AJUNTAMENT
DE SANT LLUÍS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 23 DE FEBRER
DE 2005.
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 23 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 :
1r. Tinent de Batle :
2n. Tinent de Batle :
3r. Tinent de Batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor:

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

Acta ordinària de dia 02.02.05 (per ajornament de la sessió de dia 27.01.05).
Acta extraordinària de dia 04.02.05.
Acta extraordinària i urgent de dia 04.02.05.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les esmentades actes i les signa.
SEGON.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2005/39.- SOL·LICITUD INCLUSIÓ
ACTUACIONS MUNICIPALS EN EL PTIEC 2005.
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2005/39, de dia 27.01.05, que diu:
“En cumplimiento del Reglamento del Plan Territorial de Instalaciones y Equipamientos Culturales en cuya
Cláusula 5- se establece como fecha máxima para la tramitación de solicitudes la del 31 de Enero de cada
año. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local vengo en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E S O L V E R: ----------------------------------------------------Primero.- Solicitar la inclusión en el Plan Territorial de Instalaciones y Equipamientos Culturales Año 2005
de las siguientes actuaciones y por los importes reseñados: -------------------------------------------------------1.-Memoria cuantificada mobiliario Biblioteca..........2.177,63 € ---------------------------------------2.-Iª separata-Aseos Adaptados comunes Biblioteca -----------------------------------------------------Municipal y Casas Consistoriales.........................14.488,40€ -----------------------------------------3.-Eliminación de barreras arquitectónicas en -------------------------------------------------------------
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la Biblioteca de Sant Lluis.................................... 6.362,91€ -----------------------------------------

