AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 2 DE FEBRER DE
2005 (PER AJORNAMENT DE LA SESSIÓ DE DIA 27.01.05).
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 2 de febrer de 2005, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1a Tinenta de batle :
2a Tinenta de batle :
3r. Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :

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

L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la corporació,
senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió.
PRIMER.- SIGNATURA ACTES SESSIONS ANTERIORS.
El secretari dóna compte de les actes pendents d’aprovació:
-

Acta ordinària de dia 25.11.04.
Acta ordinària de dia 22.12.04.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA DE DIA
14.01.05.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA AL
SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA.
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que textualment
diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, que textualment diu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28.07.04 va aprovar el Conveni de col·laboració
entre el Consell Insular de Menorca i les corporacions locals de l’illa per a la creació del consorci per a la
protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca. ---------------------------------------------Així mateix, el Ple del Consell Insular de Menorca en sessió celebrada el dia 26.07.04 va aprovar, igualment,
l’esmentat conveni, així com els Estatuts del consorci per a la protecció de la legalitat urbanística al sòl rústic
de l’Illa de Menorca. ---------------------------------------------------------------------------
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Atès que en el present moment és urgent que per part de l’Ajuntament s’aprovin els estatuts que hauran de
regir l’esmentat consorci; és el motiu pel qual s’eleva a la consideració de la Comissió d’Urbanisme i
Infraestructura, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, les següents--------------------------------------

-------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment els Estatuts del consorci per a la protecció de la legalitat urbanística al sòl
rústic de l’Illa de Menorca. ------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Exposar al públic, durant el termini d’un mes, els estatuts de la proposta esmentada perquè
puguin ser analitzats i a l’objecte de possibles al·legacions. --------------------------------------------------------Tercera.- Passat el període, sense que constin al·legacions ni nous elements a valorar, es podran
considerar aprovats definitivament. -------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- En cas que s’hi presentin al·legacions i abans de ser aprovat definitivament per la corporació, es
procedirà a la negociació i consens de la resta d’administracions locals implicades.” ---------------------------Intervé el batle manifestant que, tal com es posa de manifest a la proposició d’Alcaldia, en el seu moment
es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les corporacions locals de l’illa
per a la creació del consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca, i
assenyala que ara es presenta a aprovació els estatuts de l’esmentat consorci, a l’objecte que el més prest
possible es pugui posar en marxa.-----------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’alcaldia indicada. ----------------La Comissió d’Urbanisme i Infraestructura, amb els vots a favor dels representants del PSOE, UCM, i PSM,
que suposen set vots ponderats; i l’abstenció del representant del PP, que suposa quatre vots ponderats;
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ----------------------Primera.- Aprovar inicialment els Estatuts del consorci per a la protecció de la legalitat urbanística al sòl
rústic de l’Illa de Menorca. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Exposar al públic, durant el termini d’un mes, els estatuts de la proposta esmentada perquè
puguin ser analitzats i a l’objecte de possibles al·legacions. --------------------------------------------------------Tercera.- Passat el període, sense que constin al·legacions ni nous elements a valorar, es podran
considerar aprovats definitivament. -------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- En cas que s’hi presentin al·legacions i abans de ser aprovat definitivament per la corporació, es
procedirà a la negociació i consens de la resta d’administracions locals implicades” -----------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que a la sessió plenària de dia 28.07.04, davant el
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les corporacions locals de l’illa per
a la creació del consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de
Menorca, el Partit Popular es va abstenir. Manifesta que mancomunar serveis es bo sempre que
sigui efectiu i resulti a un bon preu, a un preu raonable per al nostre municipi, però assenyala
que, a Sant Lluís, la disciplina urbanística en sol urbà ja ens ha demostrat que no ha anat gaire
bé i el Partit Popular té seriosos dubtes de la possible efectivitat; per tant, i davant el nostre
escepticisme, anuncia que s’abstindran, essent conseqüents amb el que van votar en el mes de
juliol.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística al sòl rústic de l’Illa de Menorca.
Segon.- Exposar al públic, durant el termini d’un mes, els estatuts de la proposta esmentada
perquè puguin ser analitzats i a l’objecte de possibles al·legacions.
Tercer.- Passat aquest període, sense que hi hagi hagut al·legacions ni nous elements a valorar,
es podran considerar aprovats definitivament.
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Quart.- En cas que s’hi presentin al·legacions i abans de ser aprovat definitivament per la
corporació, es procedirà a la negociació i consens de la resta d’administracions locals implicades

