ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DIA 30 DE JUNY DE 2006
A Sant Lluís a les 13:00 hores de dia 30 de juny de 2006, 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 Tinent de batle :
2ª Tinent de batle :
3er Tinent de batle :
Regidor :
Regidora :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
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
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. Informa que el regidor del PSOE, Juan Cubas Cremades,
s’incorporarà durant el desenvolupament de la sessió.
Igualment, la Sra. Baillo Vadell assenyala que els regidors del Partit Popular Cristobal Coll Alcina
i Magdalena Astobiza s’incorporaran durant el desenvolupament de la sessió.
PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PRESENT SESSIÓ
El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2006/467, de dia 29.06.06, que diu:
“Atendiendo al informe emitido por el Sr. Secretario de la Corporación, de día 29.06.06, con relación al
escrito presentado por el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Lluís (RE 3617
de día 28.06.06) con relación a la convocatoria de la sesión ordinaria de pleno a celebrar el día 29.06.06;
y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.c) de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, es por lo que vengo en --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R E SO L V E R ------------------------------------------------------Primero.- Anular la convocatoria del pleno ordinario suscrita por esta Alcaldía en fecha 26.06.06 y a
celebrar el día 29.06.06. --------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la totalidad de los miembros de la Corporación. -------Tercero.- Atendiendo a la urgencia de determinados asuntos que figuraban en el orden del día de la
sesión plenaria, con dictámenes elaborados por determinadas comisiones informativas, convocar Pleno
extraordinario y urgente a celebrar el día 30.06.06, a las 13 horas.” -----------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de la urgència de la present
sessió.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), UCM (1) i
PSM (1); i dos vots en contra, corresponents als membres del PP (2); acorda ratificar la
urgència de la present sessió.
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SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.06.06.RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:

“El secretari dóna compte de les diferents resolucions d’Alcaldia en matèria de personal: ---------

Resolució d’Alcaldia núm. 2006/312.- Pròrroga contracte Catalina Villalonga Martínez, des del dia
20.04.06 fins al dia 19.06.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/313.- Contractació Marta Robles Llamas i Martina Olives Tudurí, des
del dia 21.04.06 fins al dia 31.05.06 (suport administratiu Serveis Tècnics). -------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/342.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez, des del dia 24.04.06
fins al dia 28.04.06. (servei neteja). -------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/344.- Contractació Antonia Camps Melia, des del dia 26.04.06 fins al
dia 25.06.06 (auxiliar administrativa àrea Contractació). -------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/357.- Contractació Esther Buil Esteban, des del dia 01.05.06 fins al dia
31.12.06 (Policia Turística). ----------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/358.- Contractació José Carlos Marquéz Torres, des del dia 01.05.06
fins al dia 31.12.06 (Policia Turística). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/378.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez, des del dia 11.05.06
fins al dia 19.05.06 (servei neteja). --------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/383.- Contractació Sonia Riudavets Tudurí, des del dia 18.05.06 fins la
dia 31.07.06 (auxiliar administrativa Serveis Tècnics). ---------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/385.- Contractació Guadalupe Gomila Sánchez, des del dia 23.05.06
fins la reincorporació de la treballadora Amparo Gutiérrez Pulido, actualment de baixa per ILT (servei
neteja). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/386.- Contractació Claudio Martín Poloni, des del dia 22.05.06 fins al
dia 30.06.06 (monitor Àrea Joventut). ----------------------------------------------------------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/419.- Pròrroga contracte Marta Robles Llamas i Martina Olives Tudurí,
des del dia 01.06.06 fins al dia 30.06.06 (suport administratiu Serveis Tècnics). --------------------------Resolució d’Alcaldia núm. 2006/455.- Contractació Bartolomé Olives Villalonga, des del dia 17.06.06
fins a la provisió definitiva de la plaça vacant a la plantilla municipal (director Escola de Música). -----Resolució d’Alcaldia núm. 2006/456.- Contractació Magdalena Pons Sintes, des del dia 19.06.06 fins al
dia 31.08.06 (auxiliar administratiu Centre Informació Turística de Punta Prima). -------------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb el vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2006/312, 2006/313, 2006/342,
2006/344, 2006/357, 2006/358, 2006/378, 2006/383, 2006/385, 2006/386, 2006/419, 2006/455 i
2006/456, indicades anteriorment.” --------------------------------------------------------------------------------

A les 13.10 hores, prèvia autorització del batle, s’incorpora a la sessió el regidor del PSOE, Juan
Cubas Cremades.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i tres abstencions, corresponents als membres del PP (2) i PSM (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2006/312, 2006/313,
2006/342, 2006/344, 2006/357, 2006/358, 2006/378, 2006/383, 2006/385, 2006/386,
2006/419, 2006/455 i 2006/456, indicades anteriorment.
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TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.06.06.DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2006/443.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2005
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:
“El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2006/443, de dia 16.06.06, relativa a l’assumpte
indicat, la qual textualment diu: ------------------------------------------------------------------------------------------

“Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto General de 2005 formulado por el Sr. Secretario Interventor y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 y siguientes de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, vengo en -----------------------------------------------------------------RESOLVER ------------------------------------------------------------------Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2005, de conformidad con las siguientes circunstancias: ------------------------RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2005
1º Derechos Reconocidos Netos
2º Obligaciones Reconocidas netas
3º Remanentes, financiación afectada
Resultado Presupuestario 2005 (1-2+3)
4º Desviaciones positivas gastos financiación afectada
5º Créditos con cargo a Remanente Tesorería
Resultado presupuestario ajustado (1-2+34+5)

7.370.383,06
6.859.708,34
0,00
510.674,72
85.892,57
116.534,83
541.316,98

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DE 2005
1º (+) Derechos Pendientes de Cobro
Presupuesto Corriente
884.289,40
Presupuestos Cerrados
5.238.113,36
Deudores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Saldos de dudoso cobro
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.
2º (-) Obligaciones Pendientes de Pago
Presupuesto Corriente
Presupuestos Cerrados
Acreedores no presupuestarios
De recursos de otras Entidades Publicas
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.
3º (+) Fondos Liquidos de Tesorería
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL
4º Remanente Tesorería afectado a gastos
con financiación afectada
5º Remanentes de Tesorería para gastos
generales

4.421.684,02

209.413,72
0,00
-1.331.298,50
-578.833,96
5.470.278,52
1.625.107,73
4.186.051,21
704.630,41
0,00
-1.045.510,83
1.951.889,39
903.294,89
85.892,57
477.121,01

REMANENTE A PLICABLE EJERCICIO SIGUIENTE

340.281,31

ESTADO RESUMEN DE LOS SALDOS NO PRESUPUESTARIOS (METÁLICO)

M203100
M203101
M203102
M203200
M203210
M203300
M203301
M204100
M204200

Impuesto Valor Añadido
IVA - Polígono Industrial
Hacienda Publica Deud/Acreed por IVA
Operación Crédito B.Vell
Póliza Crédito BCL 480.00€
Anticipos personal
Anticipos a Entidades
Cuotas Seguridad Social
I.R.P.F.

