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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 25/03/2010
Hora: de les 20 a les 21.10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miquel Cubas Pons
Sergi Cruz i Dalmau
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Pedro Tudurí Mercadal
Isabel Gornés Fiol
Miquel Melià Mercadal

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 16.03.10.- Ratificació
resolucions d'Alcaldia en matèria de personal
Tercer.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 16.03.10.- Moció que
presenta el grup del Partit Popular.- Restauració del Pla Insular de Façanes
Quart.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 16.03.10.- Aprovació
conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant
Lluís per a l'execució del projecte d'una sala d'usos diversos al municipi de Sant Lluís
Cinquè.- Proposta de resolució que presenta el grup d'EM-EU a l'empara de l'article 87
de la Llei 20/2006.- Creació comissió per posar noms a carrers, places o instal·lacions
rellevants
Sisè.- Donar compte escrit de la Sindicatura de Comptes, RE 788.- Informe sobre les
entitats locals que no han retut el compte general corresponent a l'exercici de 2007
Setè.- Donar compte de l'acte núm. 43/10 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Ernesto Gilberga Ribes
contra aquest Ajuntament (PA 69/2009)
Vuitè.- Donar compte Resolució d'Alcaldia núm. 2010/117.- Delegació competències
Novè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 23.02.10.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
16.03.10.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE
PERSONAL
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, el qual
figura a l’expedient.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EMEU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes
indicada anteriorment.

la Resolució d’Alcaldia núm. 2010/90,

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
16.03.10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR.RESTAURACIÓ DEL PLA INSULAR DE FAÇANES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la moció que presenta el grup del Partit Popular, de dia 23.02.10,
en relació a l’assumpte indicat, que diu: -------------------------------------------------------------------------“Restauració del Pla Insular de Façanes. -------------------------------------------------------------------Atès que el Pla Insular de Façanes va resultar un instrument molt eficaç per aconseguir i
mantenir l’embelliment de la nostra ciutat, la qual cosa suposa oferir una millor imatge als
nostres visitants i als propis residents. ---------------------------------------------------------------------------Atès que el Pla Insular de Façanes suposaria pel sector de la construcció i les empreses
auxiliars com fusteria, pintura... un revulsiu, ja que podrien veure augmentat el volum de feina.
Atès que tant el Consell Insular de Menorca com l’Ajuntament de Sant Lluís han de participar
de forma compartida en l’atorgament de les ajudes, tal i com es venia fent amb la participació
d’un 33% cada administració, lo qual suposa per al promotor només un 33% del total restant. -Atès que el Pla Insular de Façanes suposaria una ajuda molt adequada en aquest temps de
crisi econòmica per a les famílies que han de rehabilitar l’exterior de la seva vivenda. -------------Per tot l’exposat, el grup municipal del PP proposa al Ple el següent acord: --------------------------Instar al Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís a restaurar la convocatòria
d’ajudes per a la rehabilitació de façanes. ---------------------------------------------------------------------No obstant, el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.” ----------------------------------------------------Intervé el president.
Demana a la portaveu del Partit Popular que el present punt quedi
damunt la taula, ja que la idea d’aquest equip de govern és analitzar aquesta qüestió en una
reunió de batles, ja que entén que s’hi ha d’implicar el Govern balear, el Consell Insular, així
com els ajuntaments. ------------------------------------------------------------------------------------------------2
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La Sra. Marqués afegeix que en aquests moments la Conselleria d’Habitatge del Govern balear
du a terme un pla d’aquestes característiques, si bé no és del tot igual, com és la qüestió de la
reforma dels ARIS i, com que entén que la competència és de la Conselleria, és el motiu pel
qual considera important que a través dels batles es pogués fer una petició directa al Govern
balear respecte a aquest Pla de façanes en l’àmbit de tota l’illa. -----------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que li fa estrany tot el que estan dient els membres de
l’equip de govern, ja que resulta que a Ciutadella açò ja és cosa aprovada tant pel PSM com
pel PSOE, per la qual cosa creu que no té gaire sentit plantejar-ho en una reunió de batles.
