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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 28/06/2018
Hora: de les 20:00 a les 23:05 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
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)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Antonio García Romero (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
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'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
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.06.18. Proposta del
regidor d'Hisenda amb relació a la modificació de les bases d'execució del pressupost
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 21.06.18. 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
Cinquè. Proposta de la regidora d'Afers Socials d'aprovació del conveni de col·laboració
entre el CIM i l'Ajuntament de Sant Lluís per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de
Menorca
Sisè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000479. Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 5 al Pressupost de 2018. Donar-ne compte
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs i suggeriments
Novè. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l'orgull LGTBI
Desè. Proposta que presenta el grup Volem Sant Lluís amb relació al projecte de
sondejos acústics medsalt-2 per part del govern de l'estat
Onzè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a un programa de festes
patronals en quatre llengües
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Dotzè. Moció que presenta el grup del PSOE per a la traducció del programa de festes
en quatre llengües
Tretzè. Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes per l'edició del
programa de festes de Sant Lluís 2018 en quatre llengües
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del
31.05.18.

Ple té observacions a fer a l’acta de dia

No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció de la Sra. Borrás Atienza, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. 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

Núm. parcel·la
polígon industrial de Sant Lluís
49
nucli tradicional de Sant Lluís
25
42
43
217 (una part s/ determinacions gràfiques)

Ref. cadastral
07052A011000490000JH
07052A001000250000JW|
07052A001000420000JOI
07052A001000430000JK
7523012FE0172S0000PO
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7

8
-

-

1 (una part s/ determinacions gràfiques)
07052A002000010000JH
nucli tradicional des Pou Nou- Consell:
07052A007000190000JL
43
07052A007000430000JH
57
07052A007000570000JM
112
07052A007001120000JY
122
07052A007001220000JM
139
07052A007001390000JA
151
07052A007001510000JL
253
07052A007002530000JK
43
07052A008000430000JI
nucli tradicional de Torret
(una part s/ determinacions gràfiques)
7710029FE0171S0001WH
nucli tradicional de S'Ullastrar
(la part nord de la parcel·la s/ determinacions
gràfiques)

6914012FE0161S

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

2
1
11
-

7

4
9
4
-

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
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6913006FE0161S
6913012FE0161S0001MS.
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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
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:
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"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
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"
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2.- Compliment de les prescripcions imposades a l’apartat primer de l’acord de data 17 de
juliol de 2017:
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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.
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

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

Referència cadastral
07052A0II000480000JU
07052A002000030000JA
07052A002000060000JG
07052A002001620000JH
07052A002001630000JW
74I8I0IFE0I7IN000IPI
75I8300FE0I7IN
752300IFE0I72S000IIP
07052A00I090II0000JJ
07052A0II000070000JX
79I70I7FE0I7IN
07052A007090030000JH
85I8003FE0I8IN
79I70I3FE0I7IN0000KU
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4

94
273

4

354

07052A009000940000JW
07052A004002730000JU
S’Ullastrar
07052A004003540000JO
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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.
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.
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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
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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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".
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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.
2.
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.
3.
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.
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 20/01/2010).
5.
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."
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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).
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"
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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."
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.
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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.
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."
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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
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

16

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

III-I-B de les NNSS adaptades a les DOT aprovades definitivament amb prescripcions per la CIUM en data
24 de maig de 2004

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-D6973BD1-7C53-4F0E-B5E5-F6994D86220D Fecha:27/07/2018 11:21:48 Pag.:17/37
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

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.
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.
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−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.
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.
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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.
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.
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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
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." ------------------
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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." ------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/278097042#t=02m54s
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, acorda:
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.

21

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.06.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
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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: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que les Bases d’execució del pressupost formen part integrant del pressupost general de
l’Ajuntament. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el canvi de gestió dels serveis esportius del poliesportiu municipal s’ha retardat, la qual
cosa ha comportat uns majors ingressos i, al mateix temps, unes majors despeses. ------------------Atès que és d’interès de l’Ajuntament la subvenció a les entitats esportives per la utilització de les
instal·lacions del pavelló municipal, i el canvi de criteri respecte a les aportacions pels horts de les
escoles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’1 de juliol entra en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. ---------------------------------------Vist l'informe d'Intervenció en relació amb l'aprovació de la modificació de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ateses les atribucions que em confereix la legislació de règim local, elev al Ple la següent proposta:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 9ª de les Bases d’execució del
pressupost de 2018, que queda amb els següents crèdits afectats: -----------------------------------------CRÈDIT D’INGRÉS
31100
Taxa per serveis assistencials
31101
Serveis assistencials SAD i MAD
39800
Assegurances no vida
39906
39907

Estiu jove
Tallers i activitats Molí de Baix

34300

Preus públics – àrea esportiva

APLICACIÓ DE DESPESES
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
4.1532.22199
Altres subministraments
3. 165. 22199
Altres subministraments
1.337.22609
Estiu jove i peuades
1.337.22619
Programa d’hivern joventut
1.337.22699
Programa d’hivern infància i familia
1.3421.22799
Gestió activitats esportives

