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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 31/05/2018
Hora: de les 20:00 a les 22:25 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventor Accidental: Gabriel Tudurí Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del
regidor d'Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 4/2018, de reconeixement extrajudicial
de crèdits
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del
regidor d'Hisenda amb relació a la modificació de crèdit núm. 4/2018. Suplement de
crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Insular per a
la utilització dels serveis de la Comissió de Greuges
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del
regidor de Seguretat i Mobilitat amb relació a l'aprovació del Conveni de col·laboració
amb IBETEC per a implantar estacions de telecomunicacions en el terme municipal
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del
regidor d'Habitatge i Urbanisme amb relació a l'expedient de modificació de les Normes
Subsidiàries de Sant Lluís i adaptació al Pla Territorial Insular a l'àmbit dels nuclis
tradicionals i de sòl rústic
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposició de
Batlia amb relació a la modificació de representants de la Corporació a òrgans col·legiats
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000419. Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2018. Donar-ne compte
Novè. Resolucions de Batlia d'organització i funcionament municipal. Donar-ne compte
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Desè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviments de
tresoreria. Primer trimestre de 2018
Onzè. Donar compte Sentència judicial
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs i suggeriments
Catorzè. Proposta del regidor de Turisme per a l'adjudicació del contracte especial del
servei de transport temporal de persones amb minitren turístic a la costa de Sant Lluís
Quinzè. Proposta de Batlia per a l'adjudicació del contracte dels serveis esportius
municipals i d'escola d'estiu
Setzè. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre la creació i la posada en
marxa d'un destacament de la UME de forma permanent a Menorca
Disetè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la designació del caixer Batle
per a l'any 2018
Divuitè. Moció que presenta el grup del PSOE per a l'habilitació d'espais per als diversos
grups polítics
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de dia 26.04.18.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.
4/2018, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El president informa que s'ha remès als membres de la Comissió l'informe d'intervenció, així com
la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda, amb relació a l'assumpte indicat. ----------I no havent-hi intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i el PI (1);
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 417,80 euros, relacionats
a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors. ---------------------------------------------------------Data factura Data entrada Proveïdor

Descripció

Import

15/12/2017

16/05/2018 VICENTE MARTINEZ ARRIBAS Taller poesia 4 i 11 desembre. Factura 46

200,00

29/08/2017

26/04/2018 JAIME VIDAL BUCHER

Afinació piano Villa Jardin 6 de juliol. Factura 2247

217,80

TOTAL

417,80

Segon.- Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb càrrec a les
diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior." ------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
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El Ple de l'Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4) i PSOE (1); i set abstencions, corresponents als membres del PP (6) i el
PI (1), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 417,80 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors.
Data factura Data entrada Proveïdor

Descripció

Import

15/12/2017

16/05/2018 VICENTE MARTINEZ ARRIBAS Taller poesia 4 i 11 desembre. Factura 46

200,00

29/08/2017

26/04/2018 JAIME VIDAL BUCHER

Afinació piano Villa Jardin 6 de juliol. Factura 2247

217,80

TOTAL

417,80

Segon.- Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 4/2018. SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL ROMANENT DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DE LLIURE DISPOSICIÓ
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent, pels quals no
existeix crèdit disponible suficient al vigent pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de
romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de
l’exercici anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist que la interventora ha emès informe favorable a la modificació pressupostària. --------------------ES PROPOSA AL PLE --------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018, en la modalitat de
suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació
de l’exercici anterior, d’acord amb el següent resum: ------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
pressupostària
1
3
1
5
5

3421
1531
3421
920
920

22799
62910
62900
62500
62600

Descripció
GESTIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES
REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES
CANASTES HOMOLOGADES I PORTERIES FUTBOL SALA
MOBILIARI
EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
TOTAL

Import
60.000,00
49.000,00
19.000,00
5.000,00
12.000,00
145.000,00

Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
145.000,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2 apartats a) i b) del
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a) El caràcter específic i determiniat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors. -----------------------------------------------------------------------------------------b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit disponible suficient destinat
a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta
la vinculació jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB per un període
de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Efectua una explicació dels motius pels quals es du a aprovació el present
expedient de modificació de crèdit: -----------------------------------------------------------------------------------− Pel que fa als 60.000 euros per la gestió de les activitats esportives, informa que és degut
al retard en l’adjudicació de la gestió esportiva, que estava previst que fos dins el primer
trimestre, però finalment es farà dins el mes de juny o juliol, i que aquesta quantitat és per
a poder atendre el pagament d’aquest servei fins a l’adjudicació. ----------------------------------− Així mateix, informa que la partida de 49.000 euros per a la redacció de projectes i direcció
d’obres és degut que es vol treure a concurs la direcció d’obres de l’edifici que es
construirà a l’antic escorxador. ------------------------------------------------------------------------------− Les cistelles i porteries de futbol sala és degut que les actuals no estan homologades; el
CIM hi aporta 22.000 euros i l’Ajuntament n’hi aportaria 19.000. -----------------------------------− Respecte a la partida de mobiliari (5.000 €) i equips per a processos d’informació (12.000
€) és per poder fer el dia a dia. -----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que avui el PP s’abstindrà, ja que vol analitzar més
detalladament el present expedient. ----------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018, en la modalitat de
suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació
de l’exercici anterior, d’acord amb el següent resum: ------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------A p l i c a c i ó
pressupostària
1
3
1
5
5

3421
1531
3421
920
920

22799
62910
62900
62500
62600

Descripció
GESTIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES
REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES
CANASTES HOMOLOGADES I PORTERIES FUTBOL SALA
MOBILIARI
EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
TOTAL

Import
60.000,00
49.000,00
19.000,00
5.000,00
12.000,00
145.000,00

Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic
Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
145.000,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2 apartats a) i b) del
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) El caràcter específic i determiniat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors. ------------------------------------------------------------------------------------------------------b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit disponible suficient destinat a
aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=03m50s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
grup del Partit Popular, relativa a retirar el present punt de l'odre del dia.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda retirar el
present punt de l'ordre del dia.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.18.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL INSULAR PER A LA UTILITZACIÓ DELS
SERVEIS DE LA COMISSIÓ DE GREUGES
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"La Comissió de Greuges és un òrgan col·legiat creat pel Consell Insular amb l’objecte que el
mateix vetlli perque els drets de la ciutadania envers el Consell siguin reals i efectius. No obstant,
una vegada ha entrat en funcionament la Comissió, el Consell ha ofert als Ajuntaments disposar
d’aquella amb caràcter totalment voluntari per tal que els ciutadans de cada municipi puguin elevar
els suggeriments i queixes que afectin a l’actuació pròpiament municipal. --------------------------------El Consell va modificar i adaptar el Reglament de Funcionament de la Comissió per fer factible la
seva aplicació als municipis. Es presenta ara un esborrany de conveni que regula la col·laboració
d’ambdues administracions i que permetrà traslladar a l’àmbit municipal les funcions de la
Comissió. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de Comptes
la següent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament de Sant Lluís per
a la utilització dels serveis de la Comissió de Greuges; tot d’acord amb els termes que figuren a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Habilitar la Batlessa per a la seva signatura." -----------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana una còpia del Reglament de funcionament de la Comissió
de Greuges. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament de Sant Lluís
per a la utilització dels serveis de la Comissió de Greuges; tot d’acord amb els termes que figuren a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura."-----------------------------------------------------------
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=16m18s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament de
Sant Lluís per a la utilització dels serveis de la Comissió de Greuges; tot d’acord amb els
termes que figuren a l’expedient.
Segon. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE SEGURETAT I MOBILITAT AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IBETEC PER A
IMPLANTAR ESTACIONS DE TELECOMUNICACIONS EN EL TERME MUNICIPAL
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Seguretat i Mobilitat amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"El 26 de març de 2015 l’Ajuntament va subscriure un conveni de col·laboració amb IBETEC per a
fer ús de la xarxa de seguretat i emergència de la Comunitat Autònoma per part del personal de
l’Ajuntament competent en la matèria. Des d’aquell moment, sempre s’ha detectat un baix nivell del
senyal de la xarxa de seguretat i emergències, aspecte que dificulta l’establiment de les
comunicacions entre els terminals de xarxa, i així es va indicar en 2017 a IBETEC. Per aquest
motiu, ara s’ha elaborat un conveni per a determinar la ubicació de l’equipament de
telecomunicacions. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de Comptes
la següent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre lBETEC i l’Ajuntament per a implantar estacions
de telecomunicacions en el terme municipal; tot d’acord amb els termes que figuren a l’expedient.--Segon.- Habilitar la Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------------Intervé el president. Informa que, com tothom sap, tenim una sèrie de problemes en el senyal de la
xarxa de seguretat i emergències, aspecte que dificulta l’establiment de les comunicacions entre
els terminals de xarxa, i que finalment s’instal·larà aquesta antena que l’Ajuntament ha anat
reclamant en diferents ocasions. Afegeix que es posarà a l’edifici de l’Ajuntament i que l’objectiu és
que estigui instal·lada abans de les festes patronals. ------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------Primera. Aprovar el conveni de col·laboració entre lBETEC i l’Ajuntament per a implantar estacions
de telecomunicacions en el terme municipal; tot d’acord amb els termes que figuren a l’expedient.--Segona. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=25m29s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre lBETEC i l’Ajuntament per a implantar
estacions de telecomunicacions en el terme municipal; tot d’acord amb els termes que
figuren a l’expedient.
Segon. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'HABITATGE I URBANISME AMB RELACIÓ A
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANT LLUÍS I
ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL INSULAR A L'ÀMBIT DELS NUCLIS
TRADICIONALS I DE SÒL RÚSTIC
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Habitatge i Urbanisme amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------"El Ple del Consell Insular, en la seva sessió ordinària tinguda el 17 de juliol de 2017 va acordar
donar per esmenades les deficiències assenyalades en el seu acord de data 22 de juliol de 2013 i,
en conseqüència, aprovar definitivament la modificació de les Normes Subsidiàries de Sant Lluís i
adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca en l’àmbit dels nuclis tradicionals i del sòl rústic, si
bé va establir unes condicions i prescripcions (punt primer del seu acord) i va denegar, per una
banda, la modificació del límit del sòl urbà en determinades parcel·les (punt segon del seu acord), i,
per altra, la modificació de l’àmbit del Sistema General d’Espai Lliure Públic Parc Sud-Circuit als
efectes de la requalificació de determinats terrenys com a Equipament Comercial i Residencial
Extensiva Protegida (punt tercer del seu acord). ------------------------------------------------------------------Atès l’acord mencionat, l’Ajuntament encarregà a l’arquitecte Pons Fedelich els treballs de
compliment de les prescripcions, condicions i modificacions pertinents, treball que ja s’ha lliurat a
l’Ajuntament. De forma detallada s’han efectuat els següents treballs: --------------------------------------1-Compliment de les condicions imposades a l’apartat primer de l’acord de data 17 de juliol de
2017:
Condicions núm. 1 i 2
Queden classificats com a sòl rústic els terrenys següents:
Polígon
11

1
2
7

Núm. parcel·la
Ref. cadastral
polígon industrial de Sant Lluís
49
07052A011000490000JH
nucli tradicional de Sant Lluís
25
07052A001000250000JW|
42
07052A001000420000JOI
43
07052A001000430000JK
217 (una part s/ determinacions gràfiques)
7523012FE0172S0000PO
1 (una part s/ determinacions gràfiques)
07052A002000010000JH
nucli tradicional des Pou Nou- Consell:
07052A007000190000JL
43
07052A007000430000JH
57
07052A007000570000JM
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8
-

-

112
122
139
151
253
43
nucli tradicional de Torret
(una part s/ determinacions gràfiques)
nucli tradicional de S'Ullastrar
(la part nord de la parcel·la s/ determinacions
gràfiques)

07052A007001120000JY
07052A007001220000JM
07052A007001390000JA
07052A007001510000JL
07052A007002530000JK
07052A008000430000JI
7710029FE0171S0001WH

6914012FE0161S

Queden classificats com a sol urbà els terrenys següents:
Polígon
11

2
1
11
-

7

4
9
4
9

Núm. parcel·la
polígon industrial de Sant Lluís,
48
nucli tradicional de Sant Lluís
3
6
162
163
CEIP (Eq. educatiu)
Sistema Viari (aparcament)
(una part per corregir una errada material)
9011
7 (una part per corregir una errada material)
(una part per corregir una errada material)

Ref. cadastral
07052A011000480000JU

07052A002000030000JA
07052A002000060000JG
07052A002001620000JH
07052A002001630000JW
7418101FE0171N0001PI
7518300FE0171N
7523001FE0172S0001IP
07052A001090110000JJ
07052A011000070000JX
7917017FE0171N
07052A00900000
SGEL (Parc Sud - Sud)
7616701FE0171N0001II
nucli tradicional des Pou Nou - Consell
2 (9003);
07052A007090030000JH 8518003FE0181N
1 (una part per corregir errada material)
12
07052A007000120000JW
14
07052A007000140000JB
236
07052A007002360000JA
173
07052A007001730000JW
174
07052A007001740000JA
175
07052A007001750000JB
(una part)
7917013FE0171N0000KU
(una part)
7917024FE0171N
7917015FE0171N
(una part)
8116009FE0181N
nucli tradicional de Torret
273
07052A004002730000JU
94
07052A009000940000JW
nucli tradicional de S’Ullastrar
354
07052A004003540000JO
6612007FE0161S
6713014FE0161S
6913006FE0161S
14
6913012FE0161S0001MS.