Així mateix, manifesta que no té cap inconvenient a afegir a la proposta d’acord perquè també
s’insti el Govern balear a considerar la idea. -------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que, al seu entendre, abans d’aprovar que la participació
hagi de ser d’un 33% de cada administració; d’aquestes coses, se n’ha de parlar. -----------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que els partits són únics i que la cosa més lògica és que si a un
lloc es vota una cosa, en un altre també s’hi voti el mateix; ara bé, si aquest assumpte es vol
dur a una reunió de batles...-----------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que per molt que ho hagi aprovat l’Ajuntament de Ciutadella o un altre
poble, açò implica altres organismes i entén que és una qüestió que s’ha d’analitzar.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que la proposta d’acord l’únic que diu és “Instar el Consell
Insular...” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Marqués Portella manifesta que la idea és que tots els ajuntaments vagin a l’una,
respecte a aquest assumpte, i per açò la cosa més lògica és que s’analitzi en una reunió de
batles i que des d’allà s’insti el Govern balear. Per tant, considera que la proposta a adoptar
podria ser: “Instar la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca i el Consell
Insular de Menorca que s’iniciïn contactes amb el Govern balear per a l’elaboració d’un nou Pla
de rehabilitació de façanes.”. ---------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que si tots estam d’acord que podria ser interessant
un pla de rehabilitació de façanes, els arguments de per què ho pensam traslladar a una reunió
de batles no tenen sentit per no poder aprovar la moció. A més, si s’aprova per unanimitat té
més força davant la reunió de batles, el CIM o el Govern balear. ----------------------------------------Després d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, per unanimitat,
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:--------------- Instar la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca i el Consell
Insular de Menorca que s’iniciïn contactes amb el Govern de les Illes Balears per a
elaborar un nou Pla de rehabilitació de façanes.” ---------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa uns anys hi va haver un Pla insular de
façanes que va donar molt bons resultats i que va ser una oportunitat per millorar
l’estètica dels pobles de Menorca. Assenyala que amb la moció que presentava
inicialment el Partit Popular volien instar el CIM i l’equip de govern a restaurar la
convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació de façanes; i no només per millorar les
façanes, sinó també per reactivar el sector de la construcció i altres empreses, com
són pintors, fusters, ferrers, etc.
Així mateix, manifesta que, si bé a la comissió en
un principi semblava que a l’equip de govern li costava acceptar la proposta del Partit
Popular, al final es van canviar els termes de la moció i ara es demana instar la
Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca i el Consell Insular de
Menorca que, juntament amb el Govern balear, elaborin un nou Pla de rehabilitació
de façanes. Per tant, és una proposta del Partit Popular però també de la resta de
partits polítics, per la qual cosa està satisfeta que s’aprovi per unanimitat.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU hi votarà a favor.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que està d’acord amb allò que diu la portaveu del
PP i que, si bé la proposta presentada s’ha modificat una mica respecte al seu text
inicial, a la fi van posar-nos tots d’acord. Afegeix que, efectivament, el pla de façanes
d’aquells moments va fomentar bastant feina i, d’altra banda, molta gent que no tenia
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poder adquisitiu van poder aprofitar-se d’aquell pla. Afegeix que, a part d’aquest nou
pla que s’insta que s’elabori, la ciutadania també té els ARIS a tot l’illa de Menorca,
que és un altre pla que té establert el CIM amb els ajuntaments per poder rehabilitar
les cases de la gent. Conclou dient que, com més unanimitat hi hagi sobre el present
assumpte, molt millor i anuncia que hi votaran a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
-

Instar la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca i el
Consell Insular de Menorca que s’iniciïn contactes amb el Govern de les Illes
Balears per a elaborar un nou Pla de rehabilitació de façanes.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
16.03.10.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER A L'EXECUCIÓ
DEL PROJECTE D'UNA SALA D'USOS DIVERSOS AL MUNICIPI DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari informa que s’ha remès als membres de la comissió una còpia de l’esborrany de
conveni relatiu a l’assumpte indicat. ------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Recorda que quan es va presentar el projecte d’aquesta sala