SEGON. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018, per incloure unes subvencions nominatives: -------------------------------------------Aplicació
6.3230.48904
6.3232.48904
1.3421.48901
1.3421.48902
1.3421.48903

Beneficiari
CEIP Sant Lluís
CEIP Sa Garriga
CCE Sant Lluís
Club Tennis Taula
Club Esport Sant Lluís

Finalitat de la subvenció
Hort CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sa Garriga
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu

Quantia
900 €
900 €
20.000 €
950 €
350 €

TERCER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 48ª de les Bases d’execució
del pressupost de 2018, afegint els següents apartats: ---------------------------------------------------------“La fiscalització plena prèvia dels drets i ingressos, en general, queda substituïda per la inherent
presa de raó en comptabilitat. -----------------------------------------------------------------------------------------L’exercici del control financer posterior dels esmentats drets i ingressos comprendrà la
comprovació de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al
reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de qualsevol ingrés
públic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les normes en
cada cas aplicables.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d'aquest, com
els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a l'extinció
del dret. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit
debidament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda. -------------- Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de responsabilitat..
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Excepcions a la fiscalització prèvia limitada i control posterior: ------------------------------------------------a) Les devolucions d’ingressos indeguts ---------------------------------------------------------------------------b) Les subvencions i transferències ----------------------------------------------------------------------------------c) Els ingressos afectats a projectes de despesa: ----------------------------------------------------------------- Els convenis ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Les operacions financeres ---------------------------------------------------------------------------------- L’alienació d'inversions reals -------------------------------------------------------------------------------Aquesta verificació posterior es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o o liquidació de dret.” -------------------QUART. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, el tauler d’edicte municipal i la seu electrònica per tal que les persones
interessades, si n’és el cas, pugin presentar al·legacions. En el cas de no presentar-se-n'hi durant
el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord
exprés." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Efectua una explicació de les modificacions que es presenten respecte a la
base 9ª i a la base 28ª de les Bases d’execució del pressupost; igualment, la interventora
municipal efectua una explicació dels motius pels quals es du a aprovació una modificació de la
base 48ª de les Bases d’execució del pressupost de 2018. ----------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la proposta del regidor s’indica “... i el canvi de
criteri respecte a les aportacions pels horts de les escoles.” Es demana: El canvi de criteri o el
canvi de fórmula...? El president informa que la despesa és la mateixa, però en comptes de ser
per via d’inversió és per via de subvenció. Açò és el que volia expressar a la proposta. ---------------Se 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 inicialment l’expedient de modificació de la Base 9ª de les Bases d’execució

del pressupost de 2018, que queda amb els següents crèdits afectats: -----------------------CRÈDIT D’INGRÉS
31100
Taxa per serveis assistencials
31101
Serveis assistencials SAD i MAD
39800
Assegurances no vida
39906
39907

Estiu jove
Tallers i activitats Molí de Baix

34300

Preus públics – àrea esportiva

APLICACIÓ DE DESPESES
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
4.1532.22199
Altres subministraments
3. 165. 22199
Altres subministraments
1.337.22609
Estiu jove i peuades
1.337.22619
Programa d’hivern joventut
1.337.22699
Programa d’hivern infància i familia
1.3421.22799
Gestió activitats esportives

Segona. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018, per incloure unes subvencions nominatives: -------------------------------------------Aplicació
6.3230.48904
6.3232.48904
1.3421.48901
1.3421.48902
1.3421.48903

Beneficiari
CEIP Sant Lluís
CEIP Sa Garriga
CCE Sant Lluís
Club Tennis Taula
Club Esport Sant Lluís

Finalitat de la subvenció
Hort CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sa Garriga
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu
Activitats al Pavelló esportiu

Quantia
900 €
900 €
20.000 €
950 €
350 €

Tercera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 48ª de les Bases d’execució del
pressupost de 2018, afegint els següents apartats: --------------------------------------------------------------“La fiscalització plena prèvia dels drets i ingressos, en general, queda substituïda per la inherent
presa de raó en comptabilitat. -----------------------------------------------------------------------------------------L’exercici del control financer posterior dels esmentats drets i ingressos comprendrà la
comprovació de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al
reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de qualsevol ingrés
públic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les normes en
cada cas aplicables. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d'aquest, com
els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a l'extinció
del dret. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit
debidament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda.-------------- Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de responsabilitat..
Excepcions a la fiscalització prèvia limitada i control posterior: ------------------------------------------------a) Les devolucions d’ingressos indeguts ---------------------------------------------------------------------------b) Les subvencions i transferències ----------------------------------------------------------------------------------c) Els ingressos afectats a projectes de despesa: ----------------------------------------------------------------- Els convenis ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Les operacions financeres ---------------------------------------------------------------------------------- L’alienació d'inversions reals ------------------------------------------------------------------------------Aquesta verificació posterior es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o o liquidació de dret.” -------------------Quarta. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, el tauler d’edicte municipal i la seu electrònica per tal que les persones
interessades, si n’és el cas, pugin presentar al·legacions. En el cas de no presentar-se-n’hi durant
el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord
exprés." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/278097042#t=14m42s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
grup del Partit Popular de deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), acorda deixar el present punt damunt la taula.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE DIA 21.06.18.
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: ------------------------------------------------------------24
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Altes al pressupost de despeses: ---------------------------------------------------------------------------
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Descripció