En quant a la condició número 1 i 2 cal dir que a l'informe tècnic que es transcriu a l'acord de Ple de data
17.07.2017, es diu que considera important que a l'acord d'aprovació definitiva de l'expedient constin uns
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quadres resum on s'indiquin quines són les parcel·les que queden classificades com a rústic i quines queden
classificades com a sol urbà.
Aquesta condició es dóna compliment en tant en quant al punt primer de l'acord de Ple esmentat, publicat al
BOIB número I28 de data 19.I0.20I7, s'incorporen aquests quadres.
Condició núm. 3
Els Plans Especials a què fa referència l'article 216 de la Normativa de la modificació hauran de tenir en
compte els annexos 8.3 i 8.5 respectivament de la Memòria Justificativa.
L'informe tècnic que es transcriu en l'acord de Ple del CIM de data 17.07.2017, a l'apartat II relatiu a l'esmena
de la deficiència número II imposada en virtut del ple del CIM de data 22.07.2013, diu que atès que la
memòria justificativa inclou a l'apartat 8 "Annexos", un subapartat 8.3 en el qual s'enumeren els Plans
Especials de cadascun dels nuclis rurals delimitats en les NNSS i la seva remissió a l'annex 8.5
corresponent, es considera que a l'apartat 5.3.2 "Nuclis rurals", s'hauria d'haver introduït una referència als
esmentats annexos.
Per tal de donar compliment a la condició número 3, a l'apartat 5.3.2 de la Memòria justificativa, s'incorpora
un nou paràgraf indicant que els plans especials a que fa referència l'article 216 de la Normativa hauran de
tenir en compte els annexos 8.3 i 8.5 de la Memòria justificativa.
Condició núm. 4
Com a conseqüència de la modificació de la documentació gràfica, s’haurà de tenir en compte que el text de
l'apartat 5.4.2 "Infraestructures»" (pàgina 99) de la Memòria Justificativa, que diu que <<Així mateix
s'incorporen al plànol d'Estructura General i Orgànica del Territori EG) les isofones corresponents>> és un
error.
L'informe tècnic que es transcriu en l'acord de Ple del CIM de data 17.07.2017, a l'apartat I3 relatiu a
l'esmena de la deficiència número 13 imposada en virtut del ple del CIM de data 22.07.2013, fa esment a que
tal i com es justifica a l'informe d'esmena de la deficiència núm. 81, a la modificació de les NNSS s'incorpora
un nou plànol específic «AC-5. Afeccions acústiques. Configuració acústica actual i horitzó 3. Segons Pla
Director Aeroport de Menorca. Orden FOM/3415/20I0», a l'objecte de modificar l'anterior plànol EG
«Estructura general i Orgànica» suspès en data 27/07/2013 en el que s'incorporaven, de forma poc
adequada, les corbes isofones (envolvents d'afeccions acústiques). Per tant l'informe tècnic conclou que es
considera oportú que s'elimini de l'apartat 5.4.2 de la Memòria justificativa la referència a la incorporació de
les corbes isofones en el plànol EG i que s'ha de considerar com un error que s'ha mantingut en el text.
Per tal de donar compliment a la condició número 4, s'elimina de l'apartat 5.4.2 la frase següent: "Així mateix
s'incorporen al plànol d'Estructura General i Orgànica del Territori (EG) les isofones corresponents"
Condició núm. 5
Els plànols EG «Estructura general i orgànica», INF-1 «Regulació d’Àrees de captació i rec per aigües
depurades», INF-2 «Remodelació de la xarxa viària» i INF-3 «Xarxa viària» de la modificació no tenen
efectes normatius en els àmbits de les zones turístiques del municipi. Únicament seran normatius en els
àmbit dels Nuclis Tradicionals i del Sol Rústic.
Per tal de donar compliment a la condició número 5 s'incorpora a la llegenda dels plànols EG, INF-I, INF-2 i
INF-3 un text amb el sentit següent:
"Aquest plànol únicament serà normatiu en els àmbits dels Nuclis tradicionals i del Sol rústic, no tenint
efectes normatius a l’àmbit de les zones turístiques"
Condició núm. 6
Atès que, les actuacions que se'n derivin d'aquestes NNSS i que afecti a la xarxa de carreteres del CIM
hauran de passar pel Departament de Carreteres del CIM, per l'elaboració de l'informe corresponent i
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posterior autorització, el símbol de «creuament que es remodela» del plànols de la sèrie EG i INF de la
modificació té efectes indicatius.
Per tal de donar compliment a la condició s'incorpora a la llegenda dels plànols EG i INF-2 un text amb el
sentit següent:
"El símbol de «creuament que es remodela» té efectes indicatius"
Condició núm. 7
S’haurà de tenir en compte que el municipi de Sant Lluís compta amb els expedients de partió del domini
públic marítim-terrestre següents:
− DL-102-PM (O.M. de 25 de novembre de 2013 per la què s'anul·la la partió aprovada per O.M. de 20
de gener de 20I0, segons Recursos Contenciosos 301/10 i 867/10 estimats per els que s'anul·la la
partió per caducitat), tot el Terme Municipal de Sant Lluís.
− DL-84-PM (OM de 3 de febrer de 1998) Cap d'en Font. Tram inclòs en la proposta de partió de
l'expedient DL-102-PM, que comprèn tot el Terme Municipal de Sant Lluís, coincidint la delimitació.
− DES 01/11/07/0002 (O.M. 30 de setembre de 20I3), illots de Menorca (Illa de l'Aire del T.M de Sant
Lluís).
Segons l'informe emes per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar el setembre de 2105, el
municipi de Sant Lluís compta amb els expedient de partió relacionats anteriorment.
Per tant, per tal de donar compliment a la condició número 7 s'incorpora a l'apartat I.3d) de la Memòria
Justificativa els expedients de partió del domini públic marítim-terrestre següents:
− DL-102-PM (O.M. de 25 de novembre de 2013 per la què s'anul·la la partió aprovada per O.M. de 20
de gener de 20I0, segons Recursos Contenciosos 301/10 i 867/10 estimats per els que s'anul·la la
partió per caducitat), tot el Terme Municipal de Sant Lluís.
− DL-84-PM (OM de 3 de febrer de 1998) Cap d'en Font. Tram inclòs en la proposta de partió de
l'expedient DL-102-PM, que comprèn tot el Terme Municipal de Sant Lluís, coincidint la delimitació.
− DES 01/11/07/0002 (O.M. 30 de setembre de 20I3), illots de Menorca (Illa de l'Aire del T.M de Sant
Lluís).
Condició núm. 8
Els plànols de la sèrie PI «Plànol Informatiu. Creixement i decreixements de sol urbà proposats» són plànols
justificatius.
L'informe tècnic que es transcriu en l'acord de Ple del CIM de data 17.07.2017 diu que a la memòria de les
NNSS es fa esment que els plànols de la sèrie PI són plànols justificatius però que s'enumeren com a
plànols informatius. En l'informe esmentat es recorda que els plànols d'informació són aquells necessaris per
expressar detalladament l'estat actual del sol urbà quant al seu perímetre i a les característiques de les obres
d'urbanització i de les edificacions existents (s/ar.39 RPU) i com a conseqüència, el contingut dels plànols de
la sèrie PI no es pot considerar informatiu. En qualsevol cas conclou que són plànols que justifiquen el model
de desenvolupament urbà escollit i l'ordenació proposada a la Memòria justificativa de les NNSS i per tant
formarien part d'aquesta.
Per tal de donar compliment a la condició número 8, es procedeix a modificar la llegenda dels plànols de la
sèrie PI (PI a PI3) per tal de precisar el seu caràcter justificatiu. Per tant a la llegenda allà on posa "Plànol
Informatiu" es modificarà per "Plànol Justificatiu"

2.- Compliment de les prescripcions imposades a l’apartat primer de l’acord de data 17 de
juliol de 2017:
Es passen a enunciar una per una les prescripcions relacionades en el punt primer de l'acord de Ple del CIM
de data 17.07.2017 i publicades al BOIB núm. 128 de data 19.I0.20I7, explicant com s'han esmenat cada
una d'elles en el nou document redactat.
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Prescripció núm. 1.
Han de formar part del document d'aprovació definitiva els certificats municipals de les parcel·les que, havent
acreditat el compliment de la Llei 7/20I2, I3 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible, queden classificades com a sol urbà, estan inclosos en l'annex I del document anomenat
"Esmena de deficiències. Correccions de la modificació de les NS" redactat pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i
Territorial (GAAT) en data de gener de 2013.

A l'apartat 3.4 de l'informe tècnic que es transcriu a l'acord de Ple de data 17.07.2017 es fa esment que els
certificats municipals per tal d'acreditar el compliment de la Llei 7/20I2 de les percep-les que es classifiquen
com a urbanes, es troben incorporats en el document denominat Annex I "Certificats i documentació adjunta"
del document relatiu a "l'Esmena de deficiències. Correccions de la modificació de les NS" redactat el gener
de 20I3 pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial (GAAT), document que no té cap tipus de diligència
municipal.
Per tal de complimentar la prescripció número I, s'adjunten a un annex degudament diligenciat tots els
certificats de les parcel·les que estaven inclosos en l'annex I del document anomenat "Esmena de
deficiències. Correccions de la modificació de les NS" redactat pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial
(GAAT)en data de gener de 20I3 que, havent acreditat el compliment de la Llei 7/20I2, han quedat
classificades com a urbanes.
En aquest annex no s'adjunten els certificats que es varen incorporar en la documentació d'esmena de
deficiències presentada davant el CIM en data 19.05.2016 (RE núm. I0.678).
Per tant els certificats que s'adjunten corresponen a les parcel·les següents:
Polígon
11
2
2
2
2

1
11

7

9
4
4

Parcel·la
Polígon industrial de Sant Lluís
48
Nucli tradicional de Sant Lluís
3
6
163
CEIP
Sistema viari (aparcament CEIP)
Una part per corregir errada material
9011 (camí vell de S’Ullastrar).
Actualment és la finca 9005
7 (Una part per corregir errada material)
Una part per corregir errada material
Pou Nou - Consell
2 (una part per corregir errada material)
Per corregir errada material
Torret
94
273
S’Ullastrar
354

Referència cadastral
07052A0II000480000JU
07052A002000030000JA
07052A002000060000JG
07052A002001620000JH
07052A002001630000JW
74I8I0IFE0I7IN000IPI
75I8300FE0I7IN
752300IFE0I72S000IIP
07052A00I090II0000JJ
07052A0II000070000JX
79I70I7FE0I7IN
07052A007090030000JH
85I8003FE0I8IN
79I70I3FE0I7IN0000KU
07052A009000940000JW
07052A004002730000JU
07052A004003540000JO

En relació als certificats que s'adjunten per tal de donar compliment a la prescripció dir que algun d'ells no
fan referència a una única parcel·la i que hi ha casos en que, del grup de parcel·les relacionades al certificat,
només es va informar favorablement una part.
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Prescripció núm. 2
De conformitat amb l'informe emès per la Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment, de
5/I0/2015, s'ha de realitzar les esmenes puntuals a l'article 32 de la Normativa, que es transcriuen a
continuació:
− Apartat 2 de l'article 32, on diu "Decret del Ministeri de l'Aire 584/1972 de dia 24 de febrer, modificat
per Real Decret 154I/2003 de 5 de desembre i els que d'ara endavant es promulguin" ha de dir
"Decret 584/1972, de 24 de febrer, en la seva redacció actual".
− L'apartat 6 de l'article 32 s'ha de modificar per recollir la redacció següent:
"En aquelles zones de l’àmbit de la 'Modificació puntual de les Normes subsidiàries i adaptació al PTI en
l’àmbit del sol rústic i nuclis tradicionals' que no estiguin situades sota les servituds aeronàutiques del Decret
3228/1974, l'execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, aerogeneradors -incloses les
pales-, etc.), i la instal·lació dels mitjans necessaris per a la seva construcció (incloses les grues de
construcció i similars), que s'elevin a una alçada superior a I00 metres sobre el terreny o sobre el nivell del
mar dintre d'aigües jurisdiccionals, requerirà el pronunciament previ de l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria (AESA) en relació amb la seva incidència en la seguretat de les operacions
aèries, conformement amb el que disposa l'article 8 del Decret 584/1972 en la seva redacció actual". Apartat 7 de l'article 32, on diu:
"els mitjans necessaris" ha de dir: "els mitjans mecànics necessaris"; on diu: "dels terrenys, objectes fixes"
ha de dir: "dels terrenys o objectes fixes"; i on diu: "els plànols AC-1 i AC-2" ha de dir: "els plànols AC-1,
AC-2, AC-3 i AC-4".
En el nou document normatiu que s'aporta es procedeix a modificar el redactat de l'article 32 en el sentit de
la prescripció.
També, per tal de que hi hagi una concordança amb la resta de documents, es procedeix a modificar
l'apartat 7.I de la Memòria justificativa introduint els canvis corresponents en la redacció de l'article 32, de
conformitat amb l'informe emes per la Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment.
Així doncs l'article 32 queda amb el redactat següent:
"Article 32.- Sistema aeroportuari
L'ordenació del desenvolupament aeroportuari s'ha d'efectuar en el marc del Pla Director de l'aeroport, per
mitjà de la formulació d'un Pla Especial, la tramitació del qual correspondrà l'Administració d'ordenació
territorial i urbanística competent.
1. Àmbit.
La delimitació de la infrastructura aeroportuària que determina el Pla Director de l'aeroport comportarà per
als terrenys en ella compresos, en virtut de l'article 166 de la Llei I3/1996, de 30 de desembre, la vinculació a
les finalitats que s'identifiquen sectorialment com a sistema general aeroportuari. La delimitació de l’àmbit
que es grafia a la planimetria de les NNSS es correspon amb la delimitació del Pla Director Sectorial de
l'aeroport de Menorca, aprovat per ORDRE FOM /3415/20I0.
2. Servitud de l'aeroport.
a. Les superfícies i delimitacions de l'espai aeri de servitud, així com els obstacles fora de la
proximitat dels aeròdroms vénen regulats pel Decret del Ministeri de l'Aire 584/1972 de dia 24
de febrer, en la seva redacció actual.
b. Per sobre d'aquestes superfícies i espais no es permetrà la creació d'obstacles aeris, i respecte
als existents s’atindrà al que disposa el Decret, pel que fa a la seva eliminació o a la seva
senyalització per garantir amb seguretat i eficàcia les operacions de les aeronaus.
3. Servituds de les instal·lacions radioelèctriques Aeronàutiques
a. Anàlogament al citat anteriorment, vénen regulades per l'esmentat Decret 584/1972 de dia 24
de febrer amb les seves modificacions.
b. La naturalesa i l'extensió de les servituds seran les establertes pel Ministeri de Foment.
c. A les Zones de Seguretat de les instal·lacions radioelèctriques per a la navegació aèria es
prohibeix qualsevol construcció o modificació temporal o permanent de la constitució del
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terreny, de la seva superfície o dels elements que sobre ella es trobin, sense el previ
consentiment de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
4. Norma fonamental.
A la zona d'aproximació final als aeroports, i en un rectangle d’amplària centrada respecte a l'eix de la pista
de sis-cents metres i longitud de mil, no només s'hi haurà d'evitar a tota costa l'erecció de qualsevol obstacle,
sinó que s'hi s’haurà d'aconseguir un desallotjament total, incloses les vies de circulació.
5. Zona de seguretat.
A les zones de seguretat per a pistes d'aeroports s'hauran de complir rigorosament totes les prescripcions
que siguin assenyalades pel Ministeri de Foment per les seves instal·lacions.
6. En aquelles zones de l’àmbit de la 'Modificació puntual de les Normes subsidiàries i adaptació al PTI en
l’àmbit del sol rústic i nuclis tradicionals' que no estiguin situades sota les servituds aeronàutiques del
Decret 3228/1974, l'execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, aerogeneradors
-incloses les pales-, etc.), i la instal·lació dels mitjans necessaris per a la seva construcció (incloses les
grues de construcció i similars), que s'elevin a una alçada superior a 100 metres sobre el terreny o sobre
el nivell del mar dintre d'aigües jurisdiccionals, requerirà el pronunciament previ de l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria (AESA) en relació amb la seva incidència en la seguretat de les operacions aèries,
conformement amb el que disposa l'article 8 del Decret 584/1972 en la seva redacció actual.
7. En relació a afeccions acústiques i servituds aeronàutiques, a més, s'hauran de complir les següents
condicions:
a. En els àmbits classificats com a sol rústic, afectats per la petjada sonora, no són compatibles
les noves construccions per a usos residencials, ni dotacionals, educatius o sanitaris, ni les
modificacions urbanístiques que suposin un increment del nombre de persones afectades per
als esmentats usos.
b. En cas que existeixin incoherències entre les limitacions que estableixen les servituds
aeronàutiques i qualsevol altra possible disposició d'aquestes normes relativa a les altures
màximes permeses per les edificacions (inclosos tots els seus elements), prevaldran les
disposicions relatives a les servituds.
c. En els àmbits afectats per les servituds aeronàutiques, s'hauran d'evitar aquelles instal·lacions
que emetin fum, pols, boira o qualsevol altre fenomen en nivells que constitueixin un risc per a
les aeronaus, incloses les instal·lacions que puguin suposar un refugi per a les aus en regim de
llibertat. Per altra costat, també s'hauran de tenir en compte les possibles reflexions de la llum
solar en teulades i cobertes, així com fonts de llum artificial que poguessin molestar a les
tripulacions de les aeronaus i posar en perill la seguretat de les operacions aeronàutiques.
d. Qualsevol emissor radioelèctric o un altre tipus de dispositiu que pogués donar lloc a radiacions
electromagnètiques pertorbadores del normal funcionament de les instal·lacions
radioelèctriques aeronàutiques, encara que no vulneri les superfícies limitadores d'obstacles,
requerirà de la corresponent autorització conforme al previst a l'article 16 del Decret 584/72.
e. La instal·lació d'aerogeneradors, infraestructures de telecomunicacions (antenes de telefonia,
enllaços de microones i altres estructures que pel seu funcionament precisin ser ubicades en
plataformes elevades) en cap cas vulneraran les Servituds Aeronàutiques.
f. Les construccions i instal·lacions, així com qualsevol altre actuació que es contempli en l’àmbit
de la modificació puntual, inclosos tots els elements (com antenes, parallamps, xemeneies,
equips d'aire condicionat, caixes d'ascensors, cartells, coronaments decoratius), així com
qualsevol altre afegit sobre aquestes construccions, així com els mitjans mecànics necessaris
per a la seva construcció (grues, etc.), modificacions dels terrenys o objectes fixes (postes,
antenes, aerogeneradors incloses les seves pales, cartells, etc.) així com el gàlib del viari o via
fèrria, no poden vulnerar les servituds aeronàutiques de l'aeroport de Menorca, que venen
representades en els plànols AC-1, AC-2 , AC-3 i AC-4 de la "modificació puntual de les
Normes Subsidiàries i adaptació al PTI a l’àmbit del sol rústic i nuclis tradicionals", excepte que
quedi acreditat, a judici de l'Agencia estatal de Seguretat Aèria (AESA), que no es compromet
la seguretat ni queda afectada de manera significativa la regularitat de les operacions de les
aeronaus, d'acord amb les excepcions contemplades en el Decret 584/72, en el seu redactat
vigent.
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g.