TERCER.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2004/842.- SOL·LICITUD A LA
DEMARCACIÓ DE COSTES DE BALEARS SOBRE OCUPACIONS TEMPORALS 2005.
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2004/842, de dia 22.12.04, amb relació
a l’assumpte indicat, la qual textualment diu:
“Atendiendo a la culminación del expediente relativo a la solicitud ante la demarcación de costas de
baleares, en relación a las autorizaciones para las instalaciones temporales, fondeos y amarres para el año
2005, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la vigente Ley de Régimen Local
para el desarrollo de actuaciones administrativas con carácter de urgencia vengo en ------------------------------------------------------------------------------RESOLVER--------------------------------------------------------------PRIMERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de les Illes Balears que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para el servicio de temporada ( hamacas, sombrillas, artefactos, etc...) de
conformidad con el siguiente resumen y la documentación que se incorpora al expediente: ------------------Playa de Binibeca: 160 hamacas, 80 sombrillas, 3 velomares, 3 canoas, 1 botiquín, un puesto
de socorro y 1 pasarela minusválidos. ------------------------------------------------------------------Playa de Punta Prima: 160 hamacas, 80 sombrillas, 6 velomares, 2 pasarelas para
minusválidos, torre de vigía, 3 lavapies, bandera de señalización y un juego infantil. ----------Cala Alcaufar: 60 hamacas y 40 sombrillas. -----------------------------------------------------------SEGUNDO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balear que autorice a este Ayuntamiento las
instalaciones temporales para fondeos particulares de conformidad con el siguiente resumen y
documentación que se incorpora al expediente: ----------------------------------------------------------------------Playa de Binisafua: 65 -------------------------------------------------------------------------------------Urbanización Binisafua: 17 -------------------------------------------------------------------------------Binibeca Nou: 55 -------------------------------------------------------------------------------------------Cala Torret:7 -----------------------------------------------------------------------------------------------Cala Biniancolla: 62 ----------------------------------------------------------------------------------------Cala Alcaufar: 38 -------------------------------------------------------------------------------------------S’Algar: 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Calò den Fust: 43 ------------------------------------------------------------------------------------------Las citadas autorizaciones se entenderán sin perjuicio de la capacidad municipal para concertar o adjudicar
su uso para terceros. ------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para el balizamiento de las
zonas de baño de playa Punta Prima, Playa de Binibeca, Playa de Binisafua, Es rinco Fondu (S’Olla), Binibeca
Vell, Es Calo Blanc 2 uds.), de conformidad con los planos obrantes en el expediente. -------------CUARTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para la colocación de un cartel
indicativo de velocidad máxima permitida en la citada zona, según consta en los planos del expediente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Illes Balears autorización para la ejecución de
actividades lúdico infantiles, en la playa de Punta Prima, las cuales no supondrán una ocupación
permanente de suelo, y no generarán molestias a los usuarios de la playa, las mismas se realizarían en la
zona mas cercana al puesto de socorro de la Cruz Roja. Todas las actividades están enmarcadas en el
ámbito del Plan de Excelencia Turística de Punta Prima así mismo poner de manifiesto que se comunicaría a
la Demarcación de Costas de Illes Balears las fechas, los horarios y características de las actividades a
realizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- Ratificar por el Ayuntamiento Pleno la presente resolución de alcaldía.” -------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució d’Alcaldia
indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1); i
cinc abstencions, corresponents als membres del PP (4) i PSM (1); acorda:
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- Ratificar en tots els seus termes la Resolució d’Alcaldia núm. 2004/842, de dia 22.12.04,
transcrita anteriorment.

QUART.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia amb relació a l’assumpte indicat, la qual
textualment diu:
“Arran de l’aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana efectuada pel Ple de l’Ajuntament
en data 02.03.04, han iniciat les seves feines els Consells Sectorials definits a l’esmentat reglament. -------A l’objecte d’iniciar les actuacions del Consell de Participació Ciutadana, establertes a l’article 19 i següents
del reglament, és el motiu pel qual es fa necessari que el Ple designi els membres de l’esmentat Consell.
Així mateix, els vocals a designar per cada un dels grups polítics en representació a la Corporació Municipal,
haurà de realitzar-se en el moment de la celebració de la sessió plenària. -------------------------I atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es podrà
incloure a l’ordre del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió,
però en aquests cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquesta assumptes sense que el Ple ratifiqui la
seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament, les següents ----------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD ---------------------------------------------------Primera.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------------Segon.- Designar als membres del Consell de Participació Ciutadana, de conformitat amb la següent
relació: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PRESIDENT
VICEPRESIDENT
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL PSOE
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL UCM
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL PP
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL PSM
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL MEDI AMBIENT
MEMBRE
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL COMERÇ, AGRICULTURA I INDÚSTRIA
MEMBRE
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL TURISME
MIEMBRE
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL URBANITZACIONS
MEMBRE
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL SANITAT I SERVEIS SOCIALS
MIEMBRE
"
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL CULTURA, FESTES I JOVENTUT
MEMBRE
"
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL EDUCACIÓ I ESPORTS
MEMBRE
"
"
"
"
REPRESENTANT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT LLUIS

"

Batle, Llorenç Carretero Tuduri
Regidor Participació, Manuel González Gálvez
(Pendent designació)
(Pendent designació)
(Pendent designació)
(Pendent designació)
Antonio Gonzalez Vicens
(Pendent designació)
José Luis Sastre Bernat
(Pendent designació)
Antonio Garau Amoros
(Pendent designació)
Alberto Sintes Pascual
Juan Antonio Carreras
Catalina Pons Florit
(Pendent designació)
(Pendent designació)
(Pendent designació)
Dª Magdalena Humbert Pons
Dª Maria Cardona Mir
(Pendent designació)”

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que el representant municipal del Partit Popular en el
Consell de Participació Ciutadana serà Felipe Muñoz Llopis.
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Pren la paraula el Sr. González Gálvez manifestant que en els consells sectorials el representant
del grup polític amb representació a la corporació pot ser qualsevol persona i no és menester que
sigui un regidor, però en el Consell de Participació Ciutadana forçosament ha de ser un dels
membres del grup polític en representació a la corporació.

La Sra. Baillo Vadell manifesta, doncs, que el representant del Partit Popular en el Consell de
Participació Ciutadana serà Pedro Morro Ferrá.
Tot seguit, el Sr. Lora Buzón anuncia que serà el representant del PSM en el Consell de
Participació Ciutadana; la Sra. Pons Villalonga anuncia que serà la representant d’UCM i el batle
anuncia que el representat del PSOE serà Juana Prieto Ardao.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Designar els membres del Consell de Participació Ciutadana, de conformitat amb la
següent relació:
CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PRESIDENT
VICEPRESIDENT
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL PSOE
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL UCM
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL PP
REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL PSM
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL MEDI AMBIENT
MEMBRE
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL COMERÇ, AGRICULTURA I INDÚSTRIA
MEMBRE
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL TURISME
MIEMBRE
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL URBANITZACIONS
MEMBRE
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL SANITAT I SERVEIS SOCIALS
MIEMBRE
"
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL CULTURA, FESTES I JOVENTUT
MEMBRE
"
"
"
"
"
VICEPRESIDENT CONSELL SECTORIAL EDUCACIÓ I ESPORTS
MEMBRE
"
"
"
"
REPRESENTANT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT LLUIS

"