Import

1

3421 48901

SUBVENCIO ACTIVITATS AL PAVELLÓ ESPORTIU CCE

1

3421 48902

SUBVENCIO ACTIVITATS AL PAVELLÓ ESPORTIU Club Tennis Taula

20.000,00
950,00

1

3421 48903

SUBVENCIO ACTIVITATS AL PAVELLÓ ESPORTIU Club Esport Sant Lluís (secció
badminton)
ADQUISICIÓ PIANO DE CUA

350,00

6

333 62300

1

3421 62900

5

920 62500

MOBILIARI

5

920 62600

EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

12.000,00

TOTAL

82.300,00

CANASTES HOMOLOGADES

7.000,00
37.000,00
5.000,00

Altes al pressupost d’ingressos: ----------------------------------------------------------------------------Econòmic

Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
82.300,00

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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Recorda que en el Ple passat es va dur a aprovació l’expedient de modificació
de crèdit núm. 4, si bé es va retirar de l’ordre del dia perquè així ho van demanar els grups de
l’oposició, per tal d’estudiar-lo més detalladament en una altra comissió. Afegeix que es va fer una
primera reunió informativa on va assistir el Sr. Coll Alcina; llavors van intentar repetir-la, i parlant
amb el regidor del PSOE Toni García van adaptar el dia perquè ell hi pogués assistir, però el fet
és que va tornar a venir només el Sr. Coll Alcina. A partir d’aquí, es pot veure l’interès de l’equip de
govern a parlar d’aquest tema. I aquesta és la proposta que es presenta a la Comissió: reduir la
modificació de crèdit de 145.000 euros a 82.300 euros. Afegeix que li hauria agradat que els grups
de l’oposició, si volien posar o llevar alguna cosa, n’haguessin parlat, però no hi ha hagut
aportacions. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Demana si és possible votar punt per punt. La secretària manifesta que
un expedient de modificació de crèdit és un conjunt i es fa difícil fer votacions separades. ------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, si s’hagués convocat una comissió extraordinària, el
grup del PI hi hauria assistit; però a reunions informals, el PI no hi assistirà. Per altra banda, veu
que hi ha qüestions que no s’escometen, com ara incrementar la partida a Urbanitzacions; diu que
hi havia compromisos de certes actuacions d’asfaltatge, però si no s’amplia la partida no es podran
fer. A Biniancollet ens arriben parcel·les mitjançant un conveni, i recorda que s’havia parlat de fer
una dotació de serveis per llavors poder-les posar a la venda, però açò tampoc s’hi incorpora. Així
mateix, diu que l’altre dia es va inaugurar la nova gespa del camp de futbol 11, on ens reclamen
quatre porteries de futbol 7 perquè les que hi ha actualment no compleixen la normativa i açò
tampoc s’hi incorpora... Assenyala que l’equip de govern està en minoria, però sembla que no,
que tot va com si no passàs res... Reitera que en aquesta situació actual s’hauria d’haver convocat
una comissió extraordinària, que és la cosa més adequada i idònia, perquè en aquests moments
l’oposició és majoria i supera l’equip de govern. ------------------------------------------------------------------El president manifesta que amb aquest argument es van concertar aquestes reunions per poder
dur llavors a la comissió els temes més tancats, però —com ha dit abans— ni el PI ni el PSOE no
hi van assistir. Pel que fa a la qüestió de les urbanitzacions, hi ha moltes coses més sense
25

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-D6973BD1-7C53-4F0E-B5E5-F6994D86220D Fecha:27/07/2018 11:21:48 Pag.:26/37
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

incorporar, pendents d’alineació, de préstec... El Sr. Carretero Tudurí insisteix a dir que s’hauria
d’haver convocat una comissió extraordinària, que és com s’havia quedat en el Ple, i allà hauria
posat tot açò damunt la taula, així com altres qüestions. -------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que, doncs, a la sessió plenària hi anam amb un import màxim de
82.300 euros. La interventora manifesta que l’informe d’estabilitat i de regla de despesa el va fer
sobre la base de 145.000 euros, i aquest no s’ha modificat. --------------------------------------------------Se 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 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

Descripció

Import

1

3421 48901

SUBVENCIO ACTIVITATS AL PAVELLÓ ESPORTIU CCE

1

3421 48902

SUBVENCIO ACTIVITATS AL PAVELLÓ ESPORTIU Club Tennis Taula

20.000,00
950,00

1

3421 48903

SUBVENCIO ACTIVITATS AL PAVELLÓ ESPORTIU Club Esport Sant Lluís (secció
badminton)
ADQUISICIÓ PIANO DE CUA

