estat criteris de seguretat, ni de mobilitat ni de disminució de CO2. Així mateix,
s’informa que no està controlada la zona blava amb rellotge.
6.- Pel que fa a les pautes que marcarà aquest equip de govern sobre el “decret Nadal”, se li
comunica que aquestes seran la redacció dels projectes d’urbanització de Cap d’en Font i
Binissafúller, així com revisar el projecte d’urbanització de Binibèquer Nou, i que actualment
els esmentats projectes estan en fase d’execució topogràfica. Per altra banda, l’inform que en
el BOIB núm. 115, de dia 30.07.11, es va publicar el Decret llei 3/2011, de 29 de juliol, de
modificació dels terminis prevists a l’article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria
d’ordenació territorial, urbanisme i d’impults a la inversió, en el sentit següent:
a) El termini d’un any a què es refereixen la lletra a) del punt 1 i el punt 2, passa a ser de
tres anys.
b) El termini de dos anys a què es refereixen les llebres b) i c) del punt 1 i el punt 2, passa
a ser de quatre anys.
Igualment, se li comunica que des de l’àrea d’Urbanisme s’ha sol·licitat l’emissió d’un informe
jurídic sobre l’assumpte.
7.- Amb relació a la qüestió del conveni de taxis, se l’informa que el passat dia 8 de juliol es va
signar un acord provisional entre els municipis de Maó, es Castell i Sant Lluís per autoritzar la
recollida de viatgers a l’Aeroport de Menorca, document que se li adjunta.
8.- Respecte a la pregunta si el batle va assistir a la reunió amb els taxistes en el Consell, se
l’informa que no es té constància d’aquesta reunió, atès que no va ser convocat cap
representant de l’Ajuntament de Sant Lluís.
AL SR. LORENZO CARRETERO TUDURÍ
1.- Respecte a les preguntes formulades sobre el Cós, se li comunica el següent:
- Les tortugues retirades es troben a la nau industrial de l’Ajuntament de Sant Lluís.
- El cost del desmuntatge de les tortugues, de la repintada dels senyals de vianants i de
l’eliminació de la franja vermella en els encreuaments ha estat de 812,25 euros (RE
4613, de dia 22.09.11).
- La qualificació de l’aparcament a la dreta entrant pel Molí de Dalt és la mateixa que
l’aparcament de la banda esquerra.
- No és diferent el tractament de l’aparcament de la banda dreta amb el de l’esquerra,
perquè actualment es pot aparcar en les mateixes condicions a una banda i l’altra.
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A LA SRA. CAROLINA MARQUÉS PORTELLA
1.- Amb relació a les dates de les reunions tingudes amb la gerència del geriàtric, l’inform que
aquestes van ser les següents:
- Dia 21.06.11, a les 10 hores a l’Ajuntament (batle, regidora de Sanitat i Serveis Socials
i gerent).
- Dia 04.07.11 a les 11 hores en el geriàtric (batle, regidora de Sanitat i Serveis Socials i
gerent).
- Dia 05.07.11 a les 12 hores en el geriàtric (regidora de Sanitat i Serveis Socials amb el
gerent)
- Dia 07.07.11, a les 12 hores a l’Ajuntament (batle amb el gerent).
2.- Respecte a les feines que s’han contractat a empreses externes; les empreses que s’ha
contractat per fer aquestes feines; el cost de les actuacions i la partida pressupostària on
s’aplicaran aquestes despeses, se li comunica el següent:

a) Obra: Pintar la façana de l’Ajuntament, els bancs, els fanals i els cendrers del pla de sa
Creu, així com pintar l’exterior del Molí de Dalt i el cendrer. Empresa contractada:
Construcciones Barber, SL. Import: 24.461,99 euros. Partida pressupostària:
155.22700.

b) Obra: Desbrossament parterre façana polígon industrial de Sant Lluís.

Empresa
contractada: Sebastian Pons Mercadal. Import: 890 euros. Partida pressupostària:
155.22700.

c) Obra: Instal·lació equips d’aire condicionat oficines Assistència Social i Poliesportiu.
Empresa contractada: Perez Morla, SA.
pressupostària: 920.62500.

Import: 1.792,07 euros.

Partida

d) Obra: Modificació zona de vianants carrer des Cós. Empresa contractada: Marcas
Viales Menorca, SL. Import: 812,25 euros. Partida pressupostària: 155.61907.