Batle, Llorenç Carretero Tudurí
Regidor Participació, Manuel González Gálvez
Juana Prieto Ardao
Carmen Pons Villalonga
Pedro Morro Ferrá
Remigio Lora Buzón
Antonio Gonzalez Vicens
(Pendent designació)
José Luis Sastre Bernat
(Pendent designació)
Antonio Garau Amoros
(Pendent designació)
Alberto Sintes Pascual
Juan Antonio Carreras
Catalina Pons Florit
(Pendent designació)
(Pendent designació)
(Pendent designació)
Dª Magdalena Humbert Pons
Dª Maria Cardona Mir
(Pendent designació)

CINQUÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIES NÚM. 953, 954, 955, 956, 957 I 958 DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS RELATIVES A RECURSOS
D'APEL·LACIÓ INTERPOSATS PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA SENTÈNCIES DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.
El secretari dóna compte de les següents sentències:
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1) Sentència núm. 953, de dia 16.12.04, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 197, de dia 21.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 287/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 11.04.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Rafael Pedraza Moreno per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel·la 142 de la urbanització de Son Remei.

2) Sentència núm. 954, de dia 16.12.04, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 196, de dia 21.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 289/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 03.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Manuel Salvador Gil per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel·la 108 de la urbanització de Binissafúller Platja.
3) Sentència núm. 955, de dia 16.12.04, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 198, de dia 21.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 290/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 03.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Inés Monzali Gianotti per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel·la 31 de la urbanització de Binibèquer Vell.
4) Sentència núm. 956, de dia 16.12.04, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 179, de dia 10.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1 de
Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 295/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 30.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Juan F. López Monjo per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la
parcel·la 182 de la urbanització de Binibèquer Nou.
5) Sentència núm. 957, de dia 16.12.04, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 181, de dia 10.06.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 1 de
Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 297/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 09.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Promociones Sincar Menorca SL per construir un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina a la parcel·la 105 de la urbanització de sa Talaia.
6) Sentència núm. 958, de dia 16.12.04, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament
contra la sentència núm. 272, de dia 07.09.04, del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 286/02, instat pel Consell Insular de
Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 23.05.02, relatiu a la concessió de
llicència d’obres a Francisco Guijarro Zubizarreta per construir un habitatge unifamiliar aïllat
a la parcel·la 225-S de la urbanització de sa Talaia.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que la intervenció del Partit Popular serà curta, però amb
una sèrie de preguntes, les quals li agradaria que es contestessin. Manifesta que, una vegada
llegides les sentències, ha pogut comprovar que n’hi ha quatre que contenen la menció de no
subsanable i demana: Significa açò que s’han de demolir? Qui ho ha de pagar? Què pensa fer
l’equip de govern? Fins a on arriba la seva responsabilitat?
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Per altra banda, manifesta que aquestes sis sentències suposen un cost d’uns 6.000 euros en
concepte de procurador, i els honoraris d’advocat pensa que, almenys, costaran quasi el doble.
I diu que una altra qüestió que li agradaria saber és quantes sentències s’han recorregut per
saber realment quin serà el cost final. Manifesta que, de moment, per a aquestes sis sentències
poden preparar uns 18.000 € com a mínim; per tant, assenyala que no els estranyi que el Partit
Popular demanàs en les al·legacions presentades en el Pressupost de 2005 que s’augmentàs la
quantitat per despeses jurídiques i, encara que l’han augmentada una mica, es pot veure que no
serà suficient.

Intervé el batle manifestant que l’execució de les sentències és l’anul·lació d’un acte administratiu
i, en aquests moments, l’Ajuntament està executant les sentències mitjançant acords que adopta
la Comissió de Govern, d’anul·lació de les llicències concedides en el seu dia. Manifesta que, a
partir d’aquí, hi ha llicències d’obres respecte a aquestes sentències que es poden tornar a donar
perquè estan ubicades en zones on no hi ha cap mena de problema per qüestions de serveis, i
s’han de donar amb un número d’expedient nou perquè entraran dins la quota de l’any 2005,
que al cap i la fi és l’únic que perseguia el Consell Insular de Menorca.
Continua manifestant que a les urbanitzacions on no hi ha el projecte d’urbanització executat, i
com molt bé diuen les sentències, amb una sèrie de condicions aquestes llicències es podran
atorgar, com és ara que el propietari es comprometi a no emprar l’habitatge fins que no estiguin
finalitzades les obres d’urbanització, la qual cosa ha de quedar reflectida a la llicència; i a la
vegada, a partir del 2005, l’Ajuntament obligarà la gent a dipositar un aval per garantir les obres
d’execució del projecte d’urbanització.
Finalment, manifesta que si s’analitzen a fons les sentències el que diuen és que hi ha un grapat
de cases a la vorera de la mar que són il·legals, si bé en aquests casos no ho són perquè ningú
les ha impugnat, i diu que, tant les sentències de la sala com les del jutjat, anul·len un acte
administratiu i la Comissió de Govern, que és l’òrgan que va atorgar les llicències, executa la
sentència anul·lant aquest acte. Diu que, a partir d’açò, si el projecte compleix amb la normativa
vigent, es poden tornar a concedir la llicència; i les sol·licituds de llicències a llocs on no hi ha
serveis, es farà com ha dit anteriorment.
La Sra. Baillo Vadel manifesta que a diverses sentències s’indica literalment: “Esta infracción del
parámetro de volumen no puede estimarse nunca como subsanable”; o bé: “Esta infracción del
parámetro de ocupación no puede estimarse nunca como subsanable”; per tant, assenyala que
açò no sap com interpretar-ho.
El batle manifesta que s’hi s’agafen les sentències del jutjat, que van mol més allà, aquestes
estan bastant ben explicades respecte a la qüestió dels paràmetres.
Manifesta que, quan
s’atorga les llicències l’any 2002, hi havia una normativa i l’any 2005 n’hi ha una altra de diferent,
perquè la norma subsidiària de Sant Lluís està aprovada definitivament des del mes d’agost de
2004 i que, si bé en aquell moment hi havia paràmetres que no complien, en el dia d’avui amb
la nova normativa sí que compleixen.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell s’interessa pel nombre de sentències que l’Ajuntament va
recórrer.
El batle respon que l’Ajuntament va presentar recurs d’apel·lació a totes les
sentències que van ser desfavorables
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que part del que volia demanar ja ho ha contestat el batle,
com és ara com s’havien d’executar les sentències i la repercussió econòmica que durà a
l’Ajuntament. No obstant açò, manifesta que li agradaria fer referència al que s’ha publicat en el
Butlletí Informatiu Municipal. Indica que vostès diuen en el butlletí:
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“Dicen las sentencias: “...el proceso urbanizador tiene un orden lógico y jurídico, primer
se urbaniza y luego se edifica...”.
Asimismo dicen: “...El acuerdo es contrario a derecho por cuanto no condicionada como
debe cada licencia de edificación, esto es, no incluye la condición en el acuerdo por el
que se otorga, ni el compromiso de que la urbanización se completase simultáneamente
a la edificación, ni a prestar fianza para garantizar la ejecución de aquellas obras, ni a
que la edificación no se ocupase hasta que los servicios legalmente exigibles se
encontrasen completamente ejecutados....”.”