350,00

6

333 62300

1

3421 62900

5

920 62500

MOBILIARI

5

920 62600

EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

12.000,00

TOTAL

82.300,00

CANASTES HOMOLOGADES

7.000,00
37.000,00
5.000,00

Altes al pressupost d’ingressos: ----------------------------------------------------------------------------Econòmic

Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
82.300,00

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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. 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/278097042#t=37m18s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
grup del Partit Popular de deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), acorda deixar el present punt damunt la taula.
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CINQUÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORA D'AFERS SOCIALS D'APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
PER A LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS,
TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL FINANÇATS PEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA
Atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa corresponent, la
batlessa, en compliment del que preveu l’article 82.3 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, amb relació a l’article 97.2 del mateix text legal, sotmet a votació la
inclussió del present punt a l'ordre del dia. Es produeix el següent resultat: quatre vots a
favor, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4) i nou vots en contra,
corresponents als membres del PP (6), PSOE (2) i el PI (1). No s'aprova la inclusió del
present punt a l'ordre del dia.
SISÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0000479. APROVACIÓ EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 AL PRESSUPOST DE 2018. DONAR-NE
COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000479, de dia 31.05.18, que
diu:
"Atèses que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense pertorbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de l’àrea de despesa 3. ------------------Vist l’informe d’intervenció i la proposta del regidor d’Economia i Hisenda, i en virtut de les
atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ----------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 al Pressupost de 2018, en la modalitat
de transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons el detall
següent: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
1342122799
134122699
133722619
632048900
6334022609

DESCRIPCIÓ
Gestió activitats esportives
Altres despeses diverses
Altres despeses diverses
Altres transferències a famílies i inst. Ajuts per estudis
Activitats culturals i esportives. Programa d’estiu
TOTAL