A LA SRA. ELENA PONS PONS
1.- Amb relació a la pregunta respecte a qui va autoritzar deixar de vigilar, a partir de les 00:30
hores de dia 24 de Juny de 2.011, el “fester de Sant Joan”, se l’informa que el dit fester va estar
vigilat fins a les 06:00 hores d’aquell dia pel torn de nit de la Policia Local, concretament, per
l’agent a càrrec de la població, amb contínues passades pel lloc.
A més a més, el regidor responsable no tan sols de la Policia Local sinó també de Protecció
Civil, va estar en el dit lloc fins a les 00:45 hores, i quan se’n va anar estaven les restes de la
foguera totalment controlades, que ja tant sols eren caliu i no generaven cap perill per causa
del vent, ni a la dita hora ni òbviament a les 03:30 hores de la matinada, com afirma la
requirent, donat el temps transcorregut i la menor quantitat de caliu actiu.
AL SR. ISMAEL SEGUÍ SINTES
1.- Amb relació a la pregunta formulada sobre el cost del programa de Vetlades d’Estiu, se
l’informa que s’han editat 3.500 exemplars, amb un cost total (IVA inclòs) de 2.765 euros.
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AL SR. MIQUEL MELIÀ MERCADAL
1.- En contestació de la pregunta efectuada sobre l’obertura del tram del Cós comprès entre els
carrers Sant Antoni i Sant Jacint durant els dissabtes capvespre i diumenges tot el dia, respecte
a l’acord del Ple de dia 28.05.09, se l’informa que no es requereix un acord de Ple per a una
competència d’aquest tipus, i que va ser una decisió que va adoptar l’equip de govern.