I, així mateix, diuen que:

“.... nos vemos en la obligación de modificar el sistema de concesión de las mismas; a
tener que depositar aval en conformidad con lo determinado con el artículo 39.1 del
Reglamento de Gestión Urbanística para afianzar las obras de ejecución del proyecto de
urbanización de la zona ...”
Per tant, entén que si es concedeixen les llicències així com diuen, pot ser que el Consell Insular
de Menorca les torni a impugnar, i considera que tal vegada seria interessant demanar més
informació als serveis tècnics i jurídics, així com al Consell Insular de Menorca, ja que no lleva
encara la filosofia de les sentències respecte a la consideració que primer ha d’estar urbanitzat i
després construir.
Pren novament la paraula el batle manifestant que, al seu entendre, l’objectiu del Consell Insular
de Menorca amb aquestes llicències era únicament i exclusivament que entressin dins la quota,
ja que recorda que l’Ajuntament les va concedir en un moment que no n’hi havia, perquè la
norma territorial cautelar encara no estava publicada en el Butlletí Oficial. Manifesta que des que
es va aprovar va estar 32 dies a publicar-se i durant aquest període de temps l’Ajuntament de
Sant Lluís va seguir donant llicències, i assenyala que és curiós que a les sentències en cap
moment es fa referència a si era correcte o no el temps en què l’Ajuntament de Sant Lluís les
va concedir. I insisteix que ara, quan tornem a atorgar les llicències, aquestes entraran dins la
quota i l’objectiu del Consell Insular de Menorca estarà complit.
Continua manifestant que, si no fos així, aquest Ajuntament des del mes de juny de l’any 2002
fins al dia d’avui ha seguit donant llicències de la mateixa manera, a tots els indrets del terme
municipal de Sant Lluís, i no s’han denunciat i encara, retrospectivament, a 4 o 5 anys enrere i
no es denuncia res; per tant, es demana: per què es denuncia a Sant Lluís i no a altres llocs?
Perquè el CIM va retardar 32 dies a publicar la NTC al Butlletí Oficial? Insisteix que dins aquest
període de temps l’Ajuntament de Sant Lluís va seguir donant llicències d’obres, però hi va haver
una altra administració local que també en va atorgar, però en canvi no se la va denunciar i
només van denunciar Sant Lluís.
Així mateix, manifesta que tot d’una el Consell Insular de
Menorca volia que l’Ajuntament de Sant Lluís declaràs anul·lable aquelles sentències, i no hi
trobaven antecedents perquè l’Ajuntament les havia atorgat de la mateixa manera com feia des
de l’any 1982 i no ha baratat per res la manera de concedir-les.
Segueix manifestant que en aquests moments la Comissió de Govern, òrgan que va atorgar les
llicències, anul·la l’acte administratiu, tal com es posa de manifest a les sentències, i els
propietaris demanen una nova llicència allà on ara els paràmetres compleixen amb la normativa
actual, i l’Ajuntament concedirà la llicència amb el número de quota d’enguany, i insisteix que
està convençut que el Consell Insular de Menorca, amb aquesta execució de sentència, es donarà
satisfet, perquè si no fos així ...
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El Sr. Lora Buzón manifesta que espera que sigui així, perquè, si no, serà una sagnia de doblers
bastant forta.
El batle manifesta que no només una sagnia de doblers, sinó greuges comparatius entre gent
que està gaudint del seu habitatge i gent que no se’l pot fer.
Manifesta que una altra qüestió
seria que l’Ajuntament de Sant Lluís establís que allà on no hi ha projecte d’urbanització no es
concedeixin llicències, però es demana: i amb tot el que hi ha fet, què passa?
Per açò, ara
s’obligarà la gent a dipositar un aval per garantir l’execució del projecte d’urbanització.

Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que els promotors dels habitatges van pagar unes
taxes a l’hora de demanar la llicència d’obres i demana si ara, amb la nova llicència que hauràn
de demanar, se’ls tornarà a cobrar. El batle respon que no.
Finalment, el Sr. Lora Buzón demana si amb tota la tramitació d’aquests recursos contenciosos,
s’ha presentat l’Ajuntament tot sol o també s’ha personat l’advocat dels afectats a qui se’ls va
concedir les llicències i, si aquests es van presentar, demana si aporten despeses.
El batle respon que en algunes casos l’Ajuntament s’ha personat tot sol i en altres casos també
s’hi han personat els altres, i que cadascú ha hagut de suportar les despeses, tant l’Ajuntament,
com els promotors dels habitatges, així com el Consell Insular de Menorca.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SISÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 421 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1, RELATIVA AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 78/04).
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 421, de dia 09.12.04, del jutjat contenciós
administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs
contenciós administratiu interposat per Temple Servicios Inmobiliarios SL contra l’acord adoptat
per la Comissió de Govern de dia 22.03.04, relatiu a la desestimació de la sol·licitud de llicència
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la núm. 246 del sector 2
de Cap d’en Font (procediment ordinari 78/04).
Intervé el batle manifestant que no es va concedir la llicència perquè la zona on es volia executar
a Cap d’en Font està classificada com una àrea de reconversió i considera que perquè
l’Ajuntament de Sant Lluís no hagués hagut d’assumir despeses, tal vegada s’hauria d’haver
enviat el projecte al CIM i que hagués estat l’esmentat organisme qui hagués hagut d’adoptar
l’oportú acord i d’aquesta manera el plet hauria anat en contra del CIM, però com l’Ajuntament,
tenint en compte la normativa del PTI, veu que no s’hi pot donar llicències mentre l’àrea de
reconversió no estigui clarificada, per açò es va denegar. I diu que encara sort que
l’Ajuntament ha guanyat aquest contenciós, si bé ha hagut de suportar una sèrie de despeses
d’advocat i procurador.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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SETÈ.- DONAR COMPTE ACORD DE LA SALA DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU
TITULAR I SUBSTITUT D'AQUEST MUNICIPI.
El secretari dóna compte de l’acord de la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears de dia 15 de desembre de 2004, mitjançant el qual és nomenat Bartolomé Tudurí
Sintes jutge de pau titular i Antonio Seguí Seguí, jutge de pau substitut del municipi de Sant
Lluís.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

VUITÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2005/37.- DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES VIATGE BATLE.
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2005/37, de dia 24.01.05, que diu:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 25 de enero de 2005 hasta el día 30 del mismo
mes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 la 1ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, Dª Carmen Pons Villalonga, la
totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la referida delegación desde
el día 25 de enero de 2005 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el día 30 de
enero por la tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que
se celebre.“ --------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
NOVÈ.- CONTROL DEL PLE A LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Comissió de Govern de dia 09.12.04.
- Punt 2n.- Còpia de les instàncies presentades per Aru Arquitectura SL, RE 7120 i 7121.
- Punt 3r.- Còpia de l’escrit de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les
Illes Balears, RE 7243, de dia 07.12.04, relatiu a la notificació de la iniciació de procediment de
compensació d’ofici de deutes amb entitats públiques.
- Punt 5è.-

Còpia de les següents factures del mes de novembre:
Fornell Consultors.- Factura núm. B43465, per import de 740.01 €.
Lavanderia Sant Lluís.- Factura núm. 70, per import de 172,50 €.
Menorca Socias y Roselló.- Factura núm. 10004100267, per import de 2.174,14 €.
Menorquina de Materials.- Factura núm. 5326/01, per import de 104,43 €.
Sonostudi.- Factura núm. A01001593, per import de 354,10 €.

Comissió de Govern de dia 16.12.04.
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- Punt 11è.- Còpia de l’informe jurídic, a realitzar per l’advocat municipal, amb relació a la
sol·licitud presentada per Jesús M. Alonso Santiago sobre la inclusió a l’expedient de
reclassificació de personal funcionari.
Comissió de Govern de dia 13.01.05.
- Punt 3r, apartat 7è.- Còpia de l’informe respecte a la sol·licitud presentada per Daniel Olives
Seguí, RE 7592.
- Punt 20è.- Còpia de l’informe emès per l’advocat municipal amb relació a l’escrit presentat per
Xavier Surinyach López.
- Punt 23è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 2 relativa a “Senyalització vertical i horitzontal
per a la xarxa de carreteres i urbanitzacions de Sant Lluís”.

DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Astobiza Sintes manifestant que a la zona d’accés a les pistes de tennis hi ha
unes palmeres i còdols i, si és una zona municipal, considera que seria important deixar-la
aclarida.
El batle manifesta que la zona de davant és municipal; després hi ha una zona on hi ha una paret
seca que és propietat privada i a continuació la zona existent torna a ser municipal, i assenyala
que avui matí s’ha autoritzat que a la zona de davant s’hi pugui amuntegar material procedent
del geriàtric perquè els camions no podien sortir cap a la carretera de s’Ullastrar.
La Sra. Astobiza Sintes manifesta que es referia concretament a la zona d’accés a les pistes de
tennis on hi ha unes palmeres que s’haurien de podar pel possible perill que podrien ocasionar.
El batle manifesta que es mirarà.
Intervé el Sr. Morro Ferrá manifestant que a la sessió plenària del mes passat es va demanar si el
carrer de Sant Lluís era encara carretera, o si ja s’havia fet el canvi amb l’avinguda de sa Pau, és
a dir, que el carrer de Sant Lluís passàs a ser element urbà competència municipal i l’avinguda de
sa Pau passàs a ser travessia; per tant, demana com està aquest assumpte i, si encara no està
aclarit, agrairia que es facin les gestions pertinents per aclarir-lo.
El batle manifesta que hi ha una petició feta al Consell Insular de Menorca, però encara no s’ha
rebut contestació i diu que es reiterarà la petició realitzada al seu dia.
Continua el Sr. Morro Ferrá manifestant que a l’avinguda de sa Pau, en el tram que va de Sa
Llibreria fins a la rotonda, cada vegada que hi ha mal temps fa saltar un diferencial i queda la via
a les fosques, i demana que s’arrangi perquè no torni a succeir quan faci mal temps.
El batle manifesta que es comprovarà i, a més, indica que a les places, els al·lots, picant un toc al
fanal, fan botar els diferencials per d’aquesta manera quedar a les fosques.
Segueix el Sr. Morro Ferrá i manifesta que en el carrer de Sant Jacint, al tros que va del Cós fins
a l’avinguda només hi ha un punt de llum i la resta està tot a les fosques i considera que s’hauria
de mirar de posar-hi més punts de llum.
Finalment, el Sr. Morro Ferrá manifesta que a l’entrada de Sant Lluís, allà on hi havia Sa Tanca,
hi ha un fanal que va caure a causa del mal temps i encara hi és, en terra, fent molt mala
vista, i demana que s’arrangi al més prest possible.
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El batle manifesta que s’han donat les ordres per fer-ho.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que quan el Partit Popular fa preguntes comprèn que no
totes poden ser contestades, però han estat moltes les vegades que el batle ha tingut
coneixement de fets i en formular-li les preguntes ha contestat amb una forma fàcil: “Ja se li
contestarà per escrit”.
Manifesta que açò fa la sensació que vostè, a vegades, no vol dir la
veritat i posa de manifest una total falta de transparència per la seva part i assenyala que, en
nom del Partit Popular, li agrairà més claredat en les contestacions a les preguntes que se li facin,
per evitar mal entesos.
Continua manifestant que fa sis mesos que a cada Ple es fa referència a una voravia de Son
Remei, en un punt on amb motiu de l’execució d’un xalet s’està envaint la voravia i els vianants
han de passar per damunt la calçada i, atès que encara segueix igual i entenent que el batle té la
força suficient per enviar-li la Policia, demana perquè no s’ha fet res.