ALTES
BAIXES
33.000,00
15.000,00
10.000,00
6.000,00
2.000,00
33.000,00
33.000,00

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

El Ple en resta assabentat.
SETÈ. 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/278097042#t=1h06m11s
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A continuació, la batlessa sol·licita la inclusió de dos punts d'urgència, en concret:
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- Declaració Institucional amb motiu del Dia Internaciional de l'Orgull LGTBI.
- Proposta que presenta el grup Volem Sant Lluís amb relació al projecte de sondejos
acústics MEDSAL T-2 per part del govern de l'estat.
Igualment, la regidora del grup del Partit Popular, Mª Dolores Tronch Folgado, sol·licita
també la inclusió d'un punt d'urgència, així com també el regidor del grup PI - Proposta
per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, i la portaveu del grup PSOE, Teresa Borrás
Atienza, en concret:
- Moció que presenta el grup del Partit Popular per a un programa de festes patronals en
quatre llengües.
- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes per l'edició del programa de
festes de Sant Lluís 2018 en quatre llengües.
- Moció que presenta el grup del PSOE per a la traducció del programa de festes en
quatre llengües.
Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de deu minuts. A les 21.20 hores es reprén
la sessió.
A continuació, la batlessa sotmet a votació, de forma individualitzada, la inclusió dels cinc
punts d'urgència. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure'ls.
VUITÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació als
temes que es tracten a les comissions informatives, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h15m15s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a
l’asfaltat de diferents camins, així com a la neteja dels camins i carreteres del terme
municipal, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h18m00s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al camí
de Rafalet, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h19m26s
La resposta del regidor d’Urbanisme Remigio Lora Buzón, amb relació a l’asfaltat de
diferents camins, així com a la neteja dels camins i carreteres del terme municipal, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h20m00s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant un informe
dels temes tractats i acords presos a totes les reunions de fora del terme municipal des
de l’inici d’aquest mandat, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h21m27s
28
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant un informe
del grau de compliment dels acords i mocions que s’han aprovat en plens municipals des
de l’inici d’aquest mandat, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h22m30s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant un informe
de Secretaria sobre les absències de la batlessa sense que hagi delegat competències,
es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h23m20s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al Pla de drogodependència i al Pla d’Igualtat, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h24m05s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la segona planta del geriàtric, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h25m00s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la justificació del vot del Grup del PP en contra de la inclusió del punt cinquè a l’ordre del
dia de la sessió, així com la resposta de la secretària de la corporació, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h25m14s
La resposta de la regidora d’Afers Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, amb relació a
les qüestions sol·licitades per la regidora del PP Mª Dolores Tronch Folgado, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h27m16s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació al nou
procés selectiu de l’EMEA, així com la resposta del regidor de Governació, Joan M. Pons
Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h27m40s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
circulació dels vehicles en el darrer tram del Cós, així com la resposta del regidor de
Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h29m00s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
vigilància policial en el Cós i a l’avinguda de sa Pau, així com la resposta del regidor de
Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h32m05s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
foguera de Sant Joan, així com la resposta del regidor d’Urbanisme i Comerç, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h36m32s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la foguera de Sant Joan, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h40m36s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant que es faci un requeriment a Telefònica perquè retiri les postenses que hi ha
a l’arribada de Biniancolla, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h41m22s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant la col·locació d’un segon mirall a l’aparcament de Binissafúller, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h41m51s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la neteja de les carreteres, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h42m20s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la revista Menorca 100x100, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h43m12s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant un informe de Secretaria per saber si un decret de Batlia pot revocar un acord
del Ple, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h43m58s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la sol·licitud de documentació amb motiu de l’assistència a la propera reunió de
l’Associació Leader Illa Menorca, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h44m13s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la vigilància de la Policia Local per a l’àrea de la costa, així com la resposta del
regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h45m00s
La resposta de la batlessa respecte a la petició de documentació feta pel regidor del PI
— Proposta per les Illes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h46m22s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la neteja de
la pista multifuncional, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h50m31s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a l’asfaltat de
carrers del poble, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h53m08s
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La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a l’activitat
organitzada anomenada “Músics al carrer!”, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h55m58s
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La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la publicitat
dels ARRU, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h57m55s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a la sol·licitud
dels grups de l’oposició de poder disposar de despatxos, així com la resposta del regidor
de Governació, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=1h58m32s
La resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, amb relació als ARRU; amb
relació a l’asfaltat dels carrers del poble; així com amb relació a la neteja de la pista
multifuncional, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=2h00m41s
La resposta de la regidora d’Afers Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, amb relació