Segundo.- Que, el importe total solicitado asciende a la cantidad de veintitrés mil veintinueve euros
(23.029-Euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Hacer hincapié en que de las actuaciones 2 y 3 se solicita subvención por el 25 % del importe
total del proyecto , por ser la cuantía que este Ayuntamiento de Sant Lluis debe aportar con cargo a su
presupuesto, correspondiendo el 75% restante a una ayuda aportada al amparo del Programa FEDER de
la Comunidad Europea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución a la Consellería de Cultura y Educació del Consell Insular
de Menorca y ratificar la misma por el pleno del Ayuntamiento de Sant Lluis.” ----------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que, com que aquesta qüestió no ha passat per cap
comissió informativa, li agradaria una explicació respecte de quin mobiliari es tracta i sobre
l’obra dels lavabos adaptats comuns Biblioteca - Ajuntament.
El Sr. Cubas Cremades manifesta que a la biblioteca hi fan falta una sèrie d’armaris i
compartiments,
i aprofitant que açò sofrirà una reforma respecte a les barreres
arquitectòniques, es necessitarà més mobiliari.
Intervé el batle afegint que, tal com figura a la resolució, l’obra dels lavabos va lligada amb el
programa FEDER i seran uns serveis adaptats que es compartiran amb els dos edificis
(Ajuntament – Biblioteca). Així mateix, assenyala que amb el Pla FEDER baratarà la fisonomia
d’aquest Ajuntament respecte a l’eliminació de barreres arquitectòniques i açò també afectarà
la biblioteca, ja que el que fins ara són uns patis, posteriorment amb l’obra a executar quedarà
la Biblioteca integrada amb Ajuntament. Conclou dient que el Pla d’equipaments culturals va
únicament i exclusivament dirigit per a la Biblioteca i, per açò, es plantegen aquestes
actuacions.
La Sra. Baillo Vadell anuncia que el Partit Popular hi donarà suport.
Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que la data màxima per a la tramitació de sol·licituds és
el dia 31 de gener; per tant, demana si es va tramitar en el període establert.
El batle respon que sí i que, per açò, es va dictar la Resolució d’Alcaldia, la qual du data de dia
27.01.05.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
d’Alcaldia indicada.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar en tots els seus termes la resolució
d’Alcaldia núm. 2005/39, de dia 27.01.05, transcrita anteriorment.
TERCER.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2005/83.- SOL·LICITUD A LA
DEMARCACIÓ DE COSTES DE BALEARS SOBRE OCUPACIONS TEMPORALS 2005.COMPLEMENT RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2004/842.
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2005/83, de dia 15.02.05, que diu:
“Atendiendo a la culminación del expediente relativo a la solicitud ante la Demarcación de Costas de
Baleares en relación a la autorización para las instalaciones temporales en el litoral del Término Municipal
de Sant Lluís y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la vigente Ley de Régimen
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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
para la instalaciones temporales para el servicio de temporada de conformidad con el siguiente resumen y
como complemento a la resolución de alcaldía nº 2004/842 de fecha 22.12.2004 y remitida a la
demarcación de costas de les Illes balears en fecha 28 12.2004 y con registro de entrada nº 255. ---------a) Colocación de elementos prefabricados para ejecución de rampa varadero sobre una ya
existente desde hace años y en muy mal estado, en la Urbanización de Punta Prima, según
plano adjunto. A los efecto de poder disponer de zona, en caso de emergencia, para
embarcaciones de salvamento, atendiendo a la existencia de puesto de socorro y a la lejanía
de las rampas existentes. Recalcar que los citados elementos son prefabricados y no implican
la ejecución de obras ni modificación del entorno. Los citados elementos serán retirados una
vez finalizada la temporada. -----------------------------------------------------------------------------b) Solicitud de los puntos de fondeo en la Playa de Binisafua, según plano adjunto, (5 puntos
de fondeo). Las citadas autorizaciones se entenderán sin perjuicio de la capacidad municipal
para concertar o adjudicar su uso a terceros. ---------------------------------------------------------SEGUNDO.- Ratificar por el Ayuntamiento Pleno la presente resolución de alcaldía.” --------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón manifestant que a l’esmentada resolució es xerra de cinc punts de
fondejos a la platja de Binissafúller, i demana si n’hi ha més.
El batle respon que sí, i afegeix que aquesta resolució d’Alcaldia és un complement a la
resolució d’Alcaldia núm. 2004/842, en la qual es demanava autorització a la Demarcació de
Costes de Balears de tota una sèrie de peticions, com és hamaques, para-sols, artefactes
diversos, així com fondejos.
Així mateix, el Sr. Lora Buzón demana si, a part de tots els fondejos que s’han demanat, si n’hi
ha altres de privats, i si se’n fa un control.
El batle manifesta que l’Ajuntament gestiona tota una sèrie de fondejos i que no sap si desprès
hi ha qualque privat que en gestioni pel seu compte. Respecte al control manifesta que les
possibilitats municipals són limitades, perquè no disposa de policia de la mar i que fer un
adequat control és complicat.
El Sr. Lora Buzón manifesta que si l’Ajuntament fa un esforç per fer tota la tramitació dels
fondejos, no veu correcte que després hi hagi gent que en tregui una rendibilitat sobre qualque
fondeig que ha tramitat l’Ajuntament i, per açò, considera que s’hauria d’intentar fer un control
per evitar que durant l’estiu hi hagi qualque espavilat de torn, i que s’hauria de cercar qualque
manera per fer-ho.
El batle assenyala que s’intentarà dins les possibilitats que tenim, però insisteix que és una
mica complicat, i que es mirarà de fer qualque actuació a través del Servei de Salvament o el
coordinador de platges.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la resolució
d’Alcaldia indicada.
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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 ratificar en tots
els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2005/83, de dia 15.02.05, transcrita anteriorment.

QUART.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 37 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS RELATIVA AL RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT
PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 202/04 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2.
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 37, de dia 25.01.05, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançat la qual es DESESTIMA el recurs d’apel·lació interposat
per aquest Ajuntament contra la sentència núm. 202, de dia 22.06.04, del jutjat contenciós
administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, en el procediment ordinari núm. 293/02, instat pel
Consell Insular de Menorca contra l’acord de la Comissió de Govern de dia 16.05.02, relatiu a la
concessió de llicència d’obres a Al Garbi Proyect SL per construir tres habitatges unifamiliars
aïllats a les parcel·les 87, 88b y 89 de la urbanització de Sa Talaia.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que en el punt segon de la sentència s’indica que:
“Imponemos a las partes apelantes por mitades las costas causadas en la presente apelación”, i
atès que és la primera vegada que s’han de pagar costes respecte d’aquest tipus de sentències,
demana si se sap la quantitat econòmica.
El batle respon que no.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
CINQUÈ.- CONTROL DEL PLE A LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Intervé la Sra. Baillo Vadell demanant la següent documentació:
Comissió de Govern de dia 20.01.05.
-

Punt 3r, apartat 1r.- Respecte a l’escrit del CIM, RE 303, de dia 19.01.05, còpia de la
convocatòria per a la concessió de subvencions a comunitats autònomes per a programes
cofinançats de dotació d’infraestructures esportives en centres escolars públics d’educació
infantil, primària i secundària.