Saldo Acreed.
0,00
0,00
249.561,25
105.177,12
108.164,73

Saldo deudor
0,00
0,00
0,00
0,00
39.461,90
169.951,82

11.025,74
87.323,82
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M206100
M207100
M208200
M300000
M300001
M300002
M300003
M300004
M300005
M300006
M400001
M400002
M400003
M400004
M400005
M400006
M400008
M400009
M400010
SALDOS

Requisa Compañías Agua
Fianzas y Depósitos
Casetas S'Atalaia
Pendientes de aplicación - Bordillos
Pendientes de aplicación ingresos
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación – Pósito
Pendientes de aplicación - S Ganxo
Pendientes de aplicación -IAE
Pendientes de aplicación -B.Vell
Pendientes de aplicación - Gastos
Pendientes de aplicación - Aigües
Pendientes de aplicación - Cen.Sanit.
Pendientes de aplicación - Canon
Pendientes de aplicación - Son Ganxo
Pendientes de aplicación - Sup.Cto.
Pendientes de aplicación Bin.Vell
Pendientes de aplicación - Son Remey
Pendientes de aplicación - Son Ganxo

26.650,10
156.219,59
12.841,84
141.237,84
153.210,22
-0,03
35.159,21
98.505,42
22.941,92
101.129,28

1.296.306,21

209.651,25
18.948,74
9.172,88
-12.854,68
31.471,24
260.190,91
235.194,19
220.624,76
73.111,54
1.267.766,39

28.539,82”