a l’activitat organitzada anomenada “Músics al carrer!”, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/278097042#t=2h03m58s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 31.05.18. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/278097042#t=2h04m23s
NOVÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE
L'ORGULL LGTBI
Es dona compte de la Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull
LGTBI:
"Desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall en Nueva York (Estados Unidos) la
comunidad mundial celebra, cada 28 de junio, una jornada de reflexión con el objetivo de visibilizar
valores universales tales como la igualdad, el respeto, la diversidad, la libertad y la no
discriminación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el sistema de
protección de derechos de las Naciones Unidas en los últimos treinta años y particularmente, en
Europa, no es menos cierto que, hoy en día, la diversidad sexual sigue siendo víctima de una brutal
intolerancia y discriminación sufrida, en diferentes formas y manifestaciones, por lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales e intersexuales. --------------------------------------------------------------------------A día de hoy, los Gobiernos locales españoles estamos a la vanguardia en el reconocimiento legal
de los derechos del colectivo LGTBI pero lamentamos que el reconocimiento de estos derechos no
se haya producido a nivel universal, ni de manera plena. ------------------------------------------------------Es necesario avanzar hacia el reconocimiento y protección universal de la diversidad sexual,
desarrollando políticas públicas e irnplementando servicios que aseguren la igualdad efectiva de
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todas las personas, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como
elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. --Y, precisamente, es en ese contexto de igualdad efectiva donde los Gobiernos Locales, puerta de
entrada directa y real del sentir de la ciudadanía, estamos llamados a jugar un papel clave para
garantizar la convivencia ciudadana y la no discriminación de lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales e intersexuales. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares reclamamos nuestro papel como
agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y estratégicas que
garanticen la igualdad de trato y la no discriminación. -----------------------------------------------------------Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: ----------------------------------------------------- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas
las voces que claman por un futuro en igualdad. ------------------------------------------------------------------ Reconocemos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no
discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del
desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación y sensibilización que
hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual. -------------------- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con el
principio de igualdad efectiva entre las personas, del que forma parte la diversidad sexual, así
como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género,
reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de
avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día. ------------------------------------- Manifestamos nuestra preocupación y condena ante el aumento de número de agresiones hacia
personas LGTBI en nuestro país y trabajaremos desde nuestro ámbito para responder
adecuadamente a esta situación, especialmente mediante la información y formación de la Policía
Local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la
necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así como de
suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CC AA, asegurar la
implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad
efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades." ---------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la Declaració Institucional amb
motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, la qual és aprovada per unanimitat.
DESÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP VOLEM SANT LLUÍS AMB RELACIÓ
AL PROJECTE DE SONDEJOS ACÚSTICS MEDSALT-2 PER PART DEL GOVERN DE
L'ESTAT
Es dona compte de la proposta que presenta el grup Volem Sant Lluís amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"Atès que a finals del mes d’abril es va donar a conèixer l'anunci del Ministeri d'Afers Exteriors i
Cooperació (MAEC) respecte de la reactivació de la tramitació del projecte MEDSALT-2 de
sondejos acústics amb la perillosa tècnica de canons d'aire comprimit d'alta pressió (airguns), del
qual és promotor l'Institut Nazionale vaig donar Oceanografia i vaig donar Geofisica Sperimentale
(INOGS) di Trieste (Itàlia) i que afecta l'àrea marina compresa entre les illes d'Eivissa i Mallorca i el
sud-est d'Eivissa i Formentera. ----------------------------------------------------------------------------------------Atès que l'anunci, va ser publicat el passat 21 d'abril al Butlletí Oficial de l'Estat, obrint-se així el
termini d'informació pública i de consulta preceptiu per a les administracions públiques afectades ia
les persones interessades. ---------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el Ministeri de Medi Ambient ja va reconèixer en una Resolució de 29 de juliol de 2016
que el projecte MEDSALT-2 podria produir impactes adversos significatius en el medi ambient.
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Aquest va ser el motiu pel qual no va atorgar al INOGS la declaració d'impacte ambiental
simplificada que aquest havia sol·licitat al març de 2016. ------------------------------------------------------Atès que, tot i que en el citat anunci del BOE només es fa referència al caràcter científic del
projecte MedSalt-2, han saltat diferents alarmes per part de diverses entitats, i la més recent per
part d'Aliança Mar Blava, que afirma que disposa de proves que acrediten l'interès expressat per
part de diverses companyies petrolieres en aquest projecte per les possibilitats que pot obrir per a
l'exploració d'hidrocarburs en aquesta zona en el futur, a causa que les formacions geològiques
salines que es pretenen estudiar poden dipositar importants bosses de petroli i gas. -------------------Atesos els acords presos pel Govern de les Illes Balears i els consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera amb la signatura el passat 7 de maig, en el marc de la sisena
Conferència de Presidents de les Illes Balears, de la Declaració Institucional sobre la protecció de
la mar Mediterrània davant els projectes de prospecció i sondeig signada per la Presidenta del
Govern de les Illes Balears juntament amb tots els presidents i presidenta dels consells insulars de
les illes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que, l'Aliança Mar Blava ha fet públic el document "Memorandum of Understanding for the
implementation of the COST Action" Uncovering the Mediterranean salt giant "(MEDSALT)
CA15103" (1), que és la base del projecte COST / MEDSALT (COST action CA15103) (2) -----------Atès que, entre moltes referències al respecte en aquest document, en el punt 2.1.1 (pàg. 8 del
document) es pot llegir: "En el curt termini, l'Acció [COST / MEDSALT] impulsarà l'exploració
industrial de recursos d'hidrocarburs en el sensible ambient del mar Mediterrani ". ----------------------Atès que també el punt 2.2.1 (pàg. 9 del document) es troba una frase clau: -----------------------------«2.2.1. Pla per involucrar els socis més rellevants ---------------------------------------------------------------"(....) Set companyies del sector del petroli i del gas i de companyies de serveis petroliers actives a