-

Punt 3r, apartat 2n.- Còpia de l’escrit d’al·legacions presentat per Vicente Rotger Villalonga,
RE 305, de dia 19.01.05.

-

Punt 3r, apartat 3r.- Còpia de l’escrit del CIM, RE 317, de dia 20.01.05, relatiu a l’ampliació
d’ajudes a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle (0-3 anys) 2004.

-

Punt 5è.- Còpia dels informes emesos per l’Àrea de Cultura, relatius a diferents
circumstàncies relatives al Molí de Dalt de Sant Lluís.
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-

Punt 6è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea de Contractació respecte a la devolucions de
garanties provisionals a l’empresa M. Polo SL.

-

Punt 7è.- Còpia de les certificacions d’obres núm. 2 relatives a “Construcció Geriàtric a Sant
Lluís” i “Construcció Centre de Dia a Sant Lluís”.

-

Punt 8è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 13, relativa a “Construcció nau per magatzem
municipal en el Polígon Industrial de Sant Lluís”.

-

Punt 13è.- Còpia del pressupost presentat per “Muntatges Joan Coll SL”, per a la col·locació
d’un motor a la porta de la nau municipal del polígon industrial.

-

Punt 16è.- Còpia de l’informe emès pel secretari de la corporació, de dia 20.01.05.

Comissió de Govern de dia 04.02.05.
-

Punt 2n:
- apartat 6è.- Còpia de l’escrit presentat per Aigües Sant Lluís SL, RE 329.
- apartat 25è.- Còpia de l’escrit presentat per Antonio Riudavets Mercadal, RE 428.

-

Punt 3r:
- apartat 2n.- Còpia de l’escrit presentat per la Demarcació de Costes de Balears, RE 322.
- apartat 3r.- Còpia de l’escrit del CIM, RE 489.
- apartat 4è.- Còpia de l’escrit del SOIB, RE 490.
- apartat 5è.- Còpia de l’escrit del CIM, RE 513.
- apartat 7è.- Còpia de l’escrit presentat pel Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, RE 527.
- apartat 9è.- Còpia de l’escrit de la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears,
RE 572.

-

Punt 9è.- Còpia de l’informe emès per l’Àrea de Serveis Socials respecte a l’actualització de
preus dels menús del servei de menjar a domicili.

-

Punt 11è.- Còpia del pressupost per a l’elaboració d’un llibret sobre l’ordenança de via
pública.

-

Punt 14è.- Còpia de l’informe emès pel coordinador de platges, de dia 24.01.05.

-

Punt 15è.- Còpia de les certificacions d’obres núm. 3 relatives a “Construcció Geriàtric a
Sant Lluís” i “Construcció Centre de Dia a Sant Lluís”.

-

Punt 16è.- Còpia de l’informe de l’Àrea de Contractació sobre el pressupost d’honoraris
presentat per Josep Quintana Subirats, relatiu a la redacció del projecte d’instal·lacions dels
dos edificis del Col·legi Públic (antiga edificació i nova construcció).

-

Punt 17è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1, relativa a “Ampliació zona tennis Sant
Lluís – 2ª fase”.
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-

Punt 18è.- Còpia del plec de clàusules administratives respecte a l’obra “Recollida aigües
pluvials a Binibèquer Vell”.

-

Punt 19è.- Còpia del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el CIM per ubicar una
orientadora laboral del servei d’orientació general del CIM a l’Ajuntament.

-

Punt 20è.- Còpia dels informes de l’Àrea de Contractació amb relació als acords adoptats
per la Comissió de Seguiment del Pla d’Excel·lència Turística de Punta Prima, així com dels
pressuposts aprovats presentats per l’enginyer Josep Quintana Subirats.

SISÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS.
Intervé la Sra. Astobiza Sintes recordant que a la darrera sessió va demanar que s’aclarís la
zona d’accés a les pistes de tennis, i mostra la seva satisfacció per haver podat les palmeres de
l’esmentada zona, i haver-ne aclarit l’accés.
Continua la Sra. Astobiza Sintes recordant, igualment, que a la darrera sessió plenària el PSM va
fer referència a un escrit de la Conselleria d’Educació sobre una sol·licitud de subvenció, RE
7245 de dia 07.12.04 i, atès que la regidora d’Educació va dir que no s’havia presentat cap
recurs sobre la desestimació de la sol·licitud, i que s’havia demanat l’ajuda a través d’un altre
programa i que s’havia concedit, demana quin programa era; quan es va concedir; i si s’ha
cobrat.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que la subvenció va ser denegada perquè va entrar fora de
termini, ja que si el període acabava dia 28 de juliol, aquesta va entrar dia 3 d’agost. I diu que,
posteriorment, es va demanar a un programa del Consell Insular de Menorca respecte a uns
romanents que hi havia, i diu que aquesta s’ha concedit, i que, si no recorda malament, es va
publicar al BOIB de dia 10 de gener. Així mateix, manifesta que encara no s’ha cobrat, ja que
aquesta es cobrarà quan hi hagi la inversió feta, s’hagi fet la reforma i s’hagin presentat les
factures.
Finalment, la Sra. Astobiza Sintes manifesta que li agradaria disposar, per escrit, d’un informe
respecte a tot el que s’ha dut a terme en manteniment i durant els darrers sis anys en el
poliesportiu municipal.
Intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que té tota una sèrie de qüestions pendents de
contestació. Manifesta que havia presentat una petició en resposta de 24 hores abans de la
sessió plenària, i que una mica abans del Ple se li ha lliurat la documentació, i que, si bé ha
pogut fullejar el seu contingut, no ha pogut aprofundir-hi i ho vol estudiar més a fons, així com
li agradaria visitar el secretari per demanar-li una sèrie d’interrogants sobre açò.
Per altra
banda, manifesta que, igualment, també havia fet unes preguntes de contestació en 24 hores,
relatives a les seves intervencions com a portaveu d’un grup polític, i diu que no se li ha
contestat.
El secretari informa que en el dia d’avui s’ha contestat una sol·licitud d’aquestes característiques
relativa a les aigües del terciari.
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La Sra. Baillo assenyala que, efectivament, aquesta s’ha contestat, però que n’hi havia d’altres
que no s’han contestat.
Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que, igualment, hi queda
per contestar diferents qüestions, com són:
-

Proposta vials de Binifadet.

-

Petició de relació de contenciosos.

-

Informació sobre els treballadors.

-

Possibles incompatibilitats de l’arquitecte Pere Serra Vich.

-

Possibilitat de disposar de la Sala de Plens per a una conferència dirigida al personal de
l’Ajuntament.

-

De la sessió plenària de dia 22.12.04, va demanar un informe sobre la regidoria
d’Urbanitzacions.

-

De la sessió plenària de dia 28.10.04, i respecte a la nau municipal del polígon industrial,
recorda que va demanar informació sobre aquesta i se li va contestar per escrit que l’acta
de recepció s’havia signat el dia 15.12.04 i que s’estava confeccionat un informe sobre
liquidació i que se li enviaria, però diu que aquest no l’ha rebut.

-

De la sessió plenària de dia 30.09.04, saber si es posaran o no semàfors a l’entrada del
poble. Recorda que es va demanar un informe al Consell Insular de Menorca, però com que
no s’havia rebut resposta, s’havia de reiterar la petició feta i diu que no sap si açò s’ha fet.

-

Comissions de Govern de dia 30.07.04 i 02.09.04 que té pendent de rebre informes.

-

Del Ple de dia 28.07.04 indica que va fer una sèrie de preguntes sobre la liquidació del
Pressupost de 2003, que no han estat contestades i diu que, després de tant de temps,
assenyala que es difícil poder fer un control.

-

Del Ple de dia 28.07.04 va demanar què passava sobre una moció de contenidors i se li va
dir que estava damunt la taula a una Comissió de Medi Ambient, i vol saber quan tindrà
sortida.