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular el dia 23.06.06, RE 3528, va presentar un
escrit en el qual demanava que se li proporcionàs la liquidació del Pressupost de 2005 respecte als
ingressos i despeses per partides i, atès que no se li ha lliurat, demana que se li entregui al més prest
possible. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle informa que l’esmentada petició s’ha remès a l’Àrea d’Intervenció i que durant els propers dies es
remetrà. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que és difícil analitzar un expedient d’aquestes característiques sense
disposar de tota la documentació, si bé sap que en el seu dia hi haurà l’anàlisi del compte general, però
entén que s’hauria de disposar de la total documentació sobre la liquidació del pressupost. Tot seguit,
demana una explicació dels següents apartats de la liquidació: ----------------------------------------------------Estat romanent Tresoreria.- Drets pendents de cobrament.- Pressuposts tancats, per import de
5.238.113,36 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------Estat romanent Tresoreria.- Obligacions pendents de pagament.- Pressuposts tancats, per import de
4.186.051,21 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------A la liquidació del Pressupost de 2004, apartat de: “Estat romanent Tresoreria.- Drets pendents de
cobrament.- Pressupost tancats” hi figuraven 5.020.659,94 € i a la liquidació del Pressupost de
2005, 5.238.113,36 €. En canvi, a l’apartat de: “Estat romanent Tresoreria.- Obligacions pendents
de pagament.- Pressuposts tancats”, hi figuraven 2.795.548,45 i a la liquidació del Pressupost de
2005, 4.186.051,21 €. Demana per què aquesta diferència tan gran. ------------------------------------Respecte als saldos de dubtós cobrament, per import d’1.331.298,50 €, demana: Com està aquesta
situació? Quina esperança hi ha de cobrar-ho? -----------------------------------------------------------------Pel que fa al document de “Dotació saldo de dubtós cobrament exercici 2004”, on figuren diferents
quantitats pendents de cobrament d’altres administracions, demana: Quines esperances hi ha de
cobrar-ho? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualment, i respecte a l’esmentat document, en els exercicis de 2001, 2002 i 2003 hi figura una
partida relativa a “Concessions administratives”, i demana: A què fa referència aquesta partida? ---Demana informació respecte al concepte “Ajustament” que figura a l’esmentat document. -------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació en resta assabentada.” ---------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’any passat, en el Ple de la liquidació del
pressupost, li van fer el mateix que enguany: van deixar per a darrera hora la comissió
d’Economia i Hisenda. Una vegada més va reclamar la relació d’ingressos i despeses per
partides, i aquest any, ahir capvespre, va tenir la documentació. I demana el mateix que l’any
passat: És que no es volia que tinguéssim temps de revisar-ho? Manifesta que la llei hi és
perquè es compleixi, no perquè s’interpreti com el batle vulgui i ja és hora que sàpiga que
l’ordre del dia d’un Ple, més tota la documentació o almenys l’accés a la informació, ja sigui per
donar-ne compte o per un dictamen de la comissió, l’oposició ha de tenir-la en dos dies hàbils
anteriors al Ple per poder analitzar els assumptes que es duen a la sessió plenària.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, una vegada més, tenim un saldo de dubtós
cobrament, un import d’1.331.298,50 euros. i ens diuen que realitzaran les gestions oportunes
per cobrar el màxim, però el Partit Popular es demana: Què han fet aquests primers mesos de
l‘any 2006 per cobrar-ho? Què faran a partir d’ara? Recorda que l’any passat el batle no va
contestar, bé sí, va dir que li contestaria l’Àrea de Recaptació, si bé diu que encara està
esperant que contestin. Respecte a les concessions administratives, es va dir que li dirien què
eren, que són quantitats pendents de cobrament, però no en saben res més; espera que li
pugui contestar el senyor batle.
El batle assenyala que açò es traslladarà al departament que toqui i se li contestarà i demana si
hi ha més intervencions. La Sra. Baillo Vadell manifesta que té dret a una segona intervenció i,
si el batle no pot contestar, esperarà la seva contestació per escrit, però insisteix que té dret a
una segona intervenció. El batle assenyala que hi ha hagut un primer torn d’intervenció, i com
que no hi ha hagut contestació... La Sra. Baillo Vadell reitera que té dret a un segon torn
d’intervenció. El batle manifesta que, doncs, intervengui.
A les 13.20 hores, prèvia autorització del batle, s’incorpora a la sessió el regidor del PP,
Cristobal Coll Alcina.
Pren novament la paraula la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que esperava que el batle digués
qualque cosa, però es veu que no té argumentació. I recorda que l’any passat el batle li va dir
una cosa que li agradaria comentar, i és que li va dir que tenia molta cara per no acceptar les
obligacions que me corresponien, cosa que no va entendre i no entén ara.
Continua
manifestant que, tal vegada, el punt estrella de la liquidació dels pressupostos siguin les
despeses jurídiques, ja que entre l’any 2003, 2004 i 2005 vostè ha tingut unes despeses
jurídiques de tribunals de 180.000 euros, i creu que açò són molts de doblers per a aquest
Ajuntament. Recorda que fa 10 anys, l’any 1995, l’import que es va pagar per la mateixa raó
van ser de 180 euros, i es demana: Hi ha diferència de governar? Exactament l’any 1995 no
sap qui governava, si el PP o el PSOE, li és exactament igual, però vol que el batle entengui que
hi ha una gran diferència i que açò no ho ha de pagar vostè, sinó que s’ha de pagar entre tots
els ciutadans i, personalment, al seu grup polític, li fa moltíssima ràbia que vostè, havent posat
unes quantitats pressupostàries, no sigui capaç de complir-les i s’excedeixi en molt del que
realment va pressupostar. Per tant, aquesta liquidació de pressupostos en absolut reflecteix la
realitat del que vostè va pressupostar.
El batle manifesta que a la millor la ràbia li durarà bastant de temps més. Diu que l’any 1995 el
qui governava es sap ben bé, si bé a mitjan any hi va haver un canvi de govern; ara bé, no es
pot oblidar l’any 1991, 1992, 1993 i 1994 qui governava i certs deutes que va deixar el govern
que governava en aquell moment, sigui el qui sigui el qui governàs, perquè açò al final allò que
queda ho assumeix el que ve a continuació. Respecte al comentari sobre els 180.000 euros de
despeses jurídiques, manifesta que afectarà a l’Ajuntament de Sant lluís, no a ell, i altra
administració que va posar plets en contra de l’Ajuntament de Sant Lluís. Assenyala que és
una despesa innecessària, però açò, per desgràcia, no estava en mans de l’Ajuntament de Sant
Lluís, i si aquesta altra administració va creure oportú fer el que va fer, allà ell. Es demana: A
quina conclusió es va arribar? Durant 25 anys s’havien donat llicències de la mateixa manera i
en el dia d’avui la conclusió de les sentències, incloses les apel·lacions, perquè el plet sempre és
un, no dos, l’únic que diuen és que per donar una llicència a la costa de Sant Lluís hem de
demanar aval o afectació al Registre de la Propietat, per manca de serveis. Açò és la conclusió
de les sentències i dels 180.000 euros.
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Segueix el batle. Respecte als casos pendents de dubtós cobrament, manifesta que en aquests
moments hi ha una quantitat important pendent de cobrar que semblava que la portaveu del
PP o el seu grup polític ajudaria; es va convocar a una reunió el president del Govern balear
per clarificar, però sembla ser que no va bastar o bé que no té el pes que aquest Ajuntament
pensava que tenia la portaveu del PP, per açò, encara segueixen en concepte de dubtós
cobrament els 300.000 euros del Pla Mirall. Conclou dient que la ràbia probablement l’haurà
d’aguantar moltíssim de temps perquè, n’està segur, que aquest municipi seguirà dipositant
confiança en aquest equip de govern.
El Ple en resta assabentat.
QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.06.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 4 AL PRESSUPOST DE 2006
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’informe de Secretaria –
Intervenció, de dia 21.06.06, així com de la proposició d’Alcaldia, de dia 22.06.06, amb relació a
l’assumpte indicat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 (per majors ingressos i amb càrrec al
romanent positiu de Tresoreria) al Pressupost de 2006, per import de 569.776,10 euros. --------------------Segona.- Publicar-ne l’acord al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats
puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.” -------------------------------------I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i UCM (1);
i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i PSM (1); acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 (per majors ingressos i amb
càrrec al romanent positiu de Tresoreria) al Pressupost de 2006, per import de 569.776,10
euros.
Segon.- Publicar-ne l’acord al BOIB durant el període de 15 dies hàbils, per tal que els
interessats puguin presentar, si és el cas, al·legacions, reclamacions o suggeriments.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.06.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
REVISIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS
URBANS DE MENORCA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:
“El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, la qual diu: --------------“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29.09.05 va aprovar inicialment la proposta de revisió
dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels residus sòlids urbans de Menorca, de conformitat amb el
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text facilitat per l’esmentat consorci.
L’esmentat acord va ser notificat a la Presidenta del Consorci en
data 10.10.05. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desprès de l’exposició pública realitzada pel Consorci, conjuntament per part de totes les administracions
afectades de l’expedient, es va presentar una única al·legació per part de l’Ajuntament de Ciutadella, la
qual va ser estimada per la Junta de Govern de l’esmentat Consorci. ---------------------------------------------Atenent a la proposta d’estatuts remesa pel Consorci de residus sòlids urbans de Menorca per a la seva
aprovació definitiva i que s’acompanya a la present proposició, és el motiu el qual elevo a la consideració
de la Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les
següents ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD--------------------------------------------------Primera.- Aprovar definitivament la proposta de revisió dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels
residus sòlids urbans de Menorca, de conformitat amb el text que s’adjunta com a annex. -------------------Segona.- Remetre el present acord a la Presidenta del Consorci per a la gestió dels residus sòlids urbans
de Menorca, per tal que es procedeixi a la publicació conjunta del text d’estatuts aprovat definitivament.”
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----------------------La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------Primera.- Aprovar definitivament la proposta de revisió dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels
Residus Sòlids urbans de Menorca, de conformitat amb el text que s’adjunta com a annex. -----------------Segona.- Remetre el present acord a la presidenta del Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans
de Menorca, per tal que es procedeixi a la publicació conjunta del text d’estatuts aprovat definitivament.” -