•
•
•
•
•

•
•

En quant a la possible instal·lació d'aerogeneradors, degut a la seva gran alçada, en la que
s'ha d'incloure la longitud de les pales, s'ha d'assegurar que en cap cas incompleixin la
normativa relativa a les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Menorca. El mateix s'ha
d'aplicar per a les línies de transport d'energia elèctrica, les infraestructures de
telecomunicacions i enllaços de microones, i restants estructures, que per el seu funcionament
s'hagin d'ubicar en plataformes elevades.
h. Al trobar-se la totalitat del terme municipal de Sant Lluís inclosa en les zones i espais afectats
per servituds aeronàutiques, la execució de qualsevol construcció, instal·lació (postes, antenes,
aerogeneradors -incloses les pales- mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues
de construcció i similars)) o plantació, requerirà acord favorable previ de l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria (AESA) , conforme als articles 30 i 3I del Decret 584/72, modificat pel real
Decret 297/20I3.
i. Segons l'article 10 del Decret 584/72 de servituds aeronàutiques modificat pel Real Decret
297/20I3, la superfície compresa dins de la projecció ortogonal sobre el terreny de l’àrea de
Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Menorca queda subjecte a una servitud de limitació
d'activitats, en virtut de la qual l'Agencia Estatal de Seguretat Aèria (AESA) podrà prohibir,
limitar o condicionar activitats que s'ubiquin dins de la mateixa i puguin suposar un perill per les
operacions aèries o per al correcte funcionament de les instal·lacions radioelèctriques. Aquesta
possibilitat s’estendrà als usos del sol que facultin per a la implantació o exercici de dites
activitats, i inclourà , entre d'altres:
Les activitats que suposin o duguin implícita la construcció d'obstacles de tal índole que puguin
induir a turbulències.
L'ús de llums, inclosos projectors o emissors làsers que puguin crear perills o induir a confusió o
error.
Les activitats que impliquin l'ús de superfícies grosses i molt reflectants que puguin donar lloc a
enlluernaments.
Les actuacions que puguin estimular l'activitat de la fauna en l'entorn de la zona de moviments de
l’aeròdrom.
Les activitats que donin lloc a la implantació o funcionament de fonts de radiació no visible o la
presencia d'objectes fixes o mòbils que puguin interferir el funcionament dels sistemes de
comunicacions, navegació i vigilància aeronàutica o afectar-los negativament.
Les activitats que facilitin o duguin implícita la implantació o funcionament d’instal·lacions que
produeixin fum, boira, o qualsevol altre fenomen que suposi un risc per les aeronaus.
L'ús de mitjans de propulsió o sustentació aèria per a la realització d'activitats esportives, o de
qualsevol altre índole.
j. Qualsevol emissor radioelèctric o altre tipus de dispositiu que pogués donar origen a radiacions
electromagnètiques pertorbadores del normal funcionament de les instal·lacions
radioelèctriques aeronàutiques, encara que no vulneressin les superfícies limitadores
d'obstacles, requerirà de la corresponent autorització de l’Agència estatal de Seguretat Aèria,
d'acord al previst a l'article 16 del Decret 584/72 de servituds aeronàutiques. Donat que les
Servituds Aeronàutiques constitueixen limitacions legals al dret de propietat en raó de la funció
social d'aquesta, la resolució que a tals efectes s'evacués només podrà generar qualque dret a
indemnització quan afecti a drets ja patrimonialitzats.
k. Les propostes de nous planejaments urbanístics o plans de desenvolupaments, de la seva
revisió o modificació, en aquells àmbits del terme municipal de Sant Lluís que es trobin afectats
per les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Menorca, hauran de ser informats per la
Direcció General d'Aviació Civil, abans de la seva aprovació inicial, segons el fixat a la
Disposició Addicional Segona del Reial Decret 259I/1998 modificat pel Reial Decret 297/20I3.
l. L'aprofitament susceptible de materialització serà el definit per el planejament general d'acord
amb la legislació urbanística, una vegada que s'apliquin al mateix les condicions que, en el seu
cas, estableixi l'informe del Ministeri de Foment, no generant, en el cas de disminució, cap tipus
de dret indemnitzatori per part del Ministeri de Foment, ni del gestor aeroportuari ni del
prestador del Serveis de Navegació Aèria.
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m. En el cas de que les limitacions i requisits imposats per les servituds aeronàutiques no permetin
que es duguin a terme les construccions o instal·lacions previstes en sol rústic, no es generarà
cap tipus de dret a indemnització per part del Ministeri de Foment, ni del gestor aeroportuari ni
del prestador del Serveis de Navegació Aèria.
n. En les Zones de Seguretat de les instal·lacions radioelèctriques per a la navegació Aèria es
prohibeix qualsevol construcció o modificació temporal o permanent de la constitució del
terreny, superfície o dels elements que sobre ells es trobin, sense previ consentiment de
l’Agència estatal de Seguretat Aèria (AESA) d'acord amb l'article 15, apartat b) , del Decret
584/1972 de servituds aeronàutiques en el seu redactat vigent.
o. En cas de contradicció en la pròpia normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Sant
Lluís, o entre la normativa i els plànols, prevaldran les limitacions o condicions imposades per
les servituds aeronàutiques sobre qualsevol altre disposició recollida en el planejament
urbanístic.
8. Usos
L'únic ús admissible en l’àmbit del sistema general aeroportuari serà exclusivament l'ús públic aeroportuari."
Prescripció núm. 3
En l'article 45 de la normativa s'ha de fer constar expressament, de conformitat amb l'informe de la Direcció
General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, en un nou apartat 4, el següent:
"4. Respecte dels béns d’interès cultural que es localitzin tant en terrenys de domini públic maritimoterrestre
com en servitud de protecció, ha de tenir-se en compte que, en qualsevol cas, s’estarà al que estableixen la
Llei de costes i el seu Reglament, independentment del tipus de protecció que estableixi el Catàleg".
En el nou document normatiu que s'aporta, de conformitat a l'informe emès per la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i el Mar, es procedeix a incorporar un nou apartat 4 en l'article 45 amb el redactat
fixat en la prescripció.
Així mateix, per tal de que hi hagi una concordança amb la resta de documents, també es procedeix a
modificar l'apartat 7.I de la Memòria justificativa introduint la referència al nou apartat 4.
Per tant l'article 45 queda amb el redactat següent:
Article 45.- Protecció del patrimoni històric artístic
1.
Edificis declarats BIC al medi rural.
No podrà edificar-se en un radi de 50 m des del centre del monument o 50 m al voltant del perímetre del
conjunt monumental. La torre de guaita de Punta Prima, ubicada en un àrea urbana afectarà les
construccions en un radi de 70 m les quals no podran excedir en alçada de dos metres per davall de
l'horitzontal de la base de la torre.
2.
Protecció de l'entorn de Béns d’Interès Cultural.
a. Els entorns de protecció dels Béns d’Interès Cultural són aquells delimitats i/o modificats en
base a les disposicions de la Llei 12/1998, de 21I de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears.
b. Qualsevol intervenció en l'entorn de protecció d'un Bé d’Interès Cultural haurà de comptar
amb l'autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, prèviament a l'atorgament de la
llicència municipal d'edificació i ús del sol. En el cas del BIC BPT01 i segons allò previst a
l'article 6 de la Llei 16/1995, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol, la competència per
a l'aplicació del règim jurídic de la protecció de l'esmentat BIC, ubicat a l'interior d'un aeroport
d’interès general, queda encomanada a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales del Ministerio de Cultura.
c. El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter arquitectònic i
paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé.
d. Es prohibeix qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la
geomorfologia i la topografia del terreny.
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3.

La normativa específica de Protecció del Patrimoni arquitectònic, etnològic, arqueològic i
paleontològic es desenvolupa en el Catàleg de Patrimoni Històric del terme municipal aprovat
definitivament en data 15.10.2012.
4. Respecte dels béns d’interès cultural que es localitzin tant en terrenys de domini públic marítimo-terrestre
com en servitud de protecció, ha de tenir-se en compte que, en qualsevol cas, s’estarà al que estableixen la
Llei de costes i el seu Reglament, independentment del tipus de protecció que estableixi el Catàleg.
Prescripció núm. 4
S'ha de corregir el títol de l'article 47 de la Normativa, que per error conté la paraula «prothistorics» quan
hauria de ser «protohistòrics».
En el nou document normatiu que s'aporta per tal de complimentar les prescripcions imposades pel Ple del
CIM de data 17.07.2017, es procedeix a corregir el títol de l'article 47 posant la paraula correcta i que és
"protohistòrics".
Així mateix també es procedeix a modificar el títol del mateix article en l'apartat 7.1 de la Memòria
justificativa.
Prescripció núm. 5
En l'article 48.4 de la Normativa s'ha de fer constar expressament, de conformitat amb l'informe de la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, el següent:
Allí on diu: "aprovats per OM de data 20/0I/20I0" hauria de dir "vigents (no només l'aprovat per l'OM de data
20/0I/20I0)".
En el nou document normatiu aportat es procedeix a modificar l'apartat 4 de l'article 48 en el sentit exposat a
la prescripció.
També es procedeix a modificar l'apartat 7.I de la memòria justificativa per tal d'introduir la referència a
aquesta modificació.
Així doncs l'apartat 4 de l'article 48 queda amb el redactat següent:
"4. Davant qualsevol possible contradicció que es plantegi en relació amb la partió del Domini Públic
Maritimo-terrestre grafiat en els plànols d'aquestes NNSS, serà d'aplicació el determinat en els plànols de la
partió dels bens de domini públic marítim vigents (no només l'aprovat per l'OM de data 20/01/200)."
Prescripció núm. 6
En l'article 48 de la Normativa s'ha de fer constar expressament, de conformitat amb l'informe de la Direcció
General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, en un nou apartat 5, el següent: "Aquestes limitacions hauran
de tenir-se en compte en qualsevol tipus de sol, independentment de la seva classificació i qualificació
urbanística".
De conformitat amb l'informe emès per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, a l'article 48
del nou document normatiu que s'aporta, s'incorpora un nou apartat 5 amb el redactat fixat en la prescripció.
En conseqüència es procedeix també a modificar l'apartat 7.I de la memòria justificativa per tal d'introduir
l'explicació i justificació de la incorporació d'aquest nou apartat.
Així doncs, un cop complimentades les prescripcions número 5 i 6 de l'acord de Ple del CIM de data
17.07.2017, el redactat de l'article 48 és el següent:
"Article 48.- Normativa de protecció
1.
La utilització del Domini Públic Marítim Terrestre es remetrà al disposat al Títol III de la Llei de
Costes.
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2.

3.

4.

5.

Els terrenys contigus a la ribera de la mar estan sotmesos a les limitacions que estableixi el Títol II
de la Llei de Costes a través de les servituds i en concret a l'establert en els articles 24, 25, 27, 28,
30 i 44.6 de la citada Llei i concordants del seu Reglament.
Les obres i instal·lacions existents a l'entrada en vigor de la Llei de Costes, situades a zones de
Domini Públic i servitud, es regularan per l'especificat a la disposició transitòria quarta de
l'esmentat text legal.
Davant qualsevol possible contradicció que es plantegi en relació amb la partió del Domini Públic
Maritimo-terrestre grafiat en els plànols d'aquestes NNSS, serà d'aplicació el determinat en els
plànols de la partió dels bens de domini públic marítim vigents (no només l'aprovat per l'OM de
data 20/01/2010).
Aquestes limitacions hauran de tenir-se en compte en qualsevol tipus de sol, independentment de
la seva classificació i qualificació urbanística."