El batle respon que les ordres estan donades i que s’haurà de dir a la Policia que hi estiguin més
damunt.
Segueix la Sra. Baillo recordant, igualment, que a la darrera sessió plenària va fer un comentari
sobre la bardissa que hi havia als voltants des Figueral que envaeix part de la voravia i part de la
vorera, indicant que s’avisàs els inquilins perquè ho tallessin; però diu que encara està igual i no
s’ha fet res.
El batle manifesta que la competència de la via no és municipal, sinó del Consell Insular de
Menorca i que, en principi, independentment que l’edifici estigui dins el terme municipal, és el dit
organisme qui té la potestat de requerir. No obstant açò, vol pensar que si l’Ajuntament envia
un requeriment els inquilins hauran d’actuar i diu que, d’una manera o de l’altra, s’hi farà alguna
cosa.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que a la passada sessió plenària, quan xerraven
d’inversions, el batle va dir les següents paraules: “...a fi que l’any 2005 puguem ser capaços de
redactar el projecte d’urbanització de Binibèquer Nou i poder-lo presentar als veïns...”; i atès que
no va entendre el que va dir, demana si ho pot explicar.
El batle manifesta que encara no està redactat el projecte d’urbanització de Binibèquer Nou, si bé
hi ha fets uns aixecaments topogràfics, i en primer lloc s’ha de redactar aquest projecte i, en
aquest cas, ha de ser l’Ajuntament el qui l’ha de fer.
La Sra. Baillo Vadell demana si pensen consultar amb les associacions de veïns. Respon el batle
que el faran els veïns, el projecte d’urbanització, ja que llavors seran ells els qui l’hauran de
pagar. Així mateix, recorda el cas del projecte d’urbanització de Binissafúller Roters, en e qual
cas van participar-hi els veïns, però llavors van canviar la Junta Directiva i ningú va voler saber
res i ara el problema el tenen els veïns que no tenen les cases fetes.
Continua la Sra. Baillo Vadell fent referència a la sentència sobre la piscina de Binibeca Club, i
manifesta que li agradaria saber en quin estat d’execució es troba, i quins són els passos concrets
que pensa seguir l’equip de govern perquè s’executi.
El batle manifesta que si ningú ho demana l’Ajuntament de Sant Lluís no pensa fer cap moviment
en aquest sentit, perquè hi ha seriosos dubtes, tenint en compte la norma subsidiària de la
manera que està, que el que hi hagi fet no sigui legalitzable en aquests moments.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta, però, que hi ha una sentència i que aquesta deu tenir un temps
perquè s’executi; i, si no es així, demana com intervé l’Ajuntament en un cas com aquest.
El batle manifesta que a l’Ajuntament ningú li ha dit que executi cap sentència i insisteix que,
vista la manera en que està la norma subsidiària, té seriosos dubtes respecte que no fos
legalitzable l’actuació i, a més, segons el que diu la sentència tenim una piscina dins un sòl
municipal.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que era una pregunta que pensava que havia de fer perquè no
sap com funcionen aquestes coses, però insisteix que si hi ha una sentència desfavorable cap a
l’Ajuntament, entén que aquesta s’ha d’executar de qualque manera i demana, doncs, si és el
Consell Insular el qui ho ha de fer.
El batle respon que evidentment, però insisteix que, vista la normativa actual, té seriosos dubtes
que no fos legalitzable l’actuació.