multifuncional van sorgir una sèrie de discrepàncies entre la gent del poble respecte a la
façana; demana si hi ha intenció de canviar-la. La Sra. Marqués Portella manifesta que el
projecte està tal com es va presentar. ---------------------------------------------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte a la direcció d’obra. La Sra. Marqués
manifesta que, una part serà de l’Ajuntament i, una altra, del Consell Insular de Menorca. -------El Sr. Melià Mercadal demana si l’Ajuntament contractarà un arquitecte o serà el propi de
l’Ajuntament. La Sra. Marqués Portella respon que serà un extern. -------------------------------------La Sra. Baillo Vadell s’interessa respecta a la responsabilitat. La Sra. Marqués manifesta que
la responsabilitat serà dels contractats, dels directors de l’obra. A més, els tècnics del Consell
Insular també tindran la seva responsabilitat, ja que són els encarregats de contractar i
controlar l’obra, si bé l’Ajuntament també participarà en el control. --------------------------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. En el cas que hi hagi qualque modificació d’obra, demana qui
se’n farà càrrec. La Sra. Marqués manifesta que qualsevol modificació l’ha d’aprovar una
comissió mixta que es crearà, la qual estarà formada per representants del Consell Insular i de
l’Ajuntament. Afegeix que el CIM pagarà fins a 2,5 milions d’euros i que tot el que sobrepassi
aquesta quantitat serà a càrrec de l’Ajuntament. --------------------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana qui formarà part de la comissió mixta, tècnics o polítics. La
Sra. Marqués respon que segurament hi haurà tècnics i polítics, ja que hi ha d’haver una part
tècnica que valori les propostes que hi pugui haver, i una part política que sigui la que
decideixi, per la qual cosa suposa que hi haurà un tècnic i un polític de cada administració, si
bé encara no s’ha decidit. ------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal s’interessa per la data d’adjudicació de les obres. La
Sra. Marqués manifesta que aquest mes tant el CIM com l’Ajuntament aprovaran el conveni;
que en aquests moments ja s’està fent feina amb el plec de condicions, per tal d’aprovar-lo
dins el mes que ve; que llavors s’iniciarà el procediment d’adjudicació i que la idea és
començar les obres després de les festes patronals. ---------------------------------------------------------
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La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants dels
PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants
dels PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
de Sant Lluís per a l’execució del projecte d’una sala d’usos diversos al municipi de Sant Lluís.Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.” ---------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que açò és un conveni esperat des del
moment que l’Estat ens va dir que dedicaven aquests 2’5 milions d’euros per a
executar el projecte de la sala multifuncional de Sant Lluís.
Assenyala que des
d’aquell dia hi ha hagut diverses negociacions i aquests doblers es van traspassar a la
comunitat autònoma, si bé aquest organisme va decidir, finalment, que fos el Consell
Insular de Menorca qui executi aquesta obra. Per açò, s’ha presentat aquest conveni
per a la seva aprovació, en el qual figuren tots els termes i les responsabilitats de
cada institució. Conclou dient que estam d’enhorabona i espera que molt prest
puguem veure les obres en marxa.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, si bé el vot del Partit Popular serà
d’abstenció, voldria fer una recomanació. Tenint en compte que el cost de 2’5 milions
d’euros és el que pensa aportar el Consell Insular de Menorca i que qualsevol quantitat
extra serà a càrrec de l’Ajuntament, demana que els tècnics que ha de posar
l’Ajuntament per a l’execució de les obres segueixin el procés de prop per evitar que
la quantitat pressupostada es dispari i, en conseqüència, llavors ho hagi d’afegir
l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que es tracta d’una bona notícia; que
s’alegra que finalment es dugui aquest conveni a aprovació del ple; que hi votarà a
favor; i que l’única cosa que hi podria veure en contra és el temps que s’ha tardat a
engegar aquest projecte tan necessari per a l’activitat cultural del nostre poble, ja que
fa molts d’anys que se’n parla però fins ara no s’ha posat en marxa, però, vaja,
“nunca es tarde si la dicha es buena”. Conclou dient que hi votarà a favor, que es
comencin les obres com més prest millor i que espera que sigui un èxit.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la recomanació del Partit
Popular, manifesta que la senyora Baillo no es preocupi, ja que aquesta és la nostra
intenció. Afegeix que hi ha previst una comissió entre tècnics i polítics del CIM i de
l’Ajuntament perquè cap de les possibles despeses extres que es puguin originar es
facin sense que estiguin aprovades per l’Ajuntament.