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3); acorda:
Primer.- Aprovar definitivament la proposta de revisió dels Estatuts del Consorci per a la Gestió
dels Residus Sòlids urbans de Menorca, de conformitat amb el text que s’adjunta com a annex.
Segon.- Remetre el present acord a la presidenta del Consorci per a la Gestió dels Residus
Sòlids Urbans de Menorca, per tal que es procedeixi a la publicació conjunta del text d’estatuts
aprovat definitivament.
SISÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.06.06.PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA DENEGACIÓ, PER SILENCI, DE LA
PETICIÓ RELATIVA A L'IMPULS, ELABORACIÓ I APROVACIÓ PEL CONSELL DEL
GOVERN DE LA CAIB D'UN CONVENI PER AL FINANÇAMENT D'OBRES EXECUTADES
EN EL MARC DEL PLA MIRALL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat, la qual diu: ----------------“La Junta de Govern Local de dia 27.10.05 va adoptar acord relatiu a sol·licitar de l’Hble. Sr. President de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en ordre a la liquidació de les actuacions realitzades per
aquest Ajuntament en el marc del Pla Mirall, que impulsi l’elaboració i proposi per a la seva aprovació pel
Consell de Govern de la CAIB un conveni a subscriure amb aquest Ajuntament que suposi la formalització i
culminació del procés desenvolupat. --------------------------------------------------------------------------------Posteriorment, en data 10.02.06, RE 776, es va rebre un escrit de l’Hble. President relatiu a l’esmentada
petició. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En data 18.04.06 es va remetre un nou escrit a l’Hble. Sr. President sol·licitant formalment que clarificàs
si l’esmentat escrit de dia 07.02.06 (RE 776 de dia 10.02.06) era una resolució i, en cas afirmatiu, que a la
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major urgència confirmàs a aquest Ajuntament dita situació amb expressió dels recursos procedents
davant la mateixa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les anàlisis realitzades pels serveis jurídics de la Corporació i el temps transcorregut des de la petició
original realitzada en el mes d’octubre 2005 i la petició de clarificació efectuada en el mes d’abril de 2006,
pot considerar-se l’existència d’un silencia negatiu a la petició formalment realitzada per aquest
Ajuntament d’impuls, elaboració i aprovació del conveni esmentat. -----------------------------------------------Atenent a les circumstàncies exposades, es el motiu pel qual elevo a la consideració de la Comissió
d’Economia, Hisenda i Governació, en ordre a l’adopció de l’oportú acord plenari, de les següents ---------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD--------------------------------------------------Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la denegació per silenci de la petició relativa a
l’impuls, elaboració i aprovació pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’un
conveni pel finançament de les obres executades en el marc del Pla Mirall. -------------------------------------Segon.- Designar a l’advocat Juan Mir Cerdó i al procurador Gabriel Buades Salom perquè representin a
aquest Ajuntament a l’esmentat procediment.” -----------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que a la proposició queda clar el que l’Ajuntament reclama en aquest sentit,
respecte als famosos 50 milions de ptes. que la CAIB deu a aquest Ajuntament, i diu que s’han fet tots els
tràmits, s’ha plantejat a la CAIB, en reiterades ocasions, aquesta qüestió i, vist que no s’ha dut a terme i
que la darrera petició no s’ha contestat, és el motiu pel qual es considera oportú interposar recurs
contenciós administratiu per aquesta suposada denegació per silenci. -------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle fa menció del concepte “silenci”, però assenyala que
el dia 10.02.06 es va rebre un escrit del president de les Illes Balears. ------------------------------------------El batle manifesta que a l’esmentat escrit no queda clara la resposta i, per açò, el dia 18.04.06 se li va
remetre un nou escrit sol·licitant formalment que clarificàs si l’escrit de dia 10.02.06 era una resolució i,
en cas afirmatiu, que urgentment confirmàs a aquest Ajuntament la dita situació amb indicació dels
recursos procedents davant el cas. Atès que no s’ha rebut contestació, és el motiu pel qual s’interpreta la
denegació, per silenci, de la petició efectuada en el seu dia. -----------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell demana al batle si s’ha posat en contacte amb el conseller pertinent per intentar
arribar a una solució. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que arribar al conseller pertinent després d’haver arribat al president del Govern de les
Illes Balears..., i diu que vist que no trobaven contestació del conseller van recórrer al president del
Govern de les Illes Balears i, com que aquest va contestar d’una manera que no sabies si era denegatòria
o en positiu, és el motiu pel qual se li va reiterar l’escrit municipal, el qual posteriorment no va
contestar. Conclou dient que, prèviament a tots aquests escrits, es va plantejar aquest assumpte tant al
conseller com al president. -----------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Demana una còpia de l’escrit del president de la CAIB de dia 10.02.06.
El
batle assenyala que se li remetrà, així com la reiteració feta per l’Ajuntament, a la qual no s’ha rebut
contestació.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia indicada. ----

La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, amb els vots a favor dels representants del PSOE i UCM,
que suposen sis vots ponderats; i l’abstenció dels representants del PP i PSM, que suposen cinc vots
ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------Primera.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la denegació per silenci de la petició relativa
a l’impuls, elaboració i aprovació pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’un
conveni per al finançament de les obres executades en el marc del Pla Mirall. ---------------------------------Segona.- Designar l’advocat Juan Mir Cerdó i el procurador Gabriel Buades Salom perquè representin
aquest Ajuntament en l’esmentat procediment.” ----------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que creu que hauria de ser el batle qui donàs una
explicació a tot el consistori, però com que ha vist que no la dóna, farà una mica d’història
respecte al Pla Mirall. Diu que les obres van ser realitzades l’any 2000 per posar aglomerat,
enllumenat públic, etc. a Punta Prima i Son Ganxo, i que entre els anys 2001 - 2004 es va
reclamar el pagament al Govern balear, a través de la Conselleria de Turisme
- per cert, li
recorda que en aquell moment governava el Pacte de Progrés i no li van fer cap cas-, és a dir,
quatre anys reclamant i no li van contestar.
Segueix la Sra. Baillo. Manifesta que en el mes de juny de 2004, amb un nou govern, tornen a
reclamar els famosos 50 milions de pessetes, demanen si hi ha un conveni signat i l’Ajuntament
contesta que no; per tant, per no haver signat un conveni, avui s’està tractant aquest punt de
l’ordre del dia. I es demana: On va anar a parar aquest conveni? perquè l’any 1997 el Govern
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balear va enviar a l’Ajuntament aquest conveni i, en aquell moment, té entès que
governaven vostès. Així mateix, manifesta que el novembre de l’any 2005 la Junta de Govern
demana al president la signatura del conveni d’unes obres realitzades i pagades l’any 2000 i el
mes de febrer de 2006 el president contesta que existeix la voluntat d’estudiar alguna sortida i
que es posi en contacte amb el Sr. Flaquer, de la Conselleria de Turisme.
A la Comissió
d’Hisenda va demanar si ho havia fet així, i el batle va contestar que no, que no era necessari
posar-se en contacte amb la Conselleria de Turisme pel fet que havia anat a més altes
instàncies, al president del Govern balear. I es demana: Si el president li contesta que faci uns
passos, on es el silenci que vostè al·lega? No ho entén.
Si no se li contesta allò que vostè
vol, és motiu açò de posar un contenciós?
Finalment la Sra. Baillo manifesta que en lloc de fer el que li recomana el Sr. Matas vostè li
torna escriure i li demana que clarifiqui el seu escrit; passats dos mesos, avui ens du la
proposta de posar un contenciós perquè en dos mesos no li han contestat i diu que, realment,
açò li fa gràcia. I es demana: Per la mateixa regla de tres, quants de contenciosos hauria de
rebre vostè per no contestar els escrits? Per què no segueix les recomanacions del president
del Govern? Per què amb el Pacte de Progrés no va actuar de la mateixa manera, tenint en
compte que el Pacte de Progrés va estar quatre anys immediatament d’haver finalitzat les
obres?
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la qüestió del Pla Mirall, tant si es va fer durant el
Pacte de Progrés com si no, el que compte és l’ara, el després ja ha passat i és important
solucionar els problemes que pugui tenir l’Ajuntament, i si la solució d’aquests doblers la té el
Govern balear, creu que com menys es demori aquesta qüestió, millor. Per tant, anuncia que
donarà suport a l’equip de govern.
Intervé el batle. Manifesta que la historia del Pla Mirall no comença l’any 2000, sinó que
comença l’any 1997, i es demana: Qui governava l’any 1997? És igual qui governàs. A partir
d’això hi ha una sèrie d’escrits i vostè acaba de fer una afirmació que, evidentment, no en té
coneixement, respecte que s’havia enviat un conveni a Sant Lluís i demana a la Secretaria de
la corporació: A on va anar a parar aquest conveni?
Respecte a voluntat de sortida,
manifesta que la contestació del president Matas demostra molt poca voluntat de sortida, ja
que el remet al Sr. Flaquer i, amb el Sr. Flaquer, ja havien tingut contactes l’any 2003, 2004,
2005, i amb els anteriors consellers, igualment, i no tan sols açò, sinó que el Govern balear va
enviar els seus representants per certificar els finals d’obra i, per açò, seguim reclamant els
300.000 euros.
Continua el batle. Manifesta que, com que creu que estam en raó de reclamar-los, és per açò
que es du aquesta proposició al Ple, però com sempre el Partit Popular, poc defensor
dels interessos de Sant Lluís, vol pensar que hi votarà en contra, cosa que no li
agradaria. Respecte a la recomanació de xerrar amb el Sr. Flaquer, manifesta que fa pocs
dies va venir a Menorca, se li va reclamar el darrer pagament del Pla d’Excel·lència que havien
d’haver liquidat l’any 2005, i en va prendre nota, però han passat bastants setmanes i no hi ha
contestació. S’està reiterant al funcionari de torn, però segueix quedant pendent un pagament
del Pla d’Excel·lència i es demana: Havent-hi conveni, que també haurem d’acabar al
contenciós per seguir la recomanació del president Matas?
Finalment, el batle es dirigeix a la senyora Baillo i als membres del Partit Popular dient-los que
haurien de ser més seriosos i demostrar la seva vàlua davant els seus companys. A més,
recorda que vostè, senyora Baillo, va propiciar una reunió amb el president Matas, aprofitant
que venia a Menorca. I així es va fer, li van treure tots els problemes i ell va prendre notes,
però la conclusió és que en el dia d’avui l’Ajuntament de Sant Lluís es veu forçat i obligat a obrir
batalla jurídica per reclamar aquest deute. I es demana: Què succeirà?... Imprevisible,
interrogant. Conclou dient que nosaltres pensàvem i –n’estaven convençuts- que el Govern
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Balear atendria aquest deute, però veim que no és així i, per açò, estam obligats a fer
aquesta passa, no perquè ens agradi, sinó obligats per defensar els interessos del poble de
Sant Lluís. I així ho farem mentre estiguem aquí.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que vostè, com a batle, hauria d’estar més
informat del que n’està, ja que l’any 1997 el Govern balear presenta un escrit a aquest
Ajuntament, amb registre d’entrada núm. 3944, el qual, entre altres coses, diu el següent:
“... Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el art. 28.c del Decreto 86/97 (BOCAIB núm. 82, del
1.7.97) de regulación de los Consorcios Locales para la gestión del Plan Extraordinario de
Recuperación y Mejora del Paisaje Urbano (Mirall), le indico que en el término máximo de 3
meses a partir de la fecha de la resolución del expediente de subvención a favor del
Ayuntamiento, el Consistorio que Vd. preside está obligado a:
1) Aprobar el Convenio Tipo que se adjunta... “