Prescripció núm. 7
A l'apartat B.I de l'article 63 de la Normativa, on diu: "a l'article 60 bis d'aquestes normes", ha de dir "a
l'article 6I d'aquestes normes".
Es procedeix a rectificar l'article 63 en el sentit fixat a la prescripció quedant el redactat de l'apartat B.I de la
següent manera:
"I. Les qualificacions per al sol urbanitzable són les mateixes que les establertes a l'article 6I d'aquestes
normes."
En conseqüència també es procedeix a modificar el contingut de l'apartat 7.1 de la Memòria justificativa,
recollint al redactat de l'article 63 el contingut de la prescripció.
Prescripció núm. 8
Al títol del capítol 9 de la Normativa, on diu "Règim urbanístic del sol urbà i urbanitzable", ha de dir "Règim
urbanístic del sol urbà i urbanitzable. Nuclis tradicionals".
Es modifica el títol del capítol 9 de la Normativa introduint la referència a que les determinacions relatives al
regim urbanístic d'aquest capítol és per al sol urbà i urbanitzable dels nuclis tradicionals.
En conseqüència també es modifica el títol a l'índex de la normativa i a l'apartat 7.1 de la Memòria
justificativa.
Prescripció núm. 9
S'ha d'incorporar un apartat 3 a l'article 112 de la Normativa que reculli el text de l'apartat 3 del mateix article
del text refós que diu:
"3. Activitats i instal·lacions complementaries. Àrees d'usos infrastructurals."
Per tal de complimentar la prescripció enunciada, a l'article II2 s'incorpora un nou apartat 3 amb el sentit
següent:
"3. Activitats i instal·lacions complementàries. Àrees d'usos infrastructurals."
En conseqüència, per tal de que hi hagi una concordança amb tots els documents que integren la modificació
puntual de normes, es modifica també l'apartat 7.1 de la Memòria justificativa. En concret es procedeix a
eliminar el paràgraf on es diu textualment "S'elimina l'apartat 3 “Activitats i instal·lacions complementaries" al
regular aquest article exclusivament els equipaments públic i privats" i es torna a incorporar en el redactat de
l'article 112 l'apartat 3 del redactat vigent de les normes.
Prescripció núm. 10
En el capítol 10 de la Normativa, que determina el "Regim urbanístic del sol urbà i urbanitzable" de les zones
turístiques, cal afegir-hi un article que reguli els espais lliures públics (ELP), o bé, si no es considera
necessari diferenciar la regulació dels ELP de les zones turístiques de la dels nuclis tradicionals, fer una
remissió a la regulació dels nuclis tradicionals (articles 120 a 123).
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En relació a la regulació dels ELP de les zones turístiques era voluntat municipal tenir la mateixa
regulació a ambdós àmbits i així s'especificava a l'apartat 3.6 de la memòria justificativa de la modificació
de les NNSS de Sant Lluís d'adaptació al PTI a l’àmbit de les zones turístiques i que es va aprovar
definitivament en data 8.8.2022. En conseqüència a la modificació esmentada es varen derogar els articles
corresponents els quals regulaven els ELP a l’àmbit de les zones turístiques (articles 173 a 176).
Per tant a l'haver estat sempre la voluntat municipal unificar la regulació dels espais lliures públics de tot el
terme municipal, es considera que s'ha de complimentar la prescripció introduint una simple remissió. Una
vegada analitzat el text refós es creu que el lloc més adient per fer-ho, al no existir cap article al capítol I0
que reguli els espais lliures públics, és l'article I20 de les NNSS denominat "Definició i àmbit".
Per tant, en compliment a la prescripció esmentada, s'incorpora al final de l'article 120 un nou
paràgraf amb el tenor literal següent:
"Les determinacions fixades en aquest article i següents, relatives als espais lliures públics, també seran
d'aplicació a l’àmbit de les zones turístiques.
Per tant aquest article, amb la nova redacció, s'incorpora al document normatiu de les NNSS de Sant Lluís
Prescripció núm. 11
S'ha d'eliminar de l'apartat 2 de l'article I72 del Text refós que determina la «Classificació i usos dels distints
serveis i equipaments» a les zones turístiques la referència (*) i el text corresponent que fa referència al nucli
tradicional de Torret i que diu: "A l'equipament privat comercial de Torret s’admetrà únicament l'ús
d'hosteleria", en ser coincident amb la redacció de l'article 112 de la modificació.
S'elabora un nou document denominat "Normativa. Compliment de les prescripcions imposades en virtut de
l'acord del Ple del CIM de data 17.07.2017 relatives a l'articulat del text refós de les NNSS de Sant Lluís" per
tal de donar compliment a la prescripció número 11, 12, 13, 14, 15 i 16 de l'acord de Ple del CIM de data
17.07.2017.
En aquest s'incorpora l'article 172 del text refós relatiu a la classificació dels distints serveis i equipaments de
les zones turístiques, i es procedeix a modificar-lo eliminant la referència (*) i el text que diu: "A l'equipament
privat comercial de Torret s’admetrà únicament l'ús d'hosteleria"
Prescripció núm. 12
S'ha d'eliminar del primer paràgraf de l'article 173 del Text refós que determina el tipus d'ordenació dels
serveis d’interès públic i social a les zones turístiques, el text què fa referència al nucli tradicional de Torret i
que diu: "Al nucli tradicional de Sant Lluís i als àmbits de casc antic, residencial intensiva i industrial intensiva
s’adoptarà un tipus d'ordenació d'alineació a vial", haurà de ser coincident amb la redacció de l'article 113 de
la modificació.
S'elabora un nou document denominat "Normativa. Compliment de les prescripcions imposades en virtut de
l'acord del Ple del CIM de data 17.07.2017 relatives a l'articulat del text refós de les NNSS de Sant Lluís" per
tal de donar compliment a la prescripció número 11,12,13,14,15 1 16 de l'acord de Ple del CIM de data
17.07.2017.
En aquest s'incorpora l'article I73 del text refós relatiu al tipus d'ordenació dels serveis d’interès públic i social
de les zones turístiques, i es procedeix a modificar-lo eliminant del primer paràgraf el text que diu: "Al nucli
tradicional de Sant Lluís i als àmbits de casc antic, residencial intensiva i industrial intensiva s’adoptarà un
tipus d'ordenació d'alineació a vial."

18

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Prescripció núm. 13
S'ha d'eliminar tot l'apartat I de l'article 175 del Text refós que determina les condicions d'edificació dels
serveis d’interès públic i social a les zones turístiques, en ser coincident amb la redacció de l'article 115 de la
modificació.
S'elabora un nou document denominat "Normativa. Compliment de les prescripcions imposades en virtut de
l'acord del Ple del CIM de data 17.07.2017 relatives a l'articulat del text refós de les NNSS de Sant Lluís" per
tal de donar compliment a la prescripció número 11,12,13,14,15 1 16 de l'acord de Ple del CIM de data
17.07.2017.
En aquest s'incorpora l'article 175 del text refós relatiu a les condicions d'edificació dels serveis d’interès
públic i social de les zones turístiques, i es procedeix a modificar-lo eliminant tot l'apartat 1 i que diu:
"I. Als sectors definits com a Nucli Tradicional els coeficients màxims d'edificabilitat seran els següents:
*Equipament públic 1,5 m2/m2
*Equipament públic ES (Esportiu) 1 m2/m2
*Equipament públic ECS/EE 3,m2/m2
*Equipament privat 0,75 m2/m2
Als Nuclis Tradicionals B els coeficients màxims d'edificabilitat seran els següents: *Equipament privat
Torret (EC*) 0,25 m2/m2.
*Equipament privat S’Ullastrar (EC) 0,75 m2/m2"
En conseqüència es tornaran a enumerar els apartats d'aquest article.
Prescripció núm. 14
S'ha d'eliminar tot l'apartat I de l'article 176 del Text refós que determina les condicions d’alçada dels serveis
d’interès públic i social a les zones turístiques, en ser coincident amb la redacció de l'article 116 de la
modificació.
S'elabora un nou document denominat "Normativa. Compliment de les prescripcions imposades en virtut de
l'acord del Ple del CIM de data 17.07.2017 relatives a l'articulat del text refós de les NNSS de Sant Lluís" per
tal de donar compliment a la prescripció número 11, 12, 13, 14, 15 i 16 de l'acord de Ple del CIM de data
17.07.2017.
En aquest s'incorpora l'article 176 del text refós relatiu a les condicions d’alçada dels serveis d’interès públic i
social de les zones turístiques, i es procedeix a modificar-lo eliminant tot l'apartat 1 i que diu:
"A les zones d'Equipament Públic, enclavades al casc urbà de Sant Lluís, l’alçada reguladora de les
edificacions serà de 10 m. i 3 plantes. En el cas d’instal·lacions especials que necessitin més altura, aquesta
es justificarà mitjançant un estudi de detall que es sotmetrà al tràmit d'exposició pública. A les zones
d'Equipament Privat, enclavades al casc urbà de Sant Lluís, l’alçada reguladora de les edificacions serà de 9
m. i 2 plantes. Per als nuclis tradicionals B l'altura reguladora serà 6,5 m i dues plantes.
D'altra banda es podran sobreelevar les torres que requereixin major elevació per l’excel·lència i
representativitat de l'edifici o per convenir al servei o instal·lació, així com la major altura que precisi un
pavelló poliesportiu per a complimentar les normes NIDE."
Prescripció núm. 15
S'ha d'eliminar l'apartat I de l'article 177 del Text refós en ser coincident amb la redacció de l'article 117. Com
a conseqüència, l'article 177 tindrà un únic apartat que regularà les "Condicions d'ocupació i reculades" dels
sectors definits com a zones turístiques.
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S'elabora un nou document denominat "Normativa. Compliment de les prescripcions imposades en virtut de
l'acord del Ple del CIM de data 17.07.2017 relatives a l'articulat del text refós de les NNSS de Sant Lluís" per
tal de donar compliment a la prescripció número 11, 12, 13, 14, 15 i 16 de l'acord de Ple del CIM de data
17.07.2017.
En aquest s'incorpora l'article 177 del text refós relatiu a les condicions d'ocupació i reculades dels serveis
d’interès públic i social de les zones turístiques, i es procedeix a modificar-lo eliminant tot l'apartat 1 i que diu:
"I. Als sectors definits com a nucli tradicional s'estableixen les següents condicions d'ocupació i reculades:
c) La màxima ocupació de solar admesa serà del 50% a les zones d'Equipament Públic.
d) La màxima ocupació de solar admesa serà del 40% a les zones d'Equipament Privat.
e) A les àrees d'Equipaments, les superfícies a planta soterrani no computaran a efectes d'ocupació, sempre
que es mantingui per sota de la projecció de l'edificació als llogarets.
f) La reculada mínima que obligatòriament hauran de respectar les edificacions, inclosos els voladissos, de
totes les partions del solar serà de 5 m, excepte al nucli de Sant Lluís, als àmbits on predomina l'ordenació
d'alineació a vial, en aquests casos no es requereix cap reculada ja que es regula per profunditat edificable,
i, en el cas dels Nuclis tradicionals B (Llogarets) les reculades es regulen segons l'especificat al punt f.
g) Amb caràcter excepcional es determina per als equipaments escolars una reculada de 2m. a vial.
h) Als Nuclis Tradicionals B (Llogarets de Torret, S'Ullastrar i Pou Nou) la reculada per a nous habitatges,
inclosos els voladissos, serà de 10 m a vials públics, excepte als solars assenyalats a la cartografia amb ús
CO, EP i EC on s'elimina la reculada."
Prescripció núm. 16
S'ha d'eliminar l'apartat I de l'article 178 del Text refós en ser coincident amb la redacció de l'article 118. Com
a conseqüència, l'article 178 tindrà un únic apartat que regularà les "Condicions d'ús" dels sectors definits
com a zones turístiques.
S'elabora un nou document denominat "Normativa. Compliment de les prescripcions imposades en virtut de
l'acord del Ple del CIM de data 17.07.2017 relatives a l'articulat del text refós de les NNSS de Sant Lluís" per
tal de donar compliment a la prescripció número 11, 12, 13, 14, 15 i 16 de l'acord de Ple del CIM de data
17.07.2017.
En aquest s'incorpora l'article I78 del text refós relatiu a les condicions d'ús dels serveis d’interès públic i
social de les zones turístiques, i es procedeix a modificar-lo eliminant el primer paràgraf i que diu:
"En els nuclis tradicionals de Sant Lluís, en les zones qualificades com a Equipament Privat, s'admeten
habitatges de superfície no superior a 90 m2 a cada zona així qualificada."
Prescripció núm. 17
En la Memòria (apartat I.5 c), on diu: "Altres plànols: Plànols justificatius (2 fulls), a escala I:3.000, referents a
noves classificacions de sol urbà que es produeixen en el terme municipal", ha de dir "Altres plànols: Plànols
justificatius (3 fulls), a escala 1:3.000, referents a noves classificacions de sol urbà que es produeixen en el
terme municipal".
Es modifica l'aparta I.5c de la Memòria justificativa per tal de corregir una errada material existent i fer
referència a l’existència de 3 fulls justificatius a escala 1:3000 en lloc de 2 fulls.
Prescripció núm. 18
En la taula de la pàgina. 109 de la Memòria justificativa, la superfície de SL-ELP és de 37.707,70 m2 . Cal
corregir l'error. La superfície total dels sistemes locals d'ELP (SL-ELP) del polígon Industrial és de 37.733,89
m2.
Es modifica la taula incorporada a la pàgina 109 de la memòria per tal de corregir un error en la superfície
del SL-ELP del polígon industrial. Així doncs allà on posa 37.707,70 m2 es substitueix per la xifra correcta i
que és 37.733,89 m2. Així mateix per tal que hi hagi una concordança a tot el document, també es modifica
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la llegenda del plànol de la pàgina 107, fent referència a que la superfície total d'espais lliures públics del
polígon industrial (ELP) és de 37.733,89 m2.
Prescripció núm. 19
En la taula de la pàgina I08 de la Memòria justificativa la superfície de SL-ELP és de 40.862,25 m2. Cal
corregir l'error. La superfície total dels sistemes locals d'ELP (SL-ELP) de l'adaptació és de 40.888,44 m2.
Es modifica la taula incorporada a la pàgina I08 de la Memòria justificativa per tal de fixar que la superfície
total d'espais lliures públics de caràcter local del municipi de Sant Lluís és de 40.888,44 m2.
Prescripció núm. 20
S'ha d'eliminar de la llegenda dels plànols d'ordenació del sol rústic (sèrie SR) la qualificació de "zona
arqueològica".
Es modifica la llegenda dels plànols d'ordenació del sol rústic (sèrie SR) per tal d'eliminar qualsevol
referència a la qualificació relativa a "zona arqueològica".
Prescripció núm. 21
S’haurà d'eliminar del plànol d'ordenació del sol rústic SR-2 l’àmbit grafit com a zona arqueològica, a
l'encreuament de la Me-10 amb el camí de Binissafullet d'en Moisi.
Per tal de donar compliment a la prescripció imposada pel Ple del CIM en data 17.07.2017, es modifica el
plànol SR-2 eliminant l’àmbit grafiat com a zona arqueològica a l'encreuament de la Me-10 amb el camí de
Binissafullet d'en Moisi.
Prescripció núm. 22
En el plànol SU-LL-2 "Ordenació llogarets. Torret", i en el plànol SU-TRA-3 "Ordenació del sol urbà i sol
urbanitzable", el límit del sol urbà que afecta la parcel·la amb ref. cadastral 7408007FE0I70N000IWF, al
sud-oest del nucli tradicional de Torret, ha de coincidir amb la delimitació del plànol III-9 i del plànol III-I-B del
planejament vigent (adaptació a les DOT) els quals substitueixen respectivament.
En el plànol SU-LL-2 i SU-TRA-3 es modifica la delimitació del sol urbà que afecta a la parcel·la amb
referència cadastral núm. 7408007FE0I7N000IWF, per tal de que sigui coincident amb la del plànol III-9 i
III-I-B de les NNSS adaptades a les DOT aprovades definitivament amb prescripcions per la CIUM en data
24 de maig de 2004
Així mateix, per tal de que siguin coincidents tots els documents que integren la modificació, també es
procedirà a:
•
Modificar la delimitació del sol urbà en la resta de plànols on surti grafiat el nucli de Torret (SR-5,
INF-3, INF-2, EN i EG)
•
Modificar el quadre de superfícies incorporat al punt relatiu a Torret de l'apartat 5.I.2 de la Memòria
Justificativa per tal que la superfície de sol urbà sigui coincident amb la nova delimitació grafiada.
Prescripció núm. 23
En els plànols d'ordenació corresponents, la parcel·la núm. 14 del polígon 9 (referència cadastral
6913006FE016IS) del nucli tradicional de S’Ullastrar s'ha de classificar de sol urbà amb la qualificació de
residència extensiva protegida (REP).
L'informe tècnic que s'incorpora a l'acord de Ple de data 17.07.2017, fa esment a que es pretén classificar
com a rústic una part de la parcel·la núm. 14 del polígon 9 situada al nucli tradicional de S’Ullastrar. A més
es diu que, encara que no es faci menció a la Memòria justificativa, la pretesa classificació afecta també a
una part d'una altra parcel·la amb referència cadastral numero 69I30I2FE016IS000IMS.
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Aquesta classificació a rústic dels terrenys esmentats es informada desfavorablement concloent que han
mantenir la seva classificació com a urbà en la qualificació de REP.
Per tant es procedeix a modificar els plànols SU-LL-3, SU-TRA-3, SR-5, INF-3, INF-2, EN, EG, APR-5 per tal
que la delimitació de sol urbà en aquest àmbit esmentat sigui coincident amb la delimitació del sol urbà de
les NNSS adaptades a les DOT i aprovades definitivament amb prescripcions per la CIUM en data 24 de
maig de 2004
Així mateix, al denegar-se en el punt segons de l'acord de Ple de data 17.07.2017 la classificació a rústic de
part dels terrenys amb referència cadastral 6913006FE016IS, també es modificarà el plànol justificatiu PI-3,
eliminant el decreixement proposat i l'apartat 5.I.2 de la Memòria Justificativa, eliminant el paràgraf on es
justificava la classificació pretesa i modificant el quadre de superfícies de l’àmbit de S’Ullastrar.
Prescripció núm. 24
En els plànols d'ordenació corresponents, la part de la parcel·la núm. 1 del polígon 2 (ref. cadastral
07052A0020000I0000JH) al nord de Binifadet del nucli tradicional de Sant Lluís, s'ha de classificar de sol
rústic i mantenir la qualificació de sistema viari (aparcament).
Per tal de donar compliment a la prescripció, als plànols EG, EN, SR-2, APR-2, SU-A1, SU-PA-1, SU-TRA-2,
INF-2 i INF-3, es classifica com a sol rústic amb la qualificació de sistema viari (aparcament) part de la
parcel·la I del polígon 2 de Sant Lluís (ref. cadastral 07052A0020000I0000JH).
Així mateix, al denegar-se en el punt segons de l'acord de Ple de data 17.07.2017 la classificació a urbà
d'aquests terrenys, també es modificarà el plànol justificatiu PI-2, eliminant el creixement proposat i l'apartat
5.1.1 de la memòria Justificativa, eliminat el paràgraf justificatiu i modificant el quadre de superfícies.
Prescripció núm. 25
En el plànol de la sèrie EG "Estructura general i orgànica":
−La superfície on s'ubica l'estació depuradora (EDAR) pròxima al camí Vell de Biniancolla, qualificada de
sistema general d'infraestructures (s/ pag. 99 Memòria) ha de coincidir amb la delimitació dels plànols de la
sèrie 1 (A-B-C i D) de l'adaptació a les DOT.
−S'han d'indicar els usos vinculats als sistemes d'infraestructures existents grafiats, tant en sol rústic com en
el sol urbà dels nuclis tradicionals.
−S'han d'indicar els usos vinculats als sistemes d'equipaments existents grafiats tant en sol rústic com en el
sol urbà dels nuclis tradicionals.
El plànol relatiu a l'Estructura General i Orgànica del terme municipal (EG), es modifica en el sentit següent:
1. Es modifica la delimitació de l'estació depuradora per tal de que sigui coincident amb els plànols I-2-A,
I-2-B, I-2-C i I-2-D de les NNSS adaptades a les DOT i aprovades definitivament amb prescripcions per la
CIUM en data 24 de maig de 2004
2. S'incorporen els usos vinculats als sistemes d'infraestructures grafiats al plànol
3. S'incorporen els usos vinculats als sistemes d'equipaments grafiats al plànol
Prescripció núm. 26
En els plànols de la sèrie EG "Estructura general i orgànica", de la sèrie SR "Ordenació del sol rústic", i en el
plànol INF-3 "Xarxa viària":
−Als camins existents que no tenen la categoria de xarxa local i rural no els correspon tenir definida la
categoria d’àrea de protecció territorial (APT).
S'eliminen del plànol EG, dels plànols de la sèrie SR i del plànol INF-3, les àrees grafiades com APT de
carreteres, en tots aquells camins que no estan inclosos en la categoria de xarxa local i rural segons les
determinacions de la Lli 5/1990 de Carreteres de les Illes Balears.
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Prescripció núm. 27
En la llegenda dels plànols de la sèrie SR «Ordenació del sol rústic», s'ha de corregir el següent:
−
−
−