la Mediterrània han expressat de forma escrita seu interès en l'Acció [COST / MEDSALT]. (...) " ----Atès que, al marge de la qüestió de la seva vinculació als interessos del sector petrolier, el projecte
MedSalt-2 no ha de ser autoritzat, sigui quina sigui la seva finalitat, donat que el seu impacte
mediambiental és inassumible ja que comporta la utilització de canons d'aire comprimit (air guns ),
una tècnica molt impactant per als éssers vius per l'enorme nivell de contaminació acústica
submarina que genera, i que, com s'ha demostrat científicament, produiria efectes molt negatius
per a la fauna marina, incloent catxalots, zifios, dofins i altres cetacis, tortugues , aus, invertebrats,
així com espècies de peixos d'interès comercial. L'àrea marina que es veuria afectada és de gran
importància per a nombroses espècies marines, moltes d'elles estrictament protegides per la
legislació autonòmica, estatal, europea i internacional i amb una situació poblacional, en molts
casos, que requereix les màximes mesures de prevenció. L'impacte ambiental d'aquest projecte
seria crític. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que aquests canons d'aire comprimit habitualment emeten nivells de pressió sonora entre 205
dB i 265 dB, i els airguns generen un tipus d'explosió amb els que emeten ones acústiques
d'enorme intensitat i freqüència que provoquen un nivell de soroll en el medi marí molt elevat. ------Atès que està demostrat científicament que a partir de 146 dB ja es produeixen danys temporals en
la capacitat auditiva dels mamífers marins i que a partir de 160 dB es produeixen danys fisiològics
permanents en cetacis i tortugues marines, així com de comportament i d'altres tipus , es pot
afirmar, sense cap mena d'error, que la utilització de canons d'aire comprimit en campanyes de
sondejos acústics produeix amb seguretat greus afeccions a aquestes espècies i també afectaran,
en major o menor intensitat, a tots els organismes marins presents tant en el plàncton, nècton i
bentos que estiguin fixos o en moviment en l'àrea d'actuació, i que pot abastar centenars de kms.
radialment des del punt emissor. --------------------------------------------------------------------------------------Per aquestes raons, i tenint en compte el rebuig majoritari expressat per la societat civil, els agents
socials, associacions empresarials, i formacions polítiques de la nostra illa i del conjunt de les Illes
Balears, respecte de qualsevol projecte o activitat que utilitzi tecnologies d'adquisició sísmica amb
tecnologies que no hagin demostrat la seva innocuïtat per al medi marí i / o que suposi l'exploració i
extracció d'hidrocarburs al mar balear i al conjunt de la mediterrània occidental a causa de que
comporta greus conseqüències sobre el manteniment del nostre model socioeconòmic. -------------Atès que a demés de tot l'exposat, considerem que el projecte MEDSALT-2 posa en risc l'equilibri i
el futur dels ecosistemes marins, i és contrari a la voluntat majoritària de la societat balear que
demana una major protecció ambiental del mar Mediterrani i un model energètic respectuós amb el
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medi ambiente. De la mateixa manera, el projecte MEDSALT-2 és clarament contrari que estableix
la Proposició de Llei sobre la protecció del mar Mediterrani sota la jurisdicció espanyola dels danys
que pugui produir l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals,
que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de les Illes Balears el mes d'abril de 2017, i que
estableix que "la prohibició de l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs o altres
substancies minerals en el medi marí de la Mediterrània sobre la qual l'Estat espanyol exerceixi
jurisdicció que abasti almenys la protecció dels recursos naturals. Igualment queda exclòs d'aquest
espai marí l'exploració mitjançant adquisicions sísmiques sigui quina sigui la seva finalitat, llevat
que s'utilitzin tecnologies de les que hagi quedat científicament demostrada la seva completa
innocuïtat ". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l'exposat anteriorment, -----------------------------------------------------------------------------------------Propòs al Ple que adopti els següents ACORDS: ----------------------------------------------------------------Primer.- Instar al Govern de l'Estat a paralitzar de forma immediata la tramitació del projecte
MEDSALT-2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Sol·licitar a la Mesa del Congrés que permeti la tramitació i l’aprovació de la Proposició de
llei sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui
produir l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. ------------------Tercer.- Instar el Govern de l'Estat a que, respectant la voluntat unànime expressada al Parlament
de les Illes Balears, promogui una llei perquè quedi exclosa l'exploració, investigació i explotació de
hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de la Mediterrània sobre el qual l'Estat
espanyol exerceixi o pugui exercir jurisdicció que arribi almenys a la protecció dels recursos
naturals. Així mateix, que en aquesta Llei quedi exclosa d'aquest espai marí l'exploració a través
d'adquisicions sísmiques qualsevol que sigui la seva finalitat, llevat que s'utilitzin tecnologies la
completa innocuïtat per al medi marí estigui científicament demostrada. -----------------------------------Quart.- Instar al Govern de l'Estat a què, mentre s'elabora i aprova la Llei anteriorment esmentada,
posi en marxa una moratòria d'efectes immediats a la presentació de nous projectes de sondejos
acústics amb canons d'aire comprimit i de prospeccions d'hidrocarburs. -----------------------------------Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a fer front comú amb les institucions de les Illes Balears davant
els projectes que poden tenir un efecte advers per al medi marí Balear i de la mar Mediterrània que
es troba sota la seva jurisdicció i a actuar amb transparència, oferint tota la informació referent als
projectes que s’hi vulguin dur a terme." ------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel grup
Volem Sant Lluís.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Instar al Govern de l'Estat a paralitzar de forma immediata la tramitació del
projecte MEDSALT-2.
Segon.- Sol·licitar a la Mesa del Congrés que permeti la tramitació i l’aprovació de la
Proposició de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que pugui produir l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres
substàncies minerals.
Tercer.- Instar el Govern de l'Estat a que, respectant la voluntat unànime expressada al
Parlament de les Illes Balears, promogui una llei perquè quedi exclosa l'exploració,
investigació i explotació de hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de
la Mediterrània sobre el qual l'Estat espanyol exerceixi o pugui exercir jurisdicció que
arribi almenys a la protecció dels recursos naturals. Així mateix, que en aquesta Llei
quedi exclosa d'aquest espai marí l'exploració a través d'adquisicions sísmiques
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qualsevol que sigui la seva finalitat, llevat que s'utilitzin tecnologies la completa innocuïtat
per al medi marí estigui científicament demostrada.
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Quart.- Instar al Govern de l'Estat a què, mentre s'elabora i aprova la Llei anteriorment
esmentada, posi en marxa una moratòria d'efectes immediats a la presentació de nous