Per tant, entén que açò ha arribat a l’Ajuntament de Sant Lluís i, si vostè no ho sap, és el seu
problema, però no el problema del Partit Popular.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la Comissió d’Hisenda el batle va perdre el
control quan xerraven d’aquest assumpte, “vostè va perdre es papers quan me va dir que jo
tenia un atac de calentura, un atac de calentura, senyor batle, simplement per tenir idees
diferents a les seves.”
El batle demana que es posi tranquil·la.
La Sra. Baillo demana que no la interrompi, per favor. I segueix dient-li que “vostè és un
machista maleducat, emprar la meva condició de dona per humiliar-me i atacar la meva
dignitat, açò demostra el pobre batle que té Sant Lluís. Aquesta falta de respecte cap a
aquesta portaveu diu molt poc de la seva qualitat com a persona i molt de persona miserable
que s’aprofita de la cadira que ocupa per maltractar la gent.” Finalment, i tornant al Pla Mirall,
anuncia que el Partit Popular, efectivament, votarà en contra de la proposició d’Alcaldia perquè
pensa que no té cap raó i que, una vegada més, “perdrem un contenciós i açò ens indigna
perquè estam farts de perdre contenciosos per la seva culpa, perquè no ho paga vostè, sinó
que ho hem de pagar entre tots els ciutadans.”
Intervé el batle. Manifesta que rebutja les paraules de la senyora Baillo d’una forma enèrgica:
“Vostè és una maleducada i, a més, és una mala persona, vostè me va dir malcriat a la
comissió”. Tot seguit, la Sra. Baillo diu que “després del que vostè em va dir”. El batle es
dirigeix a la senyora Baillo dient-li que té ell la possessió de la paraula i que calli ja d’una
vegada. Segueix dient “que ella es una mala persona, i que li va dir malcriat”. La Sra. Baillo
torna a dir que “després del que vostè em va dir”. El batle demana novament a la Sra. Baillo
que calli, que ara li toca a ell xerrar, que és ell qui dirigeix el Ple, “tranquil·la, senyora Baillo,
que està perdent el control vostè, que el perd sempre, però com que a alguns “se le supone...”
No, a vostè “no se le supone”, vostè és una mala persona i, a més, mentidera, i açò és la cosa
mes greu que pot tenir una persona, entre cometes. Vostè ha vingut aquí a despatxar-se a
gust amb un punt que xerra d’un tema en concret per tirar-me tot una sèrie d’insults de
machista, maleducat, de poca qualitat de persona, açò és allò que és vostè, vostè es veu
reflectida en aquest mirall, senyora Baillo, únicament i exclusivament, vostè està reflectida en
aquest mirall i ja li vaig dir qualque vegada que es miri el seu llombrígol abans de voler veure
el dels altres; i açò no és machisme, açò es una dita menorquina, amb hac o sense hac.”
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Tot seguit, i atès que la senyora Astobiza Sintes s’incorporava a la sessió, el batle li diu que
esperi un moment perquè encara no li ha donat autorització per entrar. La Sra. Baillo es
dirigeix a la senyora Astobiza dient-li que el batle està actuant de forma diferent, ja que no ha
actuat així amb els altres regidors.
El batle diu que als altres regidors els ha donat ordre de
poder entrar, tant al senyor Cubas Cremades com al senyor Coll Alcina, i demana a la senyora
Astobiza Sintes que esperi un moment.
Finalment, el batle reitera que “vostè –dirigint-se a la senyora Baillo- és una mala persona i, a
més, mentidera”.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Economia, Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i tres vots en contra, corresponents als membres del PP (3); acorda:
Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la denegació, per silenci, de la
petició relativa a l’impuls, elaboració i aprovació pel Consell de Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d’un conveni per al finançament de les obres executades en el
marc del Pla Mirall.
Segon.- Designar l’advocat Juan Mir Cerdó i el procurador Gabriel Buades Salom perquè
representin aquest Ajuntament en l’esmentat procediment.
Tot seguit, el batle demana al secretari de la corporació que vagi a cridar la regidora del Partit
Popular, senyora Astobiza Sintes, perquè s’incorpori a la sessió.
El secretari informa que, sembla ser, que no hi és.
El batle assenyala que no ha dit que li telefonem. La Sra. Baillo Vadell diu que li telefoni vostè.
El batle diu que ell no té el telèfon, aquí. La Sra. Baillo Vadell diu que ella l’hi pot donar,
perquè vostè no ho ha fet bé de la manera que li ha rallat una vegada més. El batle diu que
molt bé, senyora Baillo.
A continuació, es passa al següent punt de l’ordre del dia.
SETÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 26.06.06.APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS QUE HAURÀ DE REGIR PER A L'ARRENDAMENT
D'UNA SUPERFÍCIE DE SÒL RÚSTIC, PROPIETAT MUNICIPAL, SITUADA A
BINISSAFÚLLER PLATJA AMB DESTINACIÓ A LA IMPLANTACIÓ D'ENERGIA
FOTOVOLTAICA
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia del plec de condicions relatiu a
l’assumpte indicat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle.
Manifesta que amb l’aprovació definitiva de la modificació del PTI s’incorpora la
possibilitat que en sòls rústics es puguin implantar instal·lacions eòliques o fotovoltaiques, i diu que, en
aquest cas, l’Ajuntament planteja la promoció d’energia solar fotovoltaica, precisament per l’impacte
visual, si bé la parcel·la municipal on es planteja açò queda molt enfora de les visuals de la gent.
Conclou dient que en aquests moments hi ha hagut gent interessada sobre aquesta qüestió. ---------------
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La Sra. Baillo Vadell s’interessa respecte a qui en són els beneficiaris. ---------------------------------------------