Les àrees de protecció territorial (APT) s'han de determinar com una categoria del sol rústic protegit
(SRP).
L’àrea de transició (AT) s'ha de determinar com una categoria del sol rústic comú (SRC).
Les sigles que defineixen les àrees d'alt nivell de protecció han de coincidir amb les de la Normativa
(art. 205).

A tots els plànols de la sèrie SR, es modifica la llegenda per tal d'especificar que les àrees de transició (AT)
es una categoria de sol rústic comú i que les APT són una categoria de sol rústic protegit.
Així mateix també es modifiquen les sigles de les àrees d'Alt Nivell de Protecció per tal de que siguin
coincidents amb les de l'article 205.
Prescripció núm. 28
La base cartogràfica del sol urbà dels plànols de la sèrie SU-TRA-1 "Ordenació del sol urbà i sol
urbanitzable", ha d'incorporar la capa en la qual apareixen les rasants del vial (s/ art. 93 del RPU).
D'acord amb les determinacions de l'article 93 del reglament de planejament, s'incorpora a la sèrie SU-TRA
la capa relativa a les rasants del vial.

3.- Modificacions incorporades al document com a conseqüència de les denegacions dels
punt segon i tercer de l’acord de data 17 de juliol de 2017:
Nucli tradicional de S'Ullastrar
El Ple del CIM de data I7.7.20I7, en el seu punt segon, va acordar denegar la modificació del límit de sol urbà
d'una part de la parcel·la amb ref. cadastral núm. 67I3006FE016IS, al no complir amb les determinacions de
la Llei 7/2012.
El document de les NNSS pretenia classificar com a rústic una porció de terreny de la parcel·la amb
referència cadastral núm. 67I3006FE016IS. Així mateix l'informe tècnic que acompanya a l'acord de Ple
esmentat, feia menció que aquesta classificació a rústic també afectava a part d'una altra parcel·la amb
referència cadastral número 6913012FE0161S000IMS.
A l’haver estat denegada la proposta de classificació com sol rústic d'aquest àmbit en concret, es procedeix a
modificar la documentació de les NNSS per tal de mantenir la classificació com a urbà dels terrenys i eliminar
qualsevol referència a la pretesa classificació. Així doncs:
•
Es modifiquen tots els plànols d'ordenació per tal que la delimitació de sol urbà en l’àmbit de les
parcel·les esmentades sigui coincident amb la de les NNSS de Sant Lluís adaptades a les DOT.
•
S'elimina del plànol PI-3 la justificació d'aquest decreixement proposat.
•
En el plànol SU-LL-3 es manté tant la classificació com a urbà com la qualificació de REP d'aquest
àmbit. (NNSS adaptades a les DOT).
•
Es modifiquen la resta de plànols de les NNSS on surti la delimitació del sol urbà de S’Ullastrar
•
S'elimina de l'apartat 5.1.2 de la Memòria (pàgina 90) la justificació de la classificació a rústic de part de
la parcel·la 14 del polígon 9.
•
Es modifica la taula de superfícies incorporada a l'apartat 5.1.2 de la Memòria (superfície de sol urbà
qualificada com a REP)
•
Es modifica la taula relativa al càlcul de capacitat de població per tal d'introduir l'increment de població
que suposa tornar a classificar com a urbà aquest àmbit. Com ja es diu a la memòria a les parcel·les
qualificades com a REP l'índex d'intensitat d'ús s'ajusta a la parcel·lació aprovada per la revisió de les
NNSS de 1982, amb un habitatge per parcel·la.
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Com es pot comprovar al plànol de S’Ullastrar de les NNSS adaptades a les DOT, la part de la parcel·la
que es pretenia classificar com a rústic, conformava una única parcel·la. Per tant, a conseqüència de la
denegació, l'índex d'intensitat d'ús de la qualificació REP de l’àmbit de S’Ullastrar s’incrementarà en un
habitatge (de 71 passaran a 72 habitatges)
En conseqüència també s'ha de modificar la taula dels sistemes generals d'espais lliures públics per
habitants (pàgina 114).
Nucli tradicional de Sant Lluís
El Ple del CIM de data 17.07.2017, en el seu punt segon, va acordar denegar la modificació del límit de sol
urbà d'una part de la parcel·la amb ref. cadastral núm. 607052A002000010000JH, al no complir amb les
determinacions de la Llei 7/2012.
El document de les NNSS pretenia classificar com a urbà una porció de terreny de la parcel·la 1 del polígon
2, i qualificar-la com a sistema. Al haver estat denegada la proposta de classificació com a sol urbà d'aquest
àmbit en concret, es procedeix a modificar la documentació de les NNSS per tal de mantenir la classificació
com a rústic dels terrenys i eliminar qualsevol referència a la pretesa classificació.
Així doncs:
•
Es modifiquen tots els plànols d'ordenació per tal que la delimitació de sol rústic en l’àmbit de la parcel·la
esmentada sigui coincident amb la de les NNSS de Sant Lluís adaptades a les DOT.
•
S'elimina del plànol PI-2 la justificació d'aquest creixement proposat.
•
En el plànol SR-2, aquesta part de la parcel·la I del polígon 2, es classifica com a sol rústic i es qualifica
com a sistema.
•
Es modifiquen la resta de plànols de les NNSS on surti la delimitació del sol urbà i de sol rústic del nucli
tradicional de Sant Lluís.
•
S'elimina de l'apartat 5.I.I de la Memòria, a l'apartat relatiu als creixements de sol urbà proposats (pàgina
85), el paràgraf relatiu a la classificació pretesa.
Parc Sud-Circuit
El Ple del CIM de data 17.07.2017, en el seu punt tercer, va acordar denegar la requalificació dels terrenys
amb referència cadastral 7517008FE0171N0001PI, 7517007FE0171N0001QI i 7517009FE017N0001LI com
a Equipament Comercial i Residencial Extensiva Protegida.
Per tant al haver estat denegada la requalificació d'aquests terrenys, aquestes parcel·les mantindran la seva
qualificació com a Sistema General d'Espais Lliures Públics. Així doncs:
•
Es modifica el plànol SU-TRA-2, EG, qualificant els terrenys amb referència cadastral
7517008FE0171N0001PI, 7517007FE0171N0001QI i 7517009FE017N0001LI com a Sistema General
d'Espais Lliures Públics.
•
S'elimina de l'apartat 5.1.1 relatiu al canvis en les qualificacions urbanístiques (pagina 87), el apartats on
es fa referència que les parcel·les 7517008FE0171N0001PI, 7517007FE0171N0001QI i
7517009FE017N0001LI, qualificades com a SGELP, passen a qualificar-se com a Equipament
comercial, REP i REP, respectivament.
•
Es modifica el quadre comparatiu de superfícies incorporat a l'apartat 5.1.1 de la Memòria (pàgina 87
que en el nou document elaborat és la pàgina 88).
•
Es modifica l'apartat 5.4.3 de la Memòria relativa als equipaments per tal d'eliminar l'apartat que justifica
la qualificació com a equipament comercial de la parcel·la cadastral número 7517008FE0171N0001PI.
•
Es modifica l'apartat 5.4.4 de la Memòria per tal d'eliminar la justificació de la requalificació pretesa.
•
Es modifica la taula dels sistemes d'espais lliures públics de la pàgina 108, de la Memòria justificativa.
•
Es modifica el quadre comparatiu de superfícies de sistemes d'espais lliures de la pàgina 109 de la
Memòria.
•
A l'apartat 5.1.1. de la Memòria, al punt relatiu als canvis de qualificacions urbanístiques, s'elimina el
paràgraf que diu: "Les parcel·les situades al camí vell de S’Ullastrar amb referències cadastrals número
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•

•

•

7517007FE0171N0001QI i 7517009FE017N0001LI que estaven qualificades com a Sistema General
d'Espai Lliure públic (SGELP) i equipament, passen a qualificar-se com a residencial Extensiva
protegida (REP).
A l'apartat 5.1.1. de la Memòria, al punt relatiu als canvis de qualificacions urbanístiques, s'elimina el
paràgraf que diu: "La parcel·la situada entre el camí vell de S’Ullastrar i la carretera Me-10 (parcel·la
cadastral núm. 7517008FE0171N0001PI) que estava qualificada com a Sistema General d'Espai Lliure
públic (SGELP) passa a qualificar-se com a Equipament comercial".
Es modifica el quadre incorporat a la pàgina 87 de la memòria, per tal d'eliminar la qualificació REP del
nucli tradicional de Sant Lluís (6.560,16 m2) i restar a la superfície total dels equipaments comercials, la
superfície de la parcel·la cadastral núm. 7517008FE0171N0001PI.
Es modifica el quadre relatiu al càlcul de capacitat de població dels nuclis tradicionals (pàgina 113 de la
Memòria), eliminant la qualificació REP (2 habitatges) del nucli tradicional de Sant Lluís. En
conseqüència també s'ha de procedir a rectificar la taula de la pàgina 114 de la Memòria relativa a
l’estàndard de sistemes generals d'espais lliures públics per habitants.