Segueix la Sra. Baillo Vadell i manifesta que el tancat que rodeja el camp de futbol té un punt
devora la plaça de ses Micoles que està romput i recomana que s’arrangi perquè per allà poden
botar els al·lots.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que, de fet, boten per aquesta zona, boten per la barrera,
boten per la zona del geriàtric; és a dir, boten per tot, i assenyala que l’encarregat del camp va
arranjant aquestes qüestions i té previst també arreglar l’esmentada zona.
Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que li agradaria saber quines despeses ha tingut la
visita del batle a FITUR durant els dies que ha romàs allà.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell recorda que a la darrera sessió plenària va fer una pregunta
al batle respecte a la sortida d’aigües residuals procedents de l’EDAR de Sant Lluís al torrent
d’Alcalfar i que el batle va dir que havia enviat un escrit a la Direcció de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears, i diu que efectivament és així perquè ha vist l’escrit, però assenyala
que no es referia exactament a açò. Manifesta que el batle havia fet unes declaracions a la
premsa dient que l’Ajuntament estava interessat a reconduir les aigües terciàries cap al polígon
industrial i demana: Està o no està interessat aquest equip de govern de dur les aigües terciàries
cap al polígon? Ho ha manifestat a la Conselleria corresponent? Ho pensen fer o no?
El batle manifesta que sembla que aquesta pregunta l’hauria de contestar la Sra. Baillo, perquè
si en el dia d’avui, i de Illa de Menorca estant, no creim en la recuperació de les aigües
depurades, malament ho tenim, i que, evidentment, no ha de ser l’Ajuntament qui hagi de fer
les grans inversions, sinó les conselleries pertinents.
No obstant açò, manifesta que
l’Ajuntament ha fet una sèrie de despeses en aquest sentit, i diu que la canonada és dins el
polígon de Sant Lluís i arriba davant la benzinera; així mateix des de l’encreuament de Punta
Prima fins a Alcalfar, amb les noves captacions que s’han fet, s’hi ha posat una canonada d’aigua
depurada fins al dipòsit de s’Algar; a més, també s’ha fet tota la canonada que arriba fins a la
zona de Punta Prima.
Continua manifestant que entén que la Conselleria de Medi Ambient
hauria de fer inversions en aquest sentit, i que evidentment estan disposats a emprar l’aigua del
terciari, però insisteix que les despeses les hauria de fer l’esmentada Conselleria, quan no s’hi ha
gastat ni un duro en tot el que hi ha posat fins al dia d’avui, i diu que aquest Ajuntament està
donant alternatives a la Direcció de Recursos Hidrics perquè no aboquin les aigües dins el
torrent d’Alcalfar, i que una altra alternativa podria ser que paguessin les canalitzacions cap a la
zona des Pou Nou, per poder entrar després fins al nucli urbà, ja que en aquesta zona es pot
regar a molts indrets.
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La Sra. Baillo Vadell manifesta que no sap si ens entenem prou bé, ja que ella s’ha referit a unes
declaracions del batle que havia fet als mitjans de comunicació, en què deia que estava
interessat en les aigües del terciari per dur-les al polígon industrial; i demana: Hi està interessat
o no hi està interessat?
El batle respon: I vostè, no hi està interessada?
La Sra. Baillo Vadell manifesta que ella no governa, i que vostè (el batle) no pot fer preguntes. El
batle diu que sí que n’hi fa, de preguntes. La Sra. Baillo diu que vostè no té cap autorització per
fer preguntes en aquests moments i que és ella la que està interpel·lant a vostè. El batle diu
que bé, que ja se li contestarà per escrit. La Sra. Baillo manifesta que contesti per escrit, idò, a
les següents preguntes:
-

Està interessat o no l’equip de govern en les aigües terciàries.
I si ho ha manifestat d’aquesta manera a la Conselleria corresponent.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria suggerir al batle, el qual també és
el secretari del PSOE de Sant Lluís, que li comuniqui a l’escriptor de l’article del Butlletí Municipal
del seu partit que abans de fer un escrit sobre els pressuposts que es molesti a fer un estudi
seriós en aquesta matèria. Manifesta que el Partit Popular pot discrepar del seu partit, però no
diria mai que les propostes del PSOE són absurdes, simplement són distintes, i assenyala que el
Partit Popular té prioritats diferents i per açò va presentar al·legacions; i no creu que siguin tan
absurdes, ja que vostès a la comissió en van acceptar unes quantes. I diu que, de fet, no sap
aquí qui és el coherent, si vostès o nosaltres.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té pendents moltes contestacions i preguntes de
plens anteriors, així com escrits, i diu que l’altre dia se’n va contestar una de feia quasi un any. I
demana al batle que, per favor, posi una mica d’ordre i es contestin més prest.
Intervé el Sr. Coll Alcina manifestant que volia fer un incís sobre un incident que es va produir la
nit del dissabte dia 22 al diumenge, un incident que no havia passat mai a Sant Lluís i que espera
que no torni a succeir, que va ser que es va cremar un cotxe i que hi va haver una sèrie d’actes
vandàlics a diversos llocs. Manifesta que el Partit Popular està amb la labor de col·laborar i
ajudar de la manera que pugui a esclarir aquesta situació, però necessita informació i demana
una explicació, en la mesura que sigui possible, o bé que se li faci un informe de com estan les
indagacions per esbrinar els causants d’aquests actes.
Continua el Sr. Coll Alcina manifestant que fa una setmana enrere va fer una nevada bastant
intensiva que va provocar una sèrie de problemes circulatoris per la carretera i diu que li
agradaria saber informació respecte a: com van funcionar els dispositius; quines millores es
poden fer per preveure aquestes situacions en el nostre poble; així com, respecte a un tema
bastant important, qui s’ha de fer càrrec de les despeses ocasionades amb motiu de fer net les
carreteres, les quals en principi són de titularitat del CIM; i finalment, saber quins incidents hi va
haver.
Segueix el Sr. Coll Alcina fent referència a l’escrit presentat amb RE 7556, en què una persona
que, a la vegada que al·legava la rapidesa amb què se li havia posat una multa, es queixava
perquè en el mateix lloc en què se li va posar una multa, un altre dia diferent hi havia un cotxe
dels serveis municipals aparcat en les mateixes condicions i no se’l va multar, i a aquesta persona
li feia l’afecte que l’administració, que ha de predicar amb l’exemple, és la primera que incompleix
les seves normes. Manifesta que l’esmentat cotxe estava aparcat a l’aparcament reservat per a
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minusvàlids que hi ha davant el pla de sa Creu i es demana: Els Serveis Municipals, hi poden
aparcar, allà? I, si no hi poden aparcar, per què no se’ls va obligar a llevar el cotxe?
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que, sense moure’ns del mateix tros, li agradaria saber si
l’equip de govern és membre de la brigada municipal.
El batle manifesta que no entén la
pregunta. El Sr. Coll Alcina manifesta que vol dir si l’equip de govern és membre dels serveis
municipals. El batle respon que l’equip de govern és responsable de tot el personal de cada
àrea. El Sr. Coll Alcina entén, idò, que l’equip de govern no està inclòs dins els Serveis Municipals
i, si és així, la resposta que dóna el batle té dues opcions: o bé que l’equip de govern no aparqui
a la zona reservada per als Servies Municipals o bé llevar el cartell que limita el reservat per als
Serveis Municipals, que hi ha davant el pla de sa Creu.
Intervé el Sr. Lora Buzón informant de l’escrit de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, RE 7245, de dia 07.12.04, relatiu a la desestimació del projecte de “Instal·lació
de diversos tendals. Compra material per a la nova aula de nadons, així com també posar cautxú
en el pati de la mateixa aula” i, atès que sembla que l’Ajuntament ha perdut aquesta
subvenció, demana si es va recórrer aquesta resolució.