El batle respon que açò es tracta d’una subhasta i que els beneficiaris seran dels qui hi participin, ja que
l’Ajuntament posa un sòl a concurs per a la promoció, construcció, muntatge, posada en servei, operació i
explotació d’una o diverses instal·lacions fotovoltaiques, i la millor proposició que es plantegi, dins el
marc d’aquest plec de clàusules, serà el que es pot beneficiar d’açò. ---------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació l’aprovació de l’esmentat plec de condicions. -La Comissió d’Economia, Hisenda i Governació, 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 la següent proposta d’acord: ------------- Aprovar el plec de condicions que ha de regir la subhasta per a la cessió d’ús d’una finca rústica,
propietat municipal, per a la promoció d’energia solar fotovoltaica.” ----------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, una vegada més, considera que hauria de ser el
batle qui donàs una mínima explicació.
Tot seguit, el batle fa observar a la Sra. Baillo que
rallam d’energies fotovoltaiques. La Sra. Baillo Vadel diu que sí, aquí va, i que ha començat
dient que creu que ha de ser el batle, qui donàs les explicacions, i no ella; vostè és el batle. El
batle diu que va donar les explicacions a la comissió. La Sra. Baillo diu que no, com sempre.
Tot seguit, el batle diu que, per a tots els aquí presents, llegirà la seva intervenció feta a la
comissió:
“Intervé el batle.

Manifesta que amb l’aprovació definitiva de la modificació del PTI s’incorpora
la possibilitat que en sòls rústics es puguin implantar instal·lacions eòliques o fotovoltaiques, i diu
que, en aquest cas, l’Ajuntament planteja la promoció d’energia solar fotovoltaica...”