A la vista de les consideracions anteriors i atesos els informes tècnic i jurídic i de Secretaria, venc
en elevar a la Comissió Especial de Comptes la següent ------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Acordar la complimentació de les prescripcions i condicions imposades a l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries de Sant Lluís i adaptació al Pla
Territorial Insular de Menorca en l’àmbit dels nuclis tradicionals i del sòl rústic, detallades pel
Consell Insular de Menorca en el apartat primer del seu acord de data 17 de juliol de 2017. ---------Segon.- Aprovar les modificacions introduïdes a l’expedient de modificació de les Normes
subsidiàries de Sant Lluís i adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca en l’àmbit dels nuclis
tradicionals i del sòl rústic, resultants de les denegacions acordades pel Consell Insular de
Menorca en els apartats segon i tercer del seu acord de data 17 de juliol de 2017. ---------------------Tercer.- Remetre al Consell Insular l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries de Sant
Lluís i adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca en l’àmbit dels nuclis tradicionals i del sòl
rústic amb les prescripcions, condicions i modificacions resultants del present acord." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Informa que avui es du a la comissió el compliment de les prescripcions i
condicions que ens va imposar el CIM a l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries
d’adaptació al PTI, àmbit sòl rústic i nuclis tradicionals; que es tracta d’un expedient que fa molts
d’anys que es va iniciar, i que ara és qüestió de tancar-lo una vegada per totes; i que a partir d’ara
s’haurà de començar a plantejar la redacció d’un pla general. Afegeix que aquest expedient
necessita la majoria absoluta per a ser aprovat i demana el vot favorable dels membres de la
Comissió. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, efectivament, és un expedient de fa molts d’anys i que
s’ha de tancar, si bé avui el PP s’abstindrà. Afegeix la importància de posar mitjans per intentar
redactar un pla general. -------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. --------------------------La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Acordar la complimentació de les prescripcions i condicions imposades a l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries de Sant Lluís i adaptació al Pla
Territorial Insular de Menorca en l’àmbit dels nuclis tradicionals i del sòl rústic, detallades pel
Consell Insular de Menorca en el apartat primer del seu acord de data 17 de juliol de 2017. ---------Segona. Aprovar les modificacions introduïdes a l’expedient de modificació de les Normes
subsidiàries de Sant Lluís i adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca en l’àmbit dels nuclis
tradicionals i del sòl rústic, resultants de les denegacions acordades pel Consell Insular de
Menorca en els apartats segon i tercer del seu acord de data 17 de juliol de 2017. ---------------------Tercera. Remetre al Consell Insular l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries de Sant
Lluís i adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca en l’àmbit dels nuclis tradicionals i del sòl
rústic amb les prescripcions, condicions i modificacions resultants del present acord." -----------------25
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=29m00s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
grup del Partit Popular, relativa a deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda deixar el
present punt damunt la taula.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 24.05.18.
PROPOSICIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE REPRESENTANTS
DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El president informa que, amb motiu de la reestructuració de l’equip de govern municipal, es fa
necessari procedir a una nova distribució de competències entre els regidors i que, per açò, s’ha
presentat aquesta proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina demana si es poden fer votacions per separat. El president respon que no ho
sap. La secretària afegeix que no té sentit, atès que la proposta d'acord és d'un únic punt. -----------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. --------------------------Es produeix el següent resultat: dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (2); dos vots en contra, corresponents als membres del PSOE (1) i el PI (1); i tres
abstencions, corresponents als membres del PP (3). Atesa la situació d’empat, i en virtud del vot
de qualitat favorable del president, s’acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord: --------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Modificar la designació de representants i/o suplents d’aquest Ajuntament als òrgans
col·legiats que s’indiquen a continuació, i que queden establerts de la següent manera: --------------− Consell Escolar del CEIP Sant Lluís. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
M.Montserrat Morlà Subirats. -------------------------------------------------------------------------------− Consell Escolar del CEIP Sa Garriga. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
M.Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------− Consell Escolar de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
M.Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------− Escola Infantil 1r nivell. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.Montserrat
Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------------------------− Assemblea Creu Roja. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.Montserrat
Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------------------------− Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
M.Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------− Junta de Caixers. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Joan M. Pons Sintes.----− Consorci de Residus i Energia de Menorca. Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: Joan
M. Pons Sintes. -------------------------------------------------------------------------------------------------− Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
Remigio Lora Buzón. ------------------------------------------------------------------------------------------− Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez
Martínez. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats. ------------------------------------------------------− Consorci Sociosanitari de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
M.Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------− Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca. Titular:
Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.Montserrat Morlà Subirats. ------------------------− Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
M.Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------26
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Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de
Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.Montserrat Morlà Subirats. -− Associació Leader Illa de Menorca. Titular: Remigio Lora Buzón. Suplent: Joan M. Pons
Sintes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats.
Suplent: Remigio Lora Buzón. -------------------------------------------------------------------------------− Comitè Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a
l’Administració Local. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: M.Montserrat Morlà Subirats.
− Comissió de Seguretat Ambiental de l’aeroport de Menorca. Titular: Joan M. Pons
Sintes. Suplent: Remigio Lora Buzón. ---------------------------------------------------------------------− Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la
candidatura de “Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: Remigio Lora Buzón. -----------− Consell de Serveis Socials de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats. -------------------------------------------------------------------− Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració entre el CIM i els
Ajuntaments de l’illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives
competències en matèria de protecció de menors. Titular: Maria Teresa Martínez
Martínez. Suplent: M.Montserrat Morlà Subirats. -------------------------------------------------------− Consell Assessor de la Gent Gran de Menorca. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats.
Suplent: Maria Teresa Martínez Martínez. ---------------------------------------------------------------− Consell Social de l’Agència de Menorca Reserva de la Biosfera. Titular: M. Montserrat
Morlà Subirats. Suplent: Joan M. Pons Sintes. ---------------------------------------------------------− Mesa de l’habitatge social de Menorca: ---------------------------------------------------------------ο Representant en matèria de serveis socials i habitatge social. Titular: Maria Teresa
Martínez Martínez. Suplent: Joan M. Pons Sintes. ------------------------------------------ο Representant en matèria d’habitatge i medi ambient. Titular: Joan M. Pons Sintes.
Suplent: Remigio Lora Buzón. --------------------------------------------------------------------Segon. Notificar l’acord anterior als diferents òrgans col·legiats." --------------------------------------------−

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=44m20s
A continuació, els grups de l'oposició (PP, PSOE i el PI) presenten una esmena al
dictamen de la comissió, que diu:
"El Partit Popular (PP), el Partit Socialista Obrer Español (PSOE) i el Partit per les Illes (Pl) ----------Que a causa de la reestructuració de l’Equip de govern a l’ajuntament de Sant Lluís presenten una
llista alternativa als “REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÓRGANS COL·LEGlATS” que
queda establerta de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------------— Consell Escolar del CEIP Sant Lluís. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.
Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------------------------------------— Consell Escolar del CEIP Sa Garriga. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.
Montserrat Morlà Subirats. ----------------------------------------------------------------------------------------------— Consell Escolar de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M. Montserrat
Morlà Subirats. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------— Escola Infantil 1r nivell. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M. Montserrat Morlà
Subirats. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— Assemblea Creu Roja. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M. Montserrat Morlà
Subirats. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— lnstitut Menorquí d’Estudis. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Francisco Olives Salas.— Junta de Caixers. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Joan M. Pons Sintes. ----------27
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— Consorci de Residus i Energia de Menorca. Titular: Pedro Tuduri Mercadal. Suplent: Llorenç
Carretero Tuduri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------— Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Mª Dolores Tronch
Folgado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Antonio García Romero. Suplent:
Francisco Olives Salas. -------------------------------------------------------------------------------------------------— Consorci Sociosanitari de Menorca. Titular: Mª Dolores Tronch Folgado. Suplent: Teresa
Borrás Atienza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------— Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat lila de Menorca. Titular: Teresa
Borrás Atienza. Suplent: Mª Dolores Tronch Folgado. -----------------------------------------------------------— Fórum de la lmmigració de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.
Montserrat Morlà Subirats. ----------------------------------------------------------------------------------------------— Comissió Insular de Coordinació en matéria de drogues i altres addicions de Menorca.
Titular: Mª Dolores Tronch Foigado. Supient: Daniel Mercadal Stevenson. --------------------------------— Associació Leader lIla de Menorca. Titular: Llorenç Carretero Tuduri. Supient: Pedro Tuduri
Mercadal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats.
Suplent: Remigio Lora Buzón. -----------------------------------------------------------------------------------------— Comité Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a l’Administració
Local. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats. ------------------------------— Comissió de Seguretat Ambiental de l’Aeroport de Menorca. Titular: Pedro Tuduri Mercadal.
Suplent: Llorenç Carretero Tuduri. ------------------------------------------------------------------------------------— Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la candidatura de
“Menorca Talaiótica” com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Titular: Francisco
Olives Salas. Suplent: Antonio García Romero. -------------------------------------------------------------------— Consell de Serveis Socials de Menorca. Titular: Dolores Tronch Folgado. Suplent: Teresa
Borrás Atienza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------— Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració entre el CIM i els Ajuntaments
de l’illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives competències en matèria de
protecció de menors. Titular: Francisco Olives Salas. Suplent: Teresa Borrás Atienza. --------------— Consell Assessor de la Gent Gran de Menorca. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats.
Suplent: Maria Teresa Martínez Martínez. --------------------------------------------------------------------------— Consell Social de l’Agència de Menorca Reserva de la Biosfera. Titular: Llorenç Carretero
Tuduri. Suplent: Pedro Tuduri Mercadal. ----------------------------------------------------------------------------— Mesa de l’habitatge social de Menorca: ----------------------------------------------------------------------- Representant en matéria de serveis socials i habitatge social. Titular: Mª Dolores Tronch
Folgado. Suplent: Daniel Mercadal Stevenson. ----------------------------------------------------------- Representant en matéria d’habitatge i medi ambient. Titular: Teresa Borrás Atienza.
Suplent: Llorenç Carretero Tuduri. ---------------------------------------------------------------------------— El Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'lIla de
Menorca. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Francisco Olives Salas." -----------------------------

I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l'esmena
presentada pels grups de l'oposició. Es produeix el següent resultat: vuit vots a favor,
corresponents als grups del PP (6), PSOE (1) i el PI (1) i quatre vots en contra,
corresponents als membres del grup de VOLEM SAN TLLUÍS (4). L'esmena queda
aprovada.
Seguidament, la batlessa sotmet a votació el dictamen de la comissió amb la incorporació
de l'esmena aprovada anteriorment.
El Ple de l'Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (1) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del grup de
VOLEM SAN TLLUÍS (4), acorda:
28
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Primer. Modificar la designació de representants i/o suplents d’aquest Ajuntament als
òrgans col·legiats que s’indiquen a continuació, i que queden establerts de la següent
manera:
- Consell Escolar del CEIP Sant Lluís. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent:
M. Montserrat Morlà Subirats.

- Consell Escolar del CEIP Sa Garriga. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.
- Consell Escolar de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.
Montserrat Morlà Subirats.
- Escola Infantil 1r nivell. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M.
Montserrat Morlà Subirats.
- Assemblea Creu Roja. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez. Suplent: M. Montserrat
Morlà Subirats.
- lnstitut Menorquí d’Estudis. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Francisco
Olives Salas.
- Junta de Caixers. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Joan M. Pons Sintes.
- Consorci de Residus i Energia de Menorca. Titular: Pedro Tuduri Mercadal. Suplent:
Llorenç Carretero Tuduri.
- Fons Menorquí de Cooperació. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Mª Dolores
Tronch Folgado.
- Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Antonio García Romero.
Suplent: Francisco Olives Salas.
- Consorci Sociosanitari de Menorca. Titular: Mª Dolores Tronch Folgado. Suplent:
Teresa Borrás Atienza.
- Patronat de la Fundació per a persones amb discapacitat lila de Menorca. Titular:
Teresa Borrás Atienza. Suplent: Mª Dolores Tronch Folgado.
- Fórum de la lmmigració de Menorca. Titular: Maria Teresa Martínez Martínez.
Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.
- Comissió Insular de Coordinació en matéria de drogues i altres addicions de
Menorca. Titular: Mª Dolores Tronch Foigado. Supient: Daniel Mercadal Stevenson.
- Associació Leader lIla de Menorca. Titular: Llorenç Carretero Tuduri. Supient: Pedro
Tuduri Mercadal.
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- Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Titular: M. Montserrat Morlà
Subirats. Suplent: Remigio Lora Buzón.
- Comité Insular de Seguretat i Salut del Servei Insular de Prevenció per a
l’Administració Local. Titular: Joan M. Pons Sintes. Suplent: M. Montserrat Morlà
Subirats.
- Comissió de Seguretat Ambiental de l’Aeroport de Menorca. Titular: Pedro Tuduri
Mercadal. Suplent: Llorenç Carretero Tuduri.
- Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la
candidatura de “Menorca Talaiótica” com a Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO. Titular: Francisco Olives Salas. Suplent: Antonio García Romero.
- Consell de Serveis Socials de Menorca. Titular: Dolores Tronch Folgado. Suplent:
Teresa Borrás Atienza.
- Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de col·laboració entre el CIM i els
Ajuntaments de l’illa de Menorca per al desenvolupament de les respectives
competències en matèria de protecció de menors. Titular: Francisco Olives Salas.
Suplent: Teresa Borrás Atienza.
- Consell Assessor de la Gent Gran de Menorca. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats.
Suplent: Maria Teresa Martínez Martínez.
- Consell Social de l’Agència de Menorca Reserva de la Biosfera. Titular: Llorenç
Carretero Tuduri. Suplent: Pedro Tuduri Mercadal.
- Mesa de l’habitatge social de Menorca:
a) Representant en matéria de serveis socials i habitatge social. Titular: Mª Dolores
Tronch Folgado. Suplent: Daniel Mercadal Stevenson.
b) Representant en matéria d’habitatge i medi ambient. Titular: Teresa Borrás Atienza.
Suplent: Llorenç Carretero Tuduri.
- Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'lIla de
Menorca. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Francisco Olives Salas.
Segon. Notificar l’acord anterior als diferents òrgans col·legiats.
VUITÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0000419. APROVACIÓ EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 AL PRESSUPOST DE 2018. DONAR-NE
COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000419, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de l’àrea de despesa 1 i 3. --------------30
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Vist l’informe d’intervenció i la proposta del regidor d’economia i hisenda, i en virtud de les
atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ----------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2018, en la modalitat
de transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons el detall
següent: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
6 3230 63201
6 3232 63200
6 3230 48904
6 3232 48904
3 1621 22799
3 163
22799
4 151
22799

DESCRIPCIÓ
HORT CEIP SANT LLUIS
HORT CEIP SA GARRIGA
HORT CEIP SANT LLUIS
HORT CEIP SA GARRIGA
RECOLLIDA DE FEMS
NETEJA VIARIA
REDACCIÓ DE PROJECTES
TOTAL

ALTES

BAIXES
900,00
900,00

900,00
900,00
8.000,00
1.260,00
9.260,00
11.060,00

11.060,00

SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." ------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=1h01m30s
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA
MUNICIPAL. DONAR-NE COMPTE