Així mateix, manifesta que és
ver que s’ha tardat molt, però el que s’ha aconseguit és que tot el finançament vengui
de fora i açò és una cosa que inicialment no es preveia, per tant, encara que s’hagi
tardat sabem que de moment no surt ni un euro de les arques municipals i açò, en el
temps que som, sí que és per estar d’enhorabona.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
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Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís per a l’execució del projecte d’una sala d’usos diversos al
municipi de Sant Lluís.
Segon.- Facultar el batle per signar l’esmentat conveni.
CINQUÈ.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU A
L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- CREACIÓ COMISSIÓ PER
POSAR NOMS A CARRERS, PLACES O INSTAL·LACIONS RELLEVANTS
El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Miquel Melià Mercadal, portaveu
d’EM-EU, RE 1074, de dia 08.03.10, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“1.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís aprofiti quan s’hagin de posar noms a
carrers, places o instal·lacions rellevants per honrar aquelles persones que al
llarg de la història hagin destacat per la seva contribució a favor del nostre
poble.
2.- Que l’Ajuntament de Sant Lluís nomeni una comissió formada per l’arxivera
municipal i alguns investigadors i estudiosos de la història local, com podrien
ser, entre altres, el Sr. Antoni Seguí Seguí, el Sr. Guillem Sintes Espasa, el Sr.
Francesc Carreras Catchot, etc.
3.- Que de les persones proposades per aquesta comissió, l’Ajuntament en triï
una per donar nom al nou col·legi de Sant Lluís.”
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU ha considerat que ara que s’havia
de començar la construcció de la nova escola de Sant Lluís i, per tant, s’hi ha de posar
nom, que era una bona oportunitat per rescatar de l’oblit qualque personatge que
segur que hi ha a la història del nostre poble i entén que és l’Ajuntament que ha de fer
qualque reconeixement per honrar la memòria dels santlluïsers o no santlluïsers que
hagin destacat per la seva aportació en qualsevol àmbit, preferentment, en aquest
cas, en l’àmbit educatiu, si bé no necessàriament ho ha de ser.
Així mateix,
manifesta que no es tracta d’esperar que hi hagi personatges molt coneguts per posarhi noms, sinó tot al contrari, l’Ajuntament ha de començar per reconèixer aquells
personatges que creu que mereixen ser honrats per a la resta de la història.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que en aquest sentit la nostra proposta és
que l’Ajuntament nomeni una comissió d’investigadors i estudiosos sobre la història
local i que, si bé EM-EU fa una proposta de tres noms de persones que creu que
haurien de formar part d’aquesta comissió, es tracta d’una proposta oberta. Afegeix
que creu que aquesta comissió hauria d’estar formada per l’arxivera municipal i aquells
estudiosos que li consta que a Sant Lluís hi ha i que fan molta feina per investigar
aquelles persones que han destacat en qualque disciplina. Conclou dient que es
tractaria que l’Ajuntament els encomanàs que fessin una proposta d’uns quants
personatges històricament importants i que, d’aquesta proposta, l’Ajuntament n’elegís
una per posar nom a la nova escola.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que EM-EU ha dividit la proposta en tres parts i
el PP també la tractarà en tres parts diferents. Respecte a: “Que l’Ajuntament de Sant
Lluís aprofiti quan s’hagin de posar noms a carrers, places o instal·lacions rellevants per honrar
aquelles persones que al llarg de la història hagin destacat per la seva contribució a favor del
nostre poble.”, manifesta que el Partit Popular hi està totalment d’acord. Respecte a la
segona proposta, relativa a: “Que l’Ajuntament de Sant Lluís nomeni una comissió formada
per l’arxivera municipal i alguns investigadors i estudiosos de la història local, com podrien
ser, entre altres, el Sr. Antoni Seguí Seguí, el Sr. Guillem Sintes Espasa, el Sr. Francesc