Finalment, el batle recorda que aquest dissabte hi ha un acte solemne en
commemoració del 250 aniversari de la fundació del poble de Sant Lluís, que suposa
que tots el membres de la corporació han rebut la invitació i els comenta que serà
convenient que vénguin amb la medalla.
ONZÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ AL
MANTENIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
La secretària dóna compte de la moció presentada pel grup del PSOE, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Títol: Manteniment del Fons de Cooperació Municipal. ---------------------------------------------------Exposició de Motius. --------------------------------------------------------------------------------------------------La llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, afirma que el
municipi constitueix el nivell local bàsic i essencial de l’organització territorial de les Illes
Balears, que permet fer més efectiva la participació de la ciutadania en l’adopció de decisions,
així com gestionar amb menor cost i major efectivitat les competències locals. ----------------------La llei fa referència a la necessitat d’enfortir les institucions municipals. L’article 205 de la
citada llei regula el Fons de cooperació local, que es marca com a objectiu contribuir a
l’equilibri econòmic de les entitats locals de la comunitat, tenint en compte el criteri de
solidaritat. Marca com a import mínim d’aquest fons el 0’7% del total d’ingressos propis de la
comunitat i diu que cap municipi rebrà una participació anual del Fons de cooperació local
inferior a la de l’any anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------El Fons en qüestió és especialment important pels municipis menors, pels que és vital rebre
l’assignació pertinent per a poder fer front a les despeses corrents i efectuar els pagaments
corresponents al proveïdors. ---------------------------------------------------------------------------------------Donat que el Govern de les Illes Balears informà via sms que “...d’acord amb les disponibilitat
pressupostàries, està previst que dins aquest any 2011 es pagui a cada Ajuntament el 25 per
cent de la quantitat que li pertocaria en el repartiment que seria la mateixa que la rebuda l’any
2010. La quantitat restant corresponent al fons de cooperació local de 2011 es tramitarà dins
l’any 2012”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donat que la reducció d’aquest recursos genera un greu problema als ajuntaments i, en
especial, als proveïdors de bens i serveis locals. -------------------------------------------------------------D’altra banda, i atès que d’acord amb el que disposa l’article 168.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals de 2004, el President de l’entitat elevarà el projecte de
pressupost al Plenari de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la seva aprovació,
esmena o devolució. --------------------------------------------------------------------------------------------------El grup municipal socialista de Sant Lluís presenta la següent--------------------------------------------MOCIÓ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Instem al Govern de les Illes Balears a executar l’abonament del 100% del Fons de
cooperació local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any 2011. ----------------------2.- Demanem al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat de quan
s’efectuaran els pagaments (des d’ara fins el 31-12-11). ---------------------------------------------------3.- Instem al Govern de les Illes Balears a que -abans de 15/10/2011- ens informi de les
transferències corrents previstes per a 2012, per poder executar una proposta de pressuposts
municipals coherents pel proper any. ----------------------------------------------------------------------------27
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4.- Sol·licitem que el conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears
comparegui urgentment davant la FELIB per a donar les explicacions pertinents i acordar les
corresponents solucions.” --------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que per d’aquí a un parell de setmanes està previst que es
convoqui la Comissió d’Economia i Hisenda, per la qual cosa considera interessant
debatre aquesta moció dins l’esmentada comissió. Respecte a la primera proposta
d’acord, relativa a instar el Govern balear a executar l’abonament del 100% del Fons
de Cooperació Local dins l’any 2011, manifesta que açò és complicat assumir-ho, ja
que és una cosa que sabem que actualment és impossible. La situació de tresoreria
és la que és i per molt que ho demanem creu que caurà en “saco de borrajas”. Amb la
resta de propostes d’acord, manifesta que sí que hi està d’acord. Per tant, insisteix
que aquesta moció sigui analitzada a la comissió d’Economia i es pugui consensuar
un document entre tots.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en el Ple d’avui s’ha parlat de defensar
els interessos de l’Ajuntament, per la qual cosa si el batle diu que té difícil poder donar
suport al primer punt de la moció... malament anam. No sap quina quantitat ens han
enviat, però si és el 25% de 130.000 euros que ens pertanyien per enguany, no
malament, sinó que més que malament. Així mateix, manifesta que parlarà amb el
president de la FELIB ja que considera que s’hauria d’abanderar una moció
d’aquestes característiques, perquè allò que no es pot permetre el municipalisme i els
ajuntaments és perdre aquests fons de cooperació municipal, que per cert va ser una
llei que va fer el Partit Popular.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que aquest primer punt de la moció és el
que ha garantir que l’Ajuntament cobri el 100% del que li pertoca, però el PP diu que té
difícil donar-hi suport... Si açò és defensar els interessos de l’Ajuntament de Sant Lluís,
malament anam. Ens omplin la boca de defensar els interessos, però a l’hora de la
veritat feim cap enrere. Afegeix que l’exposició de motius és ben clara i considera que
es tracta d’una moció en què tothom hauria de fer front comú i no es por permetre que
el Govern balear digui als ajuntaments que no té doblers per pagar els Fons de
Cooperació. Recorda que a la passada legislatura, en aquestes qüestions concretes
de finançament als ajuntaments, s’hi va fer molta feina des de la FELIB i qualque
conveni es va signar, com ara amb la Conselleria d’Educació sobre la qüestió de la
conservació i el manteniment dels centres docents. Per tant, respecte als Fons de
Cooperació Municipal no es por renunciar ni a un euro.
Intervé novament el batle. Manifesta que quan hi ha un govern balear que prorroga
uns pressuposts i que fa feina sobre uns pressuposts prrorrogats i destina aquests
doblers a altres coses; llavors entren nous gestors i s’adonen que aquests doblers no
hi són... Indica que demanaran el pagament íntegre d’aquesta quantitat, però allò que
sí sap és que aquest 100% no es podrà abonar dins enguany. No obstant açò, no
dubti que la resta ho defensaran com el qui més, així com tots els altres punts de la
moció, perquè els considera necessaris, però no es pot demanar que s’executi el
100% si açò és inviable a causa d’un govern que va prorrogar uns pressuposts, es va
gastar allò que no tenia i ara ho estam pagant.
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El Sr. Carretero Tudurí manifesta si açò era el govern Matas. El batle respon que no,
que era el seu govern. El Sr. Carretero Tudurí manifesta que si el govern Matas tornàs
allò que es van endur probablement sí que n’hi hauria, de doblers. El batle manifesta
que açò ho diu el senyor Carretero, que primer de tot ho han de demostrar i tal vegada
la justícia demostrarà altres coses... Insisteix que la present moció sigui analitzada a
la Comissió d’Economia i Hisenda, per tal d’intentar arribar a un consens, ja que es
tracta d’una moció positiva i necessària.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no té cap inconvenient que aquesta moció
sigui analitzada a una propera comissió, i assenyala que tal vegada a la moció també
s’hauria d’incloure el deute del Consell Insular de Menorca. Afegeix que els
ajuntaments depenem d’aquests doblers i el govern ha de fer un esforç màxim perquè,
si no, haurem de baratar la llei de règim local. Conclou dient que els ajuntaments de
l’illa han d’empènyer per aquest 0’7%, perquè els mallorquins ho faran...
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la retirada del present
punt, per tal que la moció sigui analitzada a la comissió d’Economia i Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PP (7); i
sis abstencions, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (1) i
EM-EU (1); acorda la retirada del present punt.

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió i ordena que se
n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que certific.
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