D'ORGANITZACIÓ

I

FUNCIONAMENT

Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000346:
"L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, assenyala que
el Batle pot delegar l’exercici de les seves atribucions, manco les que aquell text legal indica
expressament; en el mateix sentit es pronuncia l’article 43 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic. -------------------------------En virtut de la normativa anterior i fruit del pacte de govern sorgit de les eleccions locals de 2015,
aquesta Batlia ha dictat al llarg del temps diverses resolucions delegant en els diferents membres
de l’equip de govern algunes de les seves competències. Trencat el pacte de govern, correspon
ara revocar les delegades als membres del grup PSOE i el PI. -----------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors i en virtut de les atribucions que m’atorga la Llei de Bases de
règim local venc en -------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Revocar la delegació de competències acordada a favor de la primera tinent de Batlia,
Teresa Borras Atienza, mitjançant Resolució d’Alcaldia 2017/1020, de 16 de novembre.---------------Segon.- Revocar la delegació de competències acordada en favor del segon tinent de Batlia,
Llorenç Carretero Tudurí, mitjançant Resolució d’Alcaldia 2015/804, de 22 de juny. --------------------Tercer.- Revocar la delegació de competències acordada en favor del regidor Antonio Garcia
Romero mitjançant Resolució d’Alcaldia 2017/742, de 3 d’agost.----------------------------------------------Quart.- La present revocació sortirà efecte des del dia següent al de la data de la present resolució,
sense perjudici de la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. -----------------Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats. ----------------------------------------------------------Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri." -------------------
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Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000347:
"Aquesta alcaldia, de conformitat amb el previst als articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de règim local, i els articles 22 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
règim local de les Illes Balears, va dictar la Resolució 2015/772, de 17 de juny. ,mitjançant la qual
va determinar el número de regidors que havien d’integrar la Junta de Govern Local, va nomenar
els seus membres i, finalment, va designar els tinents de Batlia. La composició de la Junta i, en
conseqüència, el nomenament dels tinents de Batlia, era el resultat del Pacte de Governabilitat al
que vam arribar Volem Sant Lluís, PSOE i el PI després de les eleccions locals de maig de 2015. -Des d'aquell moment, els membres dels tres grups hem intentat fer feina en equip i certament hem
assolit alguns dels objectius que ens vam proposar. No obstant el dia a dia ha desgastat de mica
en mica la confiança que vam dipositar els uns en els altres i prova d’açò és la manca de
comunicació que a data d’avui existeix entre els diversos integrants de l’equip de govern. ------------Aquesta situació m’obliga –una vegada consultats els meus companys i la meva agrupació- a
adoptar diverses mesures. ---------------------------------------------------------------------------------------------De conformitat amb l’article 23.1 de la Llei de Bases de règim local i amb l’article 52 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), ---------------------------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Modificar la Resolució 2015/772, de 17 de juny, en el següent sentit: ----------------------------1.- Cessar com a membres de la Junta de Govern Local, i en conseqüència i en virtut de l’art. 46.3
del ROF, com a tinents de Batlia, als següents regidors: -------------------------------------------------------- Sra. Teresa Borrás Atienza -------------------------------------------------------------------------------------------- Sr. Llorenç Carretero Tudurí ------------------------------------------------------------------------------------------2.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Batlia, estarà integrada per tres regidors,
nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la corporació. ------------3.- A més dels regidors Sr. Remigio Lora Buzón i Joan Miquel Pons Sintes, nomenar membre de la
Junta de Govern Local a la regidora Maria Teresa Martínez Martínez. --------------------------------------4.- Reestructurar les tinences de Batlia i nomenar, entre els membres de la Junta de Govern Local i
per ordre de nomenament, tinents de Batlia als següents regidors i regidora: ------------------------------ Sra. Maria Teresa Martínez Martínez, primera tinent de Batlia ----------------------------------------------- Sr. Joan Miquel Pons Sintes, segon tinent de Batlia ------------------------------------------------------------ Sr. Remigio Lora Buzón, tercer tinent de Batlia. -----------------------------------------------------------------Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
celebri, notificant-se personalment als interessats i publicant-se en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la firma de la present
resolució." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000356:
"L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 43 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic, assenyalen que el Batle pot delegar l’exercici de les seves atribucions, ------------------Atesa la normativa anterior i la recent reestructuració de l’equip de govern municipal, es fa
necessari procedir a una nova distribució de competències entre els regidors. ---------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en ---------------------------------------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Deixar sense efecte les delegacions efectuades al tercer Tinent de Batlia, Remigio Lora
Buzón i al quart Tinent de Batlia, Joan Miquel Pons Sintes mitjançant Resolució d’Alcaldia núm.
2015/804, de 22 de juny. ------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Deixar sense efecte les delegacions efectuades a la regidora Maria Teresa Martínez
Martínez mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2017/1020, de 16 de novembre. -------------------------Tercer.- Delegar en la primera Tinenta de Batlia, Maria Teresa Martínez Martínez les següents
àrees municipals: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------32
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- Àrea d’afers socials, que comprèn acció social i persones dependents ------------------------------------ Àrea de sanitat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Àrea d’educació i cultura ----------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de participació ciutadana i transparència -------------------------------------------------------------------Quart.- Delegar en el segon Tinent de Batlia, Joan Miquel Pons Sintes les següents àrees
municipals : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Àrea d’economia i hisenda --------------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de Seguretat i mobilitat, que inclou policia local i protecció civil --------------------------------------- Àrea de foment de l’ocupació ----------------------------------------------------------------------------------------- Àrea de turisme i empreses ------------------------------------------------------------------------------------------- Serveis generals, que inclou personal -----------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Delegar en el tercer Tinent de Batlia, Remigio Lora Buzón les següents àrees municipals:
- Àrea d’habitatge i urbanisme, que inclou urbanitzacions ------------------------------------------------------- Àrea de benestar comunitari, que inclou medi ambient, brigada d’obres i cementeri. ------------------- Àrea de transport públic i insfraestructures -----------------------------------------------------------------------Sisè.- Aquestes delegacions genèriques abasten la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setè.- Les presents delegacions sortiran efecte des del dia següent al de la data de la present
resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. -----------------------------------------Vuitè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri."-------------------

Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000428:
"Atès a l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 28 de maig de 2018 al matí fins al dia 30 de maig
de 2018 pel capvespre. --------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la primera Tinent de Batlia també estarà absent aquests dies. -----------------------------------I atesa la normativa vigent sobre absències dels Batles/Batlesses en el terme municipal, i en virtut
de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a ----------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.-Delegar en el segon Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 28 de maig de 2018 al matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 30
de maig pel capvespre. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000439:
"L’article 21, apartats 1.b i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local,
determina com atribució de l’Alcaldia la representació de l’Ajuntament, atribució que pot delegar-se
en qualque membre del Consistori. El Ple de l’Ajuntament, en data 02.07.2015 va acordar designar
representants municipals en diversos òrgans col·legiats, i entre ells va designar representant titular
i suplent en la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, acord que va ser modificat en data
24.09.2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analitzats, no obstant, el Estatuts que regeixen a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(aprovats per l’Assemblea General l’any 2008), aquests determinen, tant en el seu article setè com
vuitè, que la representació de cada entitat associada correspon al seu batle o membre en qui
aquest delegui d’acord amb el que estableixen els propis Estatuts. De forma específica pel cas dels
municipis, els Estatuts assenyalen que “...aquesta delegació s’ha de fer mitjançant un decret de
batlia...”. Per tant, no és el Ple l’òrgan competent per delegar la representació de l’Ajuntament en la
FELIB sinó el titular nat de la representació, es a dir, el batle. -------------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors, a la vista que la delegació de l’atribució concreta de la
representació municipal en la FELIB, si és el cas, correspon a l’Alcaldia, i de les atribucions que em
confereix la legislació de règim local, venc en ---------------------------------------------------------------------33
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RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Deixar sense efecte la designació de representants -titular i suplent- en la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears efectuada pel Ple de l’Ajuntament en data 24.09.2015,
assumint aquesta Alcaldia la representació de l’Ajuntament de Sant Lluís en la FELIB; tot d’acord
amb l’article 21.1.b de la Llei de bases de règim local i arts 7 i 8 dels Estatuts de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears. ---------------------------------------------------------------------------------Segon.- Comunicar la present resolució a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. --------Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple en la propera sessió que aquest celebri." -----

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=1h05m40s
El Ple en resta assabentat.
DESÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXERCICI DEL PRESSUPOST I
MOVIMENTS DE TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2018
La secretària informa que, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
d'haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria,
s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al primer trimestre de
2018, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA JUDICIAL
La secretària dona compte del següent acte judicial:
Acte 113/18, de 8 de maig, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Palma,
amb relació al Procediment ordinari 169/2012
A.M.A.P va interposar recurs contenciós administratiu (PO 169/2012) contra la denegació
de l’Ajuntament al requeriment notarial d’11 de juny de 2012, de devolució de la
possessió de part de l’immoble del remanent de la finca registral denominada 3P,
ocupada per l’entitat contractada per l’Ajuntament per prestar el servei de salvament i
socorrisme a la platja de Punta Prima. L’Acte de dia 8 de maig declara la inadmissibilitat
del recurs per falta de jurisdicció, que correspon a l’ordre jurisdiccional civil. Contra l’Acte
es pot interposar recurs d’apel·lació.
El Ple en resta assabentat.
DOTZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/273271750#t=1h08m20s
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A continuació, la batlessa sol·licita la inclusió de dos punts d'urgència, en concret:
- Proposta del regidor de Turisme per a l'adjudicació del contracte especial del servei de
transport temporal de persones amb minitren turístic a la costa de Sant Lluís.
- Proposta de Batlia per a l'adjudicació del contracte dels serveis esportius municipals i
d'escola d'estiu.
Igualment, el portaveu del Partit Popular, Cristobal Coll Alcina, sol·licita també la inclusió
de dos punts d'urgència, en concret:
- Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre la creació i la posada en marxa d'un
destacament de la UME de forma permanent a Menorca.
- Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la designació del caixer batle per a
l'any 2018.
Finalment, el regidor del PSOE, Antonio García Romero, sol·licita la inclusió d'un punt
d'urgència, en concret:
- Moció que presenta el grup del PSOE per a l'habilitació d'espais per als diversos grups
polítics.
Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de cinc minuts. A les 21.20 hores es
reprén la sessió.
A continuació, la batlesa sotmet a votació, de forma individualitzada, la inclusió dels cinc
punts d'urgència. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents,
acorda incloure'ls.
TRETZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
neteja del parterre central de l’avinguda de sa Pau, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h14m16s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al catàleg de llocs de feina de l’Ajuntament, així com la resposta del regidor de
Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h17m28s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant una relació de despeses de caixa des del mes d’agost de l’any passat fins al
dia d’avui, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h19m57s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al projecte d’urbanització de Binissafúller Roters, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h20m06s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al conveni amb Telefònica respecte a l’estació que es va col·locar provisionalment
a Binissafúller Platja, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h20m19s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a un desperfecte que hi ha a l’asfaltat de la carretera de s’Ullastrar, així com la
resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h20m35s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al Pla Insular de Cooperació 2018, així com la resposta del regidor d’Urbanisme,
Remigio Lora Buzón, i la resposta de la secretària de la corporació, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h21m36s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al trajecte de bus que es vol establir entre Sant Lluís i es Castell, així com la
resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h22m19s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació al Pla Estatal
de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i
renovacions urbanes, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h22m42s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la
programació de la Sala Polivalent Albert Camus, així com la resposta de la regidora de
Cultura, Maria Teresa Martínez Martínez, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h26m47s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 26.04.18. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/273271750#t=1h31m34s
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CATORZÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR DE TURISME PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE ESPECIAL DEL SERVEI DE TRANSPORT TEMPORAL DE PERSONES
AMB MINITREN TURÍSTIC A LA COSTA DE SANT LLUÍS
Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Turisme, que diu:
"L’acord del Ple municipal de data 26 de febrer de 2018 va aprovar l’expedient de contractació
relatiu al contracte administratiu especial del servei de transport temporal de persones amb
minitrèn turístic a la costa de Sant Lluís, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, així
com els plecs de clàusules administratives i tècniques i els seus annexos. --------------------------------En data 3 de març es va publicar al BOIB núm. 28 l’anunci de licitació del contracte esmentat. El
termini de presentació d’ofertes era de 16 dies naturals des del dia següent a la publicació de
l’anunci al BOIB, essent el període per formular al·legacions contra els plecs de deu dies naturals a
comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci esmentat. -------------------------------------------En data 10 d’abril es reuneix la Mesa de contractació que acorda admetre a la licitació a les quatre
empreses presentades: -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Carrilets Turístics, S.L. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. City Trenes Menorca, S.L. -------------------------------------------------------------------------------------------3. Trenes Turísticos Menorca, S.L. ----------------------------------------------------------------------------------4. Antonio Alcaraz Gornés ----------------------------------------------------------------------------------------------i procedeix a l’obertura del sobre B-1 “Proposta tècnica” avaluable mitjançant judici de valor i que
se sotmet a informe dels serveis tècnics municipals. ------------------------------------------------------------En data 15 de maig es torna a reunir la Mesa per analitzar l’informe, que és assumit per la Mesa,
que atorga la següent puntuació: -------------------------------------------------------------------------------------N ú m Licitador
plica

Relació i
Aturades
descripció
proposades
vehicles (fins a (fins a 5 punts)
10 punts)

Tarifes
proposades
(fins a 10
punts)

Programa
descriptiu
planificació
(fins a 5 punts)

Total Progama
organització i
gestió serveis:
fins a 30 punts

1

Carrilets Turístics, S.L

6

1,30

10

4,97

22,27 punts

2

City Trenes Menorca, S.L.

0

2.90

8,33

2,21

13,44 punts

3

Trenes Turísticos Menorca, S.L 1,50

3,20

7,86

2,02

14,58 punts

4

Antonio Alcaraz Gornés

3,20

7,86

1,81

14,37 punts

1,5

En el mateix acte es procedeix a l’obertura del sobre B-2 “Oferta econòmica”, amb el següent
resultat: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFERTA ECONÒMICA

LICITADOR

IVA exclòs

PUNTUACIÓ

1. Carrilets Turístics, S.L.

23.210 €/temporada

70 punts

2. City Trenes Menorca, S.L.

15.000 €/temporada

45,24 punts

3. Trenes Turísticos Menorca, S.L.

16.200 €/temporada

48,86 punts

4. Antonio Alcaraz Gornés

15.500 €/temporada

46,75 punts

A la vista de les puntuacions anteriors la Mesa proposa l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa “Carrilets Turístics, S.L. per haver assolit la màxima puntuació (92,27 punts) en la
valoració dels criteris d’adjudicació, de conformitat amb el següent detall: ---------------------------NÚM. PLICA

LICITADOR

PUNTUACIÓ
SOBRE B- 1

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
SOBRE B-2

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

Carrilets Turístics, S.L.

22,27 punts

70 punts

92,27 punts
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2

City Trenes Menorca, S.L.

13,44 punts

45,24 punts

58,68 punts

3

Trenes
S.L.

14,58 punts

48,86 punts

63,44 punts

4

Antonio Alcaraz Gornés

14,37 punts

46,75 punts

61,12 punts

Turísticos

Menorca,

Vist el requeriment realitzat a “Carrilets Turístics, S.L.” per tal de presentar la documentació
justificativa recollida al Plec de clàusules administratives, inclosa la garantia definitiva. ----------------Havent presentat “Carrilets Turístics, S.L.” la documentació requerida dins del termini establert, i
comprovat pel departament de contractació el seu compliment, venc en elevar al Ple la següent ---PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Adjudicar el Contracte administratiu especial del servei de transport temporal de persones
amb minitrèn turístic a la costa de Sant Lluís, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, a
l’empresa “Carrilets Turístics, S.L., amb CIF B-17429879, per haver assolit la màxima puntuació en
la valoració dels criteris d'adjudicació aplicables i ser per tant l'oferta econòmicament més
avantatjosa, per un cànon de 23.210€, IVA exclòs per temporada. A aquesta quantitat li correspon
un IVA de 4.874,10€. Import total IVA inclòs, 28.084,10€ per temporada. La durada del contracte
serà de cinc anys i podrà ser prorrogat per períodes anuals, per acord exprés d'ambdues parts, fins
cinc anys més, fins un màxim de deu (10) anys. Tot d'acord amb els plecs de clàusules
administratives i tècniques, la proposta d'organització del servei i proposta econòmica presentada
per l'empresa proposada com adjudicatària.------------------------------------------------------------------------Segon.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i resta de licitadors i publicar-la al perfil del
contractant als efectes oportuns.--------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Requerir a l’adjudicatari la formalització del contracte no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació. -----------------------------------------------Quart.- Un cop formalitzat el contracte, publicar el corresponent anunci de la seva formalització al
BOIB i al Tauler de contractació." --------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=1h36m50s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor de Turisme.
El Ple de l'Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4); i vuit abstencions, corresponents als membres del PP (6), PSOE (1) i el
PI (1), acorda:
Primer.- Adjudicar el Contracte administratiu especial del servei de transport temporal de
persones amb minitrèn turístic a la costa de Sant Lluís, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, a l’empresa “Carrilets Turístics, S.L., amb CIF B-17429879, per
haver assolit la màxima puntuació en la valoració dels criteris d'adjudicació aplicables i
ser per tant l'oferta econòmicament més avantatjosa, per un cànon de 23.210€, IVA
exclòs per temporada. A aquesta quantitat li correspon un IVA de 4.874,10€. Import total
IVA inclòs, 28.084,10€ per temporada. La durada del contracte serà de cinc anys i podrà
ser prorrogat per períodes anuals, per acord exprés d'ambdues parts, fins cinc anys més,
fins un màxim de deu (10) anys. Tot d'acord amb els plecs de clàusules administratives i
tècniques, la proposta d'organització del servei i proposta econòmica presentada per
l'empresa proposada com adjudicatària.
Segon.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i resta de licitadors i publicar-la al
perfil del contractant als efectes oportuns.
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Tercer.- Requerir a l’adjudicatari la formalització del contracte no més tard dels quinze
dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació .
Quart.- Un cop formalitzat el contracte, publicar el corresponent anunci de la seva
formalització al BOIB i al Tauler de contractació.
QUINZÈ. PROPOSTA DE BATLIA PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS I D'ESCOLA D'ESTIU
Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Mitjançant acord del Ple municipal de data 26 d’octubre de 2017 es va aprovar l’expedient de
contractació relatiu als serveis esportius municipals i d’escola d’estiu, mitjançant procediment obert,
oferta més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària i subjecte a regulació
harmonitzada, així com el plec de clàusules administratives, el plec de clàusules tècniques i els
seus respectius annexos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Remés anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, aquest es publica al DOUE en data 16 de febrer
de 2018 (DO/S S33, 16/02/2018, 71953-2018-ES). --------------------------------------------------------------En data 17 de febrer de 2018 es publicà l’anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 22. -----En data 22 de febrer de 2018 es publica l’anunci de la licitació al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 47. Finalitzat en data 26 de març de 2018 el termini de presentació d’ofertes, en data 12 d’abril es
reuneix la Mesa de contractació que acorda admetre a la licitació a la única empresa presentada: -1.- Menbios, S.L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------I procedeix a l’obertura del sobre B “Proposta tècnica” avaluable mitjançant judici de valor i que se
sotmet a informe tècnic. -------------------------------------------------------------------------------------------------En data 15 de maig es torna a reunir la Mesa per analitzar els informes emesos per l’enginyer
municipal i pel Cap del servei d’esports del Consell Insular, que són assumits per la Mesa, que
atorga la següent puntuació: -------------------------------------------------------------------------------------------Núm
plica

Licitador

A.1. Projecte de gestió integral (fins a 15 punts)

A.2. Millores en
inversions (fins a 30
punts)

1

Menbios,
S.L.