La Sra. Pons Villalonga informa que la sol·licitud de subvenció que va presentar l’Ajuntament va
entrar l’endemà del dia que acabava el període per presentar-s’hi, i diu que s’ha denegat i
assenyala que no s’ha presentat recurs. Així mateix, manifesta que després es va demanar
aquesta ajuda a través d’un altre programa i sí que s’ha concedit.
Continua el Sr. Lora Buzón manifestant que en data 25.10.04, RE 6312, es va rebre un escrit de
Greenpeace, en el qual es demana que es faci tot el possible perquè s’empri material reciclat, no
només amb paper, sinó mobiliari i altres aspectes i, atès que l’Ajuntament genera molt de paper,
considera que seria important emprar paper que no fos contaminant.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que té coneixement d’un escrit del CIM sobre el
catàleg de protecció del patrimoni històric, i diu que li agradaria saber informació sobre la situació
en què es troba aquest catàleg.
Segueix el Sr. Lora Buzón i manifesta que li agradaria disposar d’informació sobra el projecte de
“Ruta cicloturística del camí Vell de Biniancolla”.
El batle manifesta que es tracta d’un projecte que va redactar el Pla d’Excel·lència Turística de
Punta Prima i que va entrar dins el Pla d’Estacionalitat Turística del Govern de les Illes Balears, i
que s’està a l’espera que es donin les ordres oportunes per després fer les passes d’adjudicació i
d’actuació.
Continua el Sr. Lora Buzón i recorda que a la darrera comissió d’Urbanisme va sortir el tema de
les bombes d’Alcalfar, i diu que li agradaria disposar d’informació sobre aquesta qüestió.
El batle manifesta que la funció de les bombes és fer circular l’aigua a la cala d’Alcalfar, ja que
allà hi ha molta aigua dolça i si no es fa açò l’aigua tornar verda, i diu que al final de la
temporada d’estiu se solen dur a fer un repàs i a principis del mes de maig es tornen a instal·lar.
Segueix el Sr. Lora Buzón informant que en el registre de sortida ha vist escrits de l’Ajuntament
dirigits al Consell Insular de Menorca respecte a l’adquisició del poblat talaiot de Binissafullet, i
diu que li agradaria saber informació sobre la situació actual d’aquest expedient.
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El batle informa que, efectivament, l’Ajuntament va enviar aquest escrit al CIM, però l’esmentat
organisme encara no ha contestat i que, si d’aquí a poc temps no diuen res, tal vegada
l’Ajuntament es plantejarà aquesta adquisició.
Continua el Sr. Lora Buzón, que manifesta que l’Ajuntament ha fet unes al·legacions respecte a
la nova informació pública sobre la sol·licitud d’autorització per al vessament de les aigües
residuals depurades procedents de l’EDAR de Sant Lluís al torrent d’Alcalfar; i demana si s’ha
rebut contestació.
El batle respon que no.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el PSM considera que mai del món les aigües residuals han
d’anar al torrent d’Alcalfar i, a més, tenint disponibilitat de dur-les cap a s’Algar o cap a una altra
banda.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que té entès que el president del Govern de les Illes
Balears, Sr. Matas, ha de venir a Menorca i demana si té previst fer una visita a Sant Lluís.

El batle respon que sembla ser que sí, i que en principi seria dimecres a les cinc del capvespre,
però que just estigui confirmat es notificarà als portaveus dels grups polítics perquè puguin
assistir a aquesta entrevista.
El Sr. Lora Buzón demana si se li podrà fer preguntes. El batle respon que evidentment que sí. El
Sr. Lora Buzón manifesta que la darrera vegada li van posar 50 mil pessetes de multa, i diu que,
no obstant açò, seria important aprofitar aquesta visita per fer una llista de les mancances que hi
ha per part del Govern; per tant, considera que abans d’aquesta reunió seria interessant que els
portaveus dels grups polítics es poguessin reunir, per tal d’unificar criteris per poder demanar
les coses més urgents que el Govern de les Illes Balears té pendents.
El batle manifesta que no té cap inconvenient que sigui així i que, si ho troben oportú, els
portaveus dels grups polítics es podrien reunir el dimarts al matí.
Intervé la Sra. Zaniol Battiston, que manifesta, respecte a la intervenció feta per la portaveu del
Partit Popular sobre quines despeses ha tingut la visita del batle a FITUR, dient que ella també hi
va anar i que l’única despesa d’ella va ser el bitllet d’avió, ja que l’estada va anar a casa la seva
cunyada. Així mateix, manifesta que aquest any l’estant de Menorca va estar molt més ben
situat, i que, com a anècdota, es va entregar una gorra i una camiseta del centenari de Sant
Lluís, així com un pin de Sant Lluís, al Sr. Michael Douglas.
Finalment, intervé el batle manifestant que anteriorment la Sra. Baillo li ha dit a ell que no estava
en poder de demanar, però diu que ara sí que li farà una pregunta, i demana: Creu interessant
l’ús de les aigües depurades, Sra. Baillo?
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell es dirigeix al secretari de la corporació dient-li que, per favor, es
miri la llei, perquè segons aquesta no hi ha ningú de l’equip de govern que pugui interpel·lar
l’oposició.
A continuació, el secretari dóna lectura de l’article 97 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, que diu:
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“Artículo 97.- A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las
intervenciones de los miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología:
.....
6. Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los
órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser
debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales
a través de sus portavoces.
Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos
generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma
sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.
7. Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del
Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación, o los grupos
municipales a través de sus portavoces.
Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente
contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado
quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión
siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán
contestas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la
siguiente.”
Tot seguit, el batle retira la pregunta.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.30 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament en Ple
amb mi, el secretari, acta que certific.
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