I diu el batle que açò és el començament de la comissió i, tot seguit, es dirigeix a la Sra. Baillo
dient-li que pot continuar.
La Sra. Baillo li demana a qui es dirigeix vostè, al públic o a ella,
perquè és ella la interlocutora, senyor batle. El batle reitera que pot continuar, senyora Baillo.
Continua la Sra. Baillo. Manifesta que del plec de clàusules no se’n va xerrar, a la comissió, i
que en aquest plec s’hi diu que l’Ajuntament està interessat en la promoció d’energia solar.
Des del Partit Popular s’estranyen que per iniciativa seva es vulgui aprovar, tant sobtadament,
un plec de condicions, en el qual donen un període de presentació de licitacions per
participar-hi de només 15 dies. Per tant, considera que es fa difícil creure que una persona
pugui fer un estudi de la viabilitat en tan poc temps i es demana: No serà que vostè ja sap que
hi ha qualcú interessat?
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que un contracte que ha d’estar vigent durant
49 anys, creu que s’ha de publicitar més, perquè, a més licitadors, vol dir millorar els preus i,
també, més ingressos per a l’Ajuntament.
Assenyala que només una millora de l’1% pot
suposar uns 12.000 euros al cap de 49 anys, i si en lloc d’aquest 1% se’n va al 30% serien uns
360.000 euros aproximadament. Per tant, no creu que convengui tramitar les proposicions i
documentació per via d’urgència. Així mateix, manifesta que li agradaria saber què es vol dir
Troba que
quan en el plec de clàusules es diu: “La oferta más ventajosa en su conjunto...”
açò no és gens objectiu i molt difícil de valorar.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que es tracta d’una extensió de 50.000 m2 en una
zona rústica, competència, entén el Partit Popular, del Consell Insular de Menorca i creu que
abans d’aprovar el plec de clàusules s’hauria de tenir un informe favorable del CIM. Per altra
banda, demana: S’ha pensat en l’impacte visual que tindrà? Ja tenen un informe de Medi
Ambient? Seria necessari aquest informe? Per tot el que s’ha exposat, des del Partit Popular
demana que el present punt quedi damunt la taula per poder-lo estudiar i millorar-ne les
condicions.
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Pren la paraula el batle. Demana al secretari que, si no es així que el rectifiqui, però aquest
plec estarà a exposició pública. El secretari informa que el plec s’enviarà al BOIB per iniciar el
procediment licitatori.
Continua el batle. Manifesta que també a l’acta de la comissió de dia 26.06.06 va dir en la
seva primera intervenció: “Conclou dient que en aquests moments hi ha hagut gent interessada sobre
aquesta qüestió” ; per tant, se sap que hi ha gent interessada, ben igual que a Ciutadella, on se
n’està promocionant un de bastant important. Respecte als impactes ambientals i visuals,
manifesta que açò és el que hi ha damunt la taula amb les energies renovables i energies
fotovoltaiques, i l’impacte ambiental amb els molins eòlics ja es sap, i es tracta de posar
damunt una balança la millora energètica, la millora mediambiental per no consumir segons
quin tipus de matèria, per energia renovable, i creu que sí que és important. A més, diu que a
final d’any probablement la llei estatal sofrirà modificacions i creu que si en aquests moments
perdem el carro d’aquesta aprovació, és probable que no hi siguem a temps i que trobem
llavors la llei modificada i, si així és, podem tornar a començar de nou.
Conclou dient que
amb la qüestió de l’energia renovable ja van fer una aposta molt forta en el cas del geriàtric, de
manera que aquest equip de govern hi creu fermament. Per açò no acceptarà que el present
punt quedi damunt la taula.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha unes coses que el batle no ha
contestat. Una era respecte al Consell Insular de Menorca, ja que si el terreny és rústic entén
que necessita un informe específic de l’esmentat organisme perquè no creu que es puguin fer
obres així com així en una zona rústica. Per altra banda, tampoc ha contestat a la seva
observació que com més temps es doni més possibilitats hi ha que puguin presentar-se més
licitadors, cosa que vol dir que hi haurà més competència en els preus i, si és així, vol dir que
aquests poden millorar i açò és beneficiós per a l’Ajuntament de Sant Lluís.
Intervé el batle manifestant que, evidentment, la participació de la gent no depèn de nosaltres,
és un procediment obert i el qui planteja la millor oferta és el qui s’ho ha d’endur, i açò és en
tot tipus de plec. Respecte al Consell Insular de Menorca, creu que, si bé no ho pot contestar
fermament, atesa la modificació que es va introduir en el PTI durant l’aprovació definitiva,
aquests tipus d’instal·lacions ara sí que serien permeses dins el rústic I diu que no per açò
creu que aquest expedient s’hagi d’aturar, perquè una cosa no va lligada amb l’altra.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la proposta del Partit
Popular de deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i set vots
en contra, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i PSM (1); acorda desestimar la
sol·licitud presentada.
A continuació, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió d’Economia,
Hisenda i Governació.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5), UCM (1) i
PSM (1); i tres vots en contra, corresponents als membres del PP (3); acorda:
- Aprovar el plec de condicions que ha de regir la subhasta per a la cessió d’ús d’una finca
rústica, propietat municipal, per a la promoció d’energia solar fotovoltaica.
VUITÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 26.06.06.RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DE BINIFADET
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:
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“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de les al·legacions presentades
durant el període d’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla especial de protecció de Binifadet; una
còpia de l’informe tècnic emès per l’arquitecte redactor del PERI, així com una còpia de la proposició
d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia presentada. -------------------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.- Comunicar a Francisco Gomila Pons que s’estima l’al·legació presentada (RE 492, de dia
30.01.06) respecte a la correcció de superfícies. No obstant açò, les definides a l’al·legació tampoc són
correctes i, una volta efectuats els amidaments sobre els plànols presentats, en resulta açò que segueix: -Superfície construïda tancada: 156,22 m2 -------------------------------------------------------------Superfície terrassa coberta:
26,05m2 -------------------------------------------------------------Superfície pati:
163,20m2 -------------------------------------------------------------Superfície total de la finca:
345,47m2 -------------------------------------------------------------Es procedeix a la correcció de la fitxa 3ª del catàleg.
Segona.- Comunicar a Juan Hernández Canut que s’estima l’al·legació presentada (RE 556, de dia
03.02.06), respecte a precisió de límits, edificis existents, superfícies construïdes i titularitat. Es procedeix
a la correcció de la fitxa 5ª del catàleg, així com la 6ª que també modificarà els seus paràmetres com a
conseqüència de la correcció dels límits. -------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Comunicar a Agustí Jansá Clar que s’estima l’al·legació presentada (RE 491, de dia 30.01.06).
Es corregeix la fitxa 12ª del catàleg. ------------------------------------------------------------------------------------Quarta.- Comunicar a Margarita Portella Vidal i altre que s’estima l’al·legació presentada (RE 447, de dia
27.01.06), quant a correcció de superfícies construïdes i de la finca. Admetre una petita ampliació en
planta baixa definida per la línia envoltant dibuixada sobre plànol en catàleg. Es corregeix la fitxa 13ª del
catàleg. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquena.- Comunicar a Fermin Quevedo Coll que es desestima l’al·legació presentada (RE 482, de dia
30.01.06), donat que el règim de reculades per a noves construccions és genèric, i l’ús de colomar o cria
d’animals domèstics és un ús prohibit en sòl urbà. -------------------------------------------------------------------Sisena.- Comunicar a José Parpal Pascuchi i altre que s’estima l’al·legació presentada (RE 439, de dia
26.01.06) pel fet de ser dues finques registralment independents. A la no edificada podrà construir-hi un
habitatge unifamiliar d’acord amb les ordenances genèriques pròpies a l’àmbit del PERI. Es modifica la
fitxa 17ª del catàleg i es crea la fitxa 17ª-B en el catàleg. ----------------------------------------------------------Setena.- Comunicar a Francisco Mercadal Orfila que s’estima l’al·legació presentada (RE 872, de dia
14.02.06). Es corregeix la fitxa 20ª del catàleg respecte al nombre d’habitatges, 4 unitats. ------------------Vuitena.- Comunicar a Juana Orfila Olives que s’estima l’al·legació presentada (RE 373, de dia 23.01.06) i
es procedeix a canviar els límits de la finca. Per tant, es corregeix les fitxes 1ª i 41ª del catàleg i es creen
les fitxes 41-A i 41-B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Novena.- Modificar la fitxa 28ª del catàleg quant a l’adreça postal, que haurà de ser Barraques 12-A. --Desena.- Modificar la fitxa 39ª del catàleg quant a l’adreça postal, que haurà de ser camí Son Tretze, 3.
Onzena.- Modificar la fitxa 18ª del catàleg respecte a la titularitat de la propietat, que es fixa a nom de
Juan Cardona Pons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotzena.- Aprovar provisionalment el Pla especial de protecció de Binifadet amb la introducció de les
modificacions derivades de l’acceptació de les al·legacions.---------------------------------------------------------Tretzena.- Remetre l’expedient al Consell Insular de Menorca, amb la finalitat que l’esmentat organisme
l’aprovi definitivament.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu membres assistents, acorda:
Primer.- Comunicar a Francisco Gomila Pons que s’estima l’al·legació presentada (RE 492, de
dia 30.01.06) respecte a la correcció de superfícies. No obstant açò, les definides a l’al·legació
tampoc són correctes i, una volta efectuats els amidaments sobre els plànols presentats, en
resulta açò que segueix:
- Superfície construïda tancada: 156,22 m2
- Superfície terrassa coberta:
26,05m2
- Superfície pati:
163,20m2
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-

Superfície total de la finca: 345,47m2

Es procedeix a la correcció de la fitxa 3ª del catàleg.