-

A una comissió va demanar una còpia de les factures sobre actuacions protocol·làries de
l’equip de govern i, si açò no és possible, li agradaria tenir-hi accés per poder-les consultar.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular està interessat a saber
quin serà el projecte que es farà a l’entrada del poble, on hi havia Sa Tanca, i assenyala que li
agradaria saber si s’ha presentat i, si no s’ha presentat, quan es presenti li agradaria veure’l, ja
que és important saber l’impacte que pot causar.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que pels mitjans de comunicació ha llegit que la
zona esportiva de Bintaufa és un projecte de 26,5 milions d’euros, dels quals el CIM i el Govern
de les Illes Balears hauran d’aportar conjuntament amb els tres Ajuntaments un 60%. I diu
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que, com que no sap la quantitat que haurà d’aportar l’Ajuntament de Sant Lluís, i ha llegit per
la premsa que els municipis abonarien entre tots la mateixa quantitat, assenyala que açò l’ha
preocupada i suggereix al batle que abans de signar el conveni ho estudiï detalladament,
perquè els usuaris del poble de Maó, amb 25.000 habitants, no són els mateixos que del poble
des Castell, amb 7.000, i de Sant Lluís, amb 5.000, i considera que s’hauria de fer proporcional
al nombre d’usuaris teòrics que hi poden anar.
Continua la Sra. Baillo Vadell manifestant que a la darrera sessió plenària la Sra. Pons
Villalonga, davant les queixes que van llegir d’un escrit de la directora del Col·legi Públic, va
contestar textualment: “...a dia d’avui estan pràcticament totes solucionades ....”. Manifesta
que disposa d’una còpia del que va contestar la Sra. Pons Villalonga a la directora del Col·legi
Públic, i diu que hi havia 31 reclamacions i la regidora va contestar: està en estudi; s’ha tornat
a demanar el pressupost; es va encarregar a l’empresa; es farà net; s’ha tornat a demanar el
pressupost; està en marxa; s’està fent; està encarregat; està pendent; està encomanat; es
demanarà ...; és a dir, dels 31 punts, vostè només n’ha solucionat 5 i es demana: açò és
pràcticament tot el que vostè dona per solucionat.?
Manifesta que el Partit Popular mai
s’atreviria a dir el que vostè va manifestar al Ple i li diu que, menys falsedats i més fets. I que,
quan estigui tot en condicions, ja que vostè està en el Consell Escolar, demani a la presidenta
que enviï una carta a l’Ajuntament i d’aquesta manera se sabrà que l’Ajuntament ha complit
amb tots els seus compromisos.