projectes de sondejos acústics amb canons d'aire comprimit i de prospeccions
d'hidrocarburs.
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a fer front comú amb les institucions de les Illes
Balears davant els projectes que poden tenir un efecte advers per al medi marí Balear i
de la mar Mediterrània que es troba sota la seva jurisdicció i a actuar amb transparència,
oferint tota la informació referent als projectes que s’hi vulguin dur a terme.
ONZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A UN
PROGRAMA DE FESTES PATRONALS EN QUATRE LLENGÜES
Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"PER A UN PROGRAMA DE FESTES PATRONALS EN Q.UATRE LLENGÜES ------------------------Exposició de Motius ----------------------------------------------------------------------------------------------------Atés que a principis de Juny va ser anunciat per premsa la voluntat d’editar el programa de festes
en una sola llengua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atés que els comerciants i empreses tradicionalment coi•Iaboradores del programa van rebre una
notificació sobre la nova situació del programa per les festes d’enguany. ----------------------------------Atés que les despeses de l’edició venen prácticament sufragades amb les aportacions d’empreses i
comerciants del municipi. -----------------------------------------------------------------------------------------------Atés que la raó adduida per l’edició del programa només en catal, una raó económica i d’estalvi és
totalment ridícula. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atés que Sant Lluís és un poble que acull molta gent durant l’estiu, gent de diverses nacionalitats i
llengües. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atés que a la nostra població resideixen ciutadans de diferents nacionalitats o diferent origen
lingüístic. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atés que es palpa un descontent en la població davant aquesta decisió tan excloent. ------------------Per tot l’exposat qui subscriu fa la següent PROPOSTA D’ACORD: ----------------------------------------1. Editar el programa de festes patronals d’enguany en quatre llengües: catalá, castellá, francés ¡
anglés, com s’ha estat fent darrerament per tal de donar difusió de les mateixes a la nostra
població resident i visitants." --------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/278097042#t=2h22m14s
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 nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), acorda:
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- Editar el programa de festes patronals d’enguany en quatre llengües: catalá, castellá,
francés ¡ anglés, com s’ha estat fent darrerament per tal de donar difusió de les mateixes
a la nostra població resident i visitants.
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DOTZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE PER A LA TRADUCCIÓ DEL
PROGRAMA DE FESTES EN QUATRE LLENGÜES
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE amb relació a l'assumpte
indicat, que diu:
"MOCIÓ: TRADUCCIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES EN CATALÁ, CASTELLÁ, FRANCÉS I
ANGLÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atès que Sant Lluís pertany a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. ------------------------------- Atès que a les Illes Balears hi ha dues llengües cooficials: el català i el castellà. ------------------------ Atès que Sant Lluís és un municipi que és visitat per un gran nombre de turistes a l’estiu i que les
festes patronals tenen lloc a l'època estival. ------------------------------------------------------------------------ Atès que la majoria de visitants que venen a Sant Lluís són francesos (per l’origen francès del
poble) i que la gran majoria d’ells entenen I’anglès. --------------------------------------------------------------- Atès que la cultura és universal i que, per tant, tothom té dret a l’accès de la mateixa i a entendre
tots els actes que es facin al poble. ----------------------------------------------------------------------------------Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal Socialista presenta a la consideració al proper
Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís l’aprovació del següent Acord: ---------------------------------------------ACORD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Que es tradueixi el programa de festes a les dos llengües cooficials de les Illes Balears (català i
castellà), en francès i en anglès. A més, a partir d’ara, tota programació d’actes fets en època
estival siguin traduïts a aquests quatre idiomes i a la època hivernal en les dues llengües
cooficials." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/278097042#t=2h38m57s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PSOE.
El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), acorda:
- Que es tradueixi el programa de festes a les dos llengües cooficials de les Illes Balears
(català i castellà), en francès i en anglès. A més, a partir d’ara, tota programació d’actes
fets en època estival siguin traduïts a aquests quatre idiomes i a la època hivernal en les
dues llengües cooficials.
TRETZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES
PER L'EDICIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES DE SANT LLUÍS 2018 EN QUATRE
LLENGÜES
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"PROGRAMA DE FESTES DE SANT LLUÍS ÚNICAMENT AMB CATALÀ --------------------------------Davant la decissió de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Sant Lluís de ter el programa de Festes
Patronals únicament en Llengua Catalana. Consideram el següent: -----------------------------------------Primer; que és una falta de respecte als ciutadans Santlluissers i d’altres nacionalitats. ---------------Segon; que és una falta de consideració cap a les persones d'altres nacionalitats que mos visiten i
estiuegen a Menorca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer; que és un mensypreu a la indústria turística, la qual és el motor econòmic de l'ilia, i per a
tots els ciutadans que hi treballen. ------------------------------------------------------------------------------------Quart; que l'estalvi econòmic al que fan referència és una excusa per a impulsar una llengua, la
qual cosa consideram que tindrà l'efecte contrari al que pretenen. -------------------------------------------En definitiva, que és un error aplicar polítiques xenòfobes que creen rnalestar entre la població i
aquesta n'és una. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l‘exposat, proposam a n'és Ple: "Edita es programa de festes Sant Lluís 2018 en quatre
llengües, com s'any anterior" --------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/278097042#t=2h40m40s
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 nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), acorda:
- Edita es programa de festes Sant Lluís 2018 en quatre llengües, com s'any anterior.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 23:05, 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=1bwk2GZHy17axBFdGY4NyzbGb6CToaVAF
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
FkzFJDGXsVTXvQV6DdKQ2elNxLk= (00000.MTS)
IdByBYUaOtyEq7eloW/jfyX6hhw= (00001.MTS)
oUFAKJDBOviF49dYLrCBSNKDQ60= (00002.MTS)
MMI8orlUEUiSuDFHWwm14WDcepE= (00003.MTS)
O2GXwmHdqcjgbt0lgwc2sAlvmVA= (00004.MTS)
zwik1X3jK02x0EdC1MZyzSavgr0= (00005.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:27/07/2018 11:21:50
La Secretària,
Sant Lluís

M. Montserrat Morlà Subirats
Fecha:27/07/2018 11:35:55
Batlessa
Sant Lluís
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