Segon.- Comunicar a Juan Hernández Canut que s’estima l’al·legació presentada (RE 556, de
dia 03.02.06), respecte a precisió de límits, edificis existents, superfícies construïdes i titularitat.
Es procedeix a la correcció de la fitxa 5ª del catàleg, així com la 6ª que també modificarà els
seus paràmetres com a conseqüència de la correcció dels límits.
Tercer.- Comunicar a Agustí Jansá Clar que s’estima l’al·legació presentada (RE 491, de dia
30.01.06). Es corregeix la fitxa 12ª del catàleg.
Quart.- Comunicar a Margarita Portella Vidal i altre que s’estima l’al·legació presentada (RE
447, de dia 27.01.06), quant a correcció de superfícies construïdes i de la finca. Admetre una
petita ampliació en planta baixa definida per la línia envoltant dibuixada sobre plànol en catàleg.
Es corregeix la fitxa 13ª del catàleg.
Cinquè.- Comunicar a Fermin Quevedo Coll que es desestima l’al·legació presentada (RE 482,
de dia 30.01.06), donat que el règim de reculades per a noves construccions és genèric, i l’ús
de colomar o cria d’animals domèstics és un ús prohibit en sòl urbà.
Sisè.- Comunicar a José Parpal Pascuchi i altre que s’estima l’al·legació presentada (RE 439,
de dia 26.01.06) pel fet de ser dues finques registralment independents. A la no edificada
podrà construir-hi un habitatge unifamiliar d’acord amb les ordenances genèriques pròpies a
l’àmbit del PERI. Es modifica la fitxa 17ª del catàleg i es crea la fitxa 17ª-B en el catàleg.
Setè.- Comunicar a Francisco Mercadal Orfila que s’estima l’al·legació presentada (RE 872, de
dia 14.02.06). Es corregeix la fitxa 20ª del catàleg respecte al nombre d’habitatges, 4 unitats.
Vuitè.- Comunicar a Juana Orfila Olives que s’estima l’al·legació presentada (RE 373, de dia
23.01.06) i es procedeix a canviar els límits de la finca. Per tant, es corregeix les fitxes 1ª i 41ª
del catàleg i es creen les fitxes 41-A i 41-B.
Novè.- Modificar la fitxa 28ª del catàleg quant a l’adreça postal, que haurà de ser Barraques
12-A.
Desè.- Modificar la fitxa 39ª del catàleg quant a l’adreça postal, que haurà de ser camí Son
Tretze, 3.
Onzè.- Modificar la fitxa 18ª del catàleg respecte a la titularitat de la propietat, que es fixa a
nom de Juan Cardona Pons.
Dotzè.- Aprovar provisionalment el Pla especial de protecció de Binifadet amb la introducció de
les modificacions derivades de l’acceptació de les al·legacions.
Tretzè.- Remetre l’expedient al Consell Insular de Menorca, amb la finalitat que l’esmentat
organisme l’aprovi definitivament.
NOVÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME I INFRAESTRUCTURA 26.06.06.RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DE SES BARRAQUES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual diu:
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“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de les al·legacions presentades
durant el període d’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla especial de protecció de ses Barraques;
una còpia de l’informe tècnic emès per l’arquitecte redactor del PERI, així com una còpia de la proposició
d’Alcaldia relativa a l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició d’Alcaldia presentada. -------------------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.- Comunicar a Pedro Vinent Cardona que s’estima parcialment l’al·legació presentada (RE 476,
de dia 30.01.06): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------S’accepta el primer punt de l’al·legació, de manera que es procedeix a la correcció del límits i
edificacions existents a la parcel·la. ---------------------------------------------------------------------No s’accepta el segon i tercer punts de l’al·legació, donat que per a ampliacions haurà de
complir amb l’ordenança de zones de reculades. -----------------------------------------------------Modificar la fitxa 17ª del catàleg. ----------------------------------------------------------------------Segona.- Comunicar a Pedro Vinent Cardona que s’estima l’al·legació presentada (RE 395, de dia
24.01.06), respecte a la precisió de límits i canvi de titularitat. Es corregeix la fitxa 18ª del catàleg. -------Tercera.- Comunicar a Victoria Florit Escrivà que es desestima l’al·legació presentada (RE 502, de dia
31.01.06), donat que un pla especial no té facultat per modificar la classificació dels terrenys.---------------Quarta.- Comunicar a Catalina Pons Sintes que s’estima l’al·legació presentada (RE 378, de dia 23.01.06).
Es corregeix la fitxa 6ª del catàleg. -------------------------------------------------------------------------------------Cinquena.- Modificar la fitxa 9ª del catàleg respecte a la titularitat de la propietat, que es fixa a nom de
Lennard-John Hopwood i Carol Adrienne Blundell. -------------------------------------------------------------------Sisena.- Aprovar provisionalment el Pla especial de protecció de ses Barraques amb la introducció de les
modificacions derivades de l’acceptació de les al·legacions. --------------------------------------------------------Setena.- Remetre l’expedient al Consell Insular de Menorca, amb la finalitat que l’esmentat organisme
l’aprovi definitivament.” ------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
d’Urbanisme i Infraestructura.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu membres assistents, acorda:
Primer.- Comunicar a Pedro Vinent Cardona que s’estima parcialment l’al·legació presentada
(RE 476, de dia 30.01.06):
-

S’accepta el primer punt de l’al·legació, de manera que es procedeix a la correcció
del límits i edificacions existents a la parcel·la.

-

No s’accepta el segon i tercer punts de l’al·legació, donat que per a ampliacions
haurà de complir amb l’ordenança de zones de reculades.

-

Modificar la fitxa 17ª del catàleg.

Segon.- Comunicar a Pedro Vinent Cardona que s’estima l’al·legació presentada (RE 395, de
dia 24.01.06), respecte a la precisió de límits i canvi de titularitat. Es corregeix la fitxa 18ª del
catàleg.
Tercer.- Comunicar a Victoria Florit Escrivà que es desestima l’al·legació presentada (RE 502,
de dia 31.01.06), donat que un pla especial no té facultat per modificar la classificació dels
terrenys.
Quart.- Comunicar a Catalina Pons Sintes que s’estima l’al·legació presentada (RE 378, de dia
23.01.06). Es corregeix la fitxa 6ª del catàleg.
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Cinquè.- Modificar la fitxa 9ª del catàleg respecte a la titularitat de la propietat, que es fixa a
nom de Lennard-John Hopwood i Carol Adrienne Blundell.

Sisè.- Aprovar provisionalment el Pla especial de protecció de ses Barraques amb la introducció
de les modificacions derivades de l’acceptació de les al·legacions.
Setè.- Remetre l’expedient al Consell Insular de Menorca, amb la finalitat que l’esmentat
organisme l’aprovi definitivament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 13.50 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres de l’Ajuntament en Ple amb
mi, el secretari, acta que certific.
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