Intervé la Sra. Pons Villalonga manifestant que, a part de demanar a la directora que quan
estigui tot aclarit faci aquesta carta, suposa que també tindran ocasió d’anar-ho coneixent tot
perquè ens vam comprometre que cada mes es faria una revisió d’aquell informe per saber com
està el que queda pendent. Manifesta que hi ha coses que estan encarregades perquè són
materials que no hi ha aquí i els han de dur de fora, i que a mesura que es van duent es van
col·locant, com és ara la setmana passada que es van posar les dues fonts, així com els
antilliscants de l’escala.
Així mateix, manifesta que les barreres que separen els patis estan
encomanades des del mes de gener, i l’empresa va dir que a final de febrer o a principi de març
estarien col·locades. Conclou dient que, si bé repassarà l’acta, creu recordar que va dir que n’hi
havia que estaven enllestides, però no va dir que totes estiguessin resoltes.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que abans ha llegit textualment el que diu l’acta.
La Sra. Pons Villalonga manifesta que no li ho discutirà, perquè sap que vostè sempre té la raó,
i insisteix que ho veuran a mesura que es vagin fent les coses.
La Sra. Baillo Vadell diu que no sap si vostè (Sra. Pons) sap el que significa impertinència.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell mostra unes fotos que va fer a Las Lomes sobre abocament de
peltret, i assenyala que seria interessant que s’informàs la Policia Local i que s’hi fes una
actuació.
El batle manifesta que l’Ajuntament també disposa d’unes fotos semblants, i que és complicat
fer una actuació perquè són terrenys privats, i que s’està intentant poder localitzar els
propietaris, la qual cosa és difícil perquè és un inici d’urbanització de l’any 60 i sembla ser que
hi ha un disbarat de propietaris. Manifesta que, personalment, li encantaria tancar-ne els
accessos però no es pot fer, i diu que hi ha males experiències allà dins, i insisteix que són
terrenys privats. Així mateix, manifesta que l’Ajuntament s’està plantejant llevar el més gros,
però si qualcú hi va i els crida l’atenció, tindran tota la raó. A més, li demana a la Sra. Baillo
que si veu qualcú que hi deixa peltret, el denunciï.
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La Sra. Baillo Vadell demana si hi ha qualque possibilitat de fer qualque tancat sense demanar
permís, ja que açò li fa molta pena i ràbia.
El batle manifesta que no només a vostè, perquè açò dóna una sensació d’impotència, però
insisteix que són un terrenys privats.
Així mateix, manifesta que no és només en aquesta
zona, que passa açò, sinó a qualsevol punt de contenidors, i assenyala que, fins i tot, s’ha
hagut de canviar la ubicació d’alguna zona de contenidors. Conclou dient que, respecte a
l’abocament d’enderrocs a Les Lomes, que la intenció és retirar el més voluminós, si bé sap
que si qualcú els crida l’atenció, se n’hauran d’anar perquè són terrenys privats.
La Sra. Baillo Vadell assenyala que li dóna el vistiplau.
Intervé el Sr. Coll Alcina manifestant que la qüestió dels fems és un problema important i que
s’hauria d’intentar, amb la màxima urgència, fer el punt verd en el polígon industrial, ja que se
sap que molts d’aquest fems hi són a causa del tancament de Milà i s’han de posar mitjans per
donar qualque solució.
Intervé el batle manifestant que no tan sols a Sant Lluís sinó a Menorca i no creu que sigui
només el fet de tancar Milà, ja que la gent ho té molt més fàcil amb el servei que posa a
disposició l’Ajuntament, perquè només amb una trucada ho venen a cercar a casa teva, però hi
ha gent que no utilitza aquest servei i deixa els trastos devora els contenidors. I manifesta que
la gent no és conscient del mal que açò ens genera, i posa com a exemple devora es Camp
Sarg, on retires els trastos i al cap de mitja hora n’hi torna a haver. Conclou dient que es fa tot
el que es pot.

Intervé el Sr. Lorá Buzón fent referència, en primer lloc, a l’escrit de la Demarcació de Costes
de Balears, RE 322, de dia 20.01.05, relatiu al catàleg del patrimoni natural i elements singulars
en el terme municipal de Sant Lluís, i diu que li agradaria saber informació sobre aquesta
qüestió.
El batle manifesta que en el mes de setembre de 2004 el PSM va presentar una moció sobre
l’elaboració d’aquest catàleg i que el Ple va acordar suspendre per un període d’un any
l’atorgament de llicències de construcció a una zona de Cap d’en Font i, a la vegada, demanar a
la Conselleria de Medi Ambient, al Consell Insular de Menorca i a la Demarcació de Costes
l’elaboració d’aquest catàleg.
I diu que tant el CIM com la Demarcació de Costes han
contestat en el sentit que no és competència seva l’elaboració d’aquest catàleg. No obstant
açò, manifesta que a la darrera reunió que va mantenir amb Costes els va exposar novament
aquesta qüestió, informant-los de la no-existència de catàleg ni inventari sobre coves marines, i
diu que es van comprometre a analitzar-ho novament. Conclou dient que no és lògic que sigui
l’Ajuntament qui hagi de fer aquest catàleg.
Per altra banda, i respecte als contenciosos que va posar el CIM contra una sèrie de llicències
d’obres, el Sr. Lora Buzón informa dels escrits presentats per Promocines Sincar Menorca SL i
Ines Monzali, RE 240 i 257, respectivament,
en sol·licitud d’una nova llicència per a la
construcció d’un habitatge; i demana si l’Ajuntament ha concedit la nova llicència i, si és així, si
entren en el numero de quota d’enguany.
El batle respon que sí que s’han donat les llicències, d’acord amb la normativa actual, i que
agafen numero de quota de l’any 2005.
Intervé la Sra. Giuditta Zaniol informant que, respecte a la cova, es va demanar en el mes de
setembre de 2003 la cartografia i que encara s’està esperant de rebre aquesta documentació.
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Per altra banda, la Sra. Giuditta Zaniol informa que des de l’àrea de Medi ambient s’ha
organitzat una visita a la planta de Milà, i que aquesta serà el dissabte dia 12 de març, a les 10
hores del matí.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20.55 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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