11,70 punts
8,10 punts
(Projecte esportiu: 3 punts,
Metodologia treball : 2,15 punts
Adequació del programa a les entitats i clubs : 0,70
punts
Estudi de mercat: 1,75, punts
Sistema comunicació i informe i promoció activitats:
1,85 punts
Pla formació personal: 0,50 pts.
Propostes fidelització i atenció als usuaris: 1,75
punts)

Total

19,80 punts

En el mateix acte es procedeix a l’obertura del sobre C “Proposició econòmica”, amb el següent
resultat: ----------------------------------------------------------------------------------------------------LICITADOR

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
IVA exclòs

PUNTUACIÓ
(fins a 55 punts)

1. Menbios, S.L.

132.860€/any

55 punts

A la vista de les puntuacions anteriors la Mesa proposa l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa “Menbios, S.L.”, de conformitat amb el següent detall:
Núm.
Plica

Liciador

Criteri A.1.
Projecte gestió

1

Menbios,S.L.

11,70 punts

Criteri A.2.1
Millores
voluntàries
8,10 punts

Criteri B1.1
Oferta econòmica

Total
Puntuació

55 punts

74,8
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Vist el requeriment realitzat a “Menbios, S.L.” per tal de presentar la documentació justificativa
recollida al Plec de clàusules administratives, inclosa la garantia definitiva i despeses de publicitat; Havent presentat “Menbios, S.L.” la documentació requerida dins del termini establert, i comprovat
pel departament de contractació el seu compliment, venc en elevar al Ple la següent ----------------PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu, que s’ha tramitat
mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació,
tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, a l’entitat “Menbios, S.L.” amb CIF
B-57419426, per un cànon de 132.860€, IVA exclòs /any. A aquesta quantitat li correspon un IVA
de 27.900,60€/any. La durada del contracte serà de quatre anys i podrà ser prorrogat per periodes
anuals, per acord exprés d’ambdues parts, fins dos anys mes. Tot d’acord amb els plecs de
clàusules administratives i tècniques, la proposta del projecte de gestió integral i les millores
voluntàries presentades per l’empresa proposada com adjudicatària. ---------------------------------------Tot suposa una despesa màxima autoritzada pels quatre anys de durada del contracte de
531.440,00€, IVA exclòs, més 111.602,40€ d’IVA (al 21%). ---------------------------------------------------Segon.- Aprovar la despesa per l’import d’adjudicació de 2018 i disposar-la amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.3421.22799 del Pressupost municipal vigent. Respecte de la despesa prevista per
als exercicis futurs, la present adjudicació s’aprova de forma condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de despeses de l’Ajuntament per tal de finançar les obligacions
derivades del contracte en l’exercici corresponent. ---------------------------------------------------------------Tercer.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària, informant-la que la formalització no podrà
efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de
l’adjudicació al licitador. La notificació indicarà els recursos que es poden interposar contra el
present acord. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament. ---------------------------------Cinquè.- Ordenar que un cop formalitzat el contracte, es publiqui al Perfil de contractant l’anunci de
formalització. Així mateix es publicarà l’anunci de formalització del contracte en el Butlletí Oficial de
l’Estat i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a més, atès que es tracta d’un contracte subjecte a
regulació harmonitzada, en el termini màxim de trenta dies des de la seva formalització, s’haurà
d’enviar l’anunci de formalització al Diari Oficial de la Unió Europea."

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=1h43m27s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per
la Batlia.
El Ple de l'Ajuntament, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4); i vuit abstencions, corresponents als membres del PP (6), PSOE (1) i el
PI (1), acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis esportius municipals i d’escola d’estiu, que
s’ha tramitat mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos
criteris d’adjudicació, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, a l’entitat
“Menbios, S.L.” amb CIF B-57419426, per un cànon de 132.860€, IVA exclòs /any. A
aquesta quantitat li correspon un IVA de 27.900,60€/any. La durada del contracte serà de
quatre anys i podrà ser prorrogat per periodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts,
fins dos anys mes. Tot d’acord amb els plecs de clàusules administratives i tècniques, la
proposta del projecte de gestió integral i les millores voluntàries presentades per
l’empresa proposada com adjudicatària.
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Tot suposa una despesa màxima autoritzada pels quatre anys de durada del contracte de
531.440,00€, IVA exclòs, més 111.602,40€ d’IVA (al 21%).
Segon.- Aprovar la despesa per l’import d’adjudicació de 2018 i disposar-la amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1.3421.22799 del Pressupost municipal vigent. Respecte de la
despesa prevista per als exercicis futurs, la present adjudicació s’aprova de forma
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de
l’Ajuntament per tal de finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària, informant-la que la formalització
no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la
notificació de l’adjudicació al licitador. La notificació indicarà els recursos que es poden
interposar contra el present acord.
Quart.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Cinquè.- Ordenar que un cop formalitzat el contracte, es publiqui al Perfil de contractant
l’anunci de formalització. Així mateix es publicarà l’anunci de formalització del contracte
en el Butlletí Oficial de l’Estat i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a més, atès que es
tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, en el termini màxim de trenta
dies des de la seva formalització, s’haurà d’enviar l’anunci de formalització al Diari Oficial
de la Unió Europea.
SETZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA
CREACIÓ I LA POSADA EN MARXA D'UN DESTACAMENT DE LA UME DE FORMA
PERMANENT A MENORCA
Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"Unitat Militar d'Emergències (UME) és un cos que forma part de les Forces Armades Espanyoles,
creat per acord del Consell de Ministres el 7 d'octubre de 2005. Posteriorment, mitjançant el Reial
decret 416/2006, d'11 d'abril, s'estableix la seva organització i desplegament. S'implanta com una
força militar conjunta de caràcter permanent en les Forces Armades amb la finalitat d'intervenir de
forma ràpida en qualsevol lloc del territori d'Espanya en casos de catàstrofe, greu risc o altres
necessitats públiques que requereixin la seva actuació. --------------------------------------------------------El Reial decret 1097/2011, d'11 de juliol, va aprovar el Protocol d'Intervenció de la Unitat Militar
d'Emergències i estableix que la seva actuació podrà ser ordenada quan es produeixi alguna de les
següents situacions d'emergència amb caràcter greu, amb independència que es tracti d'una
emergència d'interès nacional o no. -----------------------------------------------------------------------------------Les que tinguin el seu origen en riscos naturals, com a inundacions, terratrèmols, despreniments
de terrenys, grans nevades i altres fenòmens meteorològics adversos de gran magnitud. -------------Els incendis forestals. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Les derivades de riscos tecnològics, i entre ells el risc químic, el nuclear, el radiològic i el biològic.
-Les que siguin conseqüència d'atemptats terroristes o actes il·lícits i violents, incloent aquells
contra infraestructures crítiques, instal·lacions perilloses o amb agents nuclears, biològics,
radiològics o químics. -----------------------------------------------------------------------------------------------------La contaminació del medi ambient. -----------------------------------------------------------------------------------Qualsevol altra que decideixi el President del Govern en nom del Rei. ------------------------------------41
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Els professionals que formen la Unitat Militar d'Emergències compten amb una preparació
específica que radica principalment en una formació sanitària i d'actuació davant les emergències.
També són instruïts per desenvolupar accions contra incendis forestals, inundacions, grans
nevades, ensulsiades i riscos tecnològics. -------------------------------------------------------------------------Des de la seva fundació, la UME ha actuat en 442 ocasions, tretze d'elles en situacions greus
registrades en Balears. La seva ràpida i eficaç intervenció redueix els danys en situacions límit i
ajuda a salvar vides. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Resulta fonamental la col·laboració i coordinació entre els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
per afrontar, gestionar i solucionar emergències, adquirint enorme importància comptar amb la
participació de la Unitat Militar d'Emergències per la seva preparació i experiència. La rapidesa en
la resposta resulta fonamental en aquestes situacions de risc i tensió, que afecten al conjunt de la
població. cal destacar que Canàries explica actualment amb dos destacaments permanents de la
UME, un en Gran Canària i un altre a Tenerife, que garanteixen aquesta immediatesa d'acció. -----Les Illes Balears, l'altre arxipèlag d'Espanya, no disposen avui d'un destacament permanent de la
UME, i encara que la distància amb la península no és la mateixa que la de l'arxipèlag atlàntic, el
fet geogràfic de la insularitat representa una dificultat afegida per als integrants d'aquesta Unitat
Militar a l'hora d'arribar al lloc on s'ha produït el sinistre o emergència que requereix la seva
intervenció. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les següents PROPOSTES
D'acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís reconeix la preparació i experiència de la Unitat Militar
d'Emergències, i valora la importància de comptar amb un destacament permanent a Balears per
facilitar la seva intervenció i reduir el temps de reacció en casos de risc greu per a la població. -----2.- Instar al Govern dels Illes Balears a col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa perquè
la Unitat Militar d'Emergències doti a Menorca amb les infraestructures, mitjans i recursos
necessaris per garantir el seu desplegament i la seva actuació de forma ràpida i eficaç. --------------3.- Instar al Govern dels Illes Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Defensa, la
creació i la posada en marxa d'un destacament de la UME de forma permanent a Balears per
comptar amb la seva participació en la gestió d'emergències. ------------------------------------------------4.- Proposar la instal·lació d'aquest destacament permanent a la Base Militar de San Isidro com a
centre logístic de Balears, que ja acull personal i material de juny a setembre." ---------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=1h50m17s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l'Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (1) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), acorda:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís reconeix la preparació i experiència de la
Unitat Militar d'Emergències, i valora la importància de comptar amb un destacament
permanent a Balears per facilitar la seva intervenció i reduir el temps de reacció en casos
de risc greu per a la població.
Segon. Instar al Govern dels Illes Balears a col·laborar activament amb el Ministeri de
Defensa perquè la Unitat Militar d'Emergències doti a Menorca amb les infraestructures,
mitjans i recursos necessaris per garantir el seu desplegament i la seva actuació de
forma ràpida i eficaç.
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Tercer. Instar al Govern dels Illes Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de
Defensa, la creació i la posada en marxa d'un destacament de la UME de forma
permanent a Balears per comptar amb la seva participació en la gestió d'emergències.
Quart. Proposar la instal·lació d'aquest destacament permanent a la Base Militar de San
Isidro com a centre logístic de Balears, que ja acull personal i material de juny a
setembre.
DISETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA
DESIGNACIÓ DEL CAIXER BATLE PER A L'ANY 2018
Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent Moció: -------------------------------------MOCIÓ PER A LA DESIGNACIÓ DEL CAIXER BATLLE PER L’ANY 2018 -------------------------------EXPOSICIÓ DE MOTIUS -----------------------------------------------------------------------------------------------Davant la renúncia de la senyora Teresa Borras Atienza a encapçalar la cualcada com a Caixera
Batlessa durant les festes de l’any 2018, i degut a que sembla ser que no hi ha cap regidor o
regidora que vulgui assumir aquest càrrec. ------------------------------------------------------------------------El Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament aquesta moció, ------------------Que es designi al senyor Fermín Quevedo Coll com a Caixer Batlle de les Festes Patronals de
Sant Lluís per l’any 2018." -----------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=1h57m44s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l'Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (1) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), acorda:
- Que es designi al senyor Fermín Quevedo Coll com a Caixer Batlle de les Festes
Patronals de Sant Lluís per l’any 2018.
DIVUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE PER A L'HABILITACIÓ
D'ESPAIS PER ALS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE amb relació a l'assumpte
indicat, que diu:
"HABILITACIÓ D’ESPAIS PER ALS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS ----------------------------------------Des de que es va iniciar, de manera unilateral, per part de Volem Sant LÍuí la nova reestructuració
de l’equip de govern prescindint del seus socis PSOE i Pl, queden 9 regidors que necessitarem
d’un espai per exercir el nostre servei al poble des de l’oposició. ---------------------------------------------Atés que l’article 27 del Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de Les Entitats
Locals, contempla que “... els diversos grups polítics disposaran en la seu de la mateixa d’un
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despatx o local per reunir-se de manera independent i rebre visites de ciutadans i el president o el
membre de la corporació responsable de l’àrea de régim interior posará a la seva disposició una
infraestructura mínima de mitjans materials i personals”. -------------------------------------------------------Per tant, i a la vista de quant s’ha exposat, es proposa al PIe l’adopció del següent --------------------ACORD: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís en Ple acorda habilitar els despatxos adients per a cada un dels grups
que composen I’Ajuntament dins les dependències municipais dotats d’ordinadors, telèfons i
mobiliari per rebre als ciutadans i ciutadanes, per tal de que els distints grups que estan a I’oposició
puguin realitzar les tasques que Ii són pròpies." -------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/273271750#t=2h02m05s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PSOE.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Habilitar els despatxos adients per a cada un dels grups que composen I’Ajuntament
dins les dependències municipais dotats d’ordinadors, telèfons i mobiliari per rebre als
ciutadans i ciutadanes, per tal de que els distints grups que estan a I’oposició puguin
realitzar les tasques que Ii són pròpies.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 22:25, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=1BdMiR8sGpthw0zmJ9brCBLVEDEumJV2e
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
ueVqmVNz6RMbuk5gYxz3OHlv+Pk= (00000.MTS)
lhzlo7bOiWU6vJAWEhO7oeiudtM= (00001.MTS)
PPyXoJJFBqrzT7pW0SqAedrkBkA= (00002.MTS)
OEvtZHkyll0sF7zjH+8dGXggHvA= (00003.MTS)
XtW8HtxpyftQgjvjEvU7HrxKl9U= (00004.MTS)
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