Carreras Catchot, etc.”, manifesta que és una proposta interessant, però no creu que

sigui el Ple el lloc més indicat per parlar de les persones que han de formar aquesta
comissió. Afegeix que el Partit Popular està d’acord a formar una comissió, però creu
que primer hauríem de tractar-ho fora del Ple, saber quines persones poden venir i
col·laborar sobre la història local i, a partir d’aquí, treure noms.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Respecte a la tercera proposta, relativa a: “Que de les
persones proposades per aquesta comissió, l’Ajuntament en triï una per donar nom al nou
col·legi de Sant Lluís.”, recorda que en una Junta de Portaveus es va arribar a un mínim
acord, en què l’equip de govern va parlar de n’Albert Camus i el PP ho va trobar bé
perquè ell ha estat un escriptor, novel·lista, periodista, un Premi Nobel de Literatura i
creu que el poble de Sant Lluís el que ha de fer és obrir les portes cap a l’exterior. A
més, la seva àvia era santlluïsera i creu que, més que mai, és un motiu suficient per
posar-hi el nom d’Albert Camus.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell considera que aquesta proposta hauria de quedar
damunt la taula per poder-la tractar en una comissió.
Intervé el batle. Manifesta que l’equip de govern també volia demanar que el present
punt quedàs damunt la taula i es reafirma amb la intervenció de la portaveu del Partit
Popular, ja que, com molt bé ha recordat la Sra. Baillo, a una Junta de Portaveus
aquest equip de govern va plantejar un nom concret per a la nova escola. A més,
manifesta que probablement hi hauria d’haver una consulta prèvia del Consell Escolar
respecte al nom de l’escola i, com que açò també ho volem verificar, és interessant
que aquest punt quedi damunt la taula i en una propera Junta de Portaveus es pugui
debatre aquest assumpte. Així mateix, manifesta que dins la història de Sant Lluís hi
ha moltíssima gent que hi ha fet feina; i no fa gaire en aquest Ajuntament es va
presentar el llibre sobre el Deixem-lo-dol, i qui el va venir a presentar va ser el senyor
Guillermo, el capellà, una persona que ha fet moltíssims de treballs sobre Sant Lluís.
Conclou demanant que el present punt quedi damunt la taula.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que tant el batle com la portaveu
del Partit Popular han dit que hi va haver un acord a la Junta de Portaveus, però el que
hi va haver realment va ser una proposta, no hi va haver cap acord. A més, recorda
que quan el batle va fer la proposta de posar-hi de nom Albert Camus, ell va dir que li
semblava un personatge excel·lent per representar l’escola de Sant Lluís, però també
va dir que s’hauria d’aprofitar aquests moments per rescatar qualque personatge de
l’oblit; per tant, no es pot dir que allà hi va haver acord i que ara ell se’n desmarca,
perquè no és així. Per altra banda, manifesta que li sembla curiós que quan l’equip de
govern fa una proposta la pugui fer i quan és un portaveu de l’oposició se’ns digui que
s’ha de verificar si és l’Ajuntament competent per proposar el nom; per tant, si ho és en
aquest cas, també ho era per posar l’altre nom...
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Recorda que a la Junta de Portaveus va dir que no
tenia res en contra del nom que proposà l’equip de govern, sinó que, senzillament, era
una qüestió de criteri perquè no es desaprofitàs una oportunitat a l’hora de posar
noms de carrers i que no se’n té ni idea del nom que s’ha de posar i es surt del pas
amb noms que no tenen cap contingut per al poble. Per aquest motiu, manifesta que
ha presentat la proposta en qüestió i creu que el fet de recordar les persones que han
contribuït en el progrés de Sant Lluís és una forma de fer poble i l’Ajuntament hauria
de ser conscient d’aquest fet. No obstant açò, si l’equip de govern i el Partit Popular
volen que el present punt quedi damunt la taula, ho acceptarà.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell per matisar que ella va entendre que quan a la
Junta de Portaveus es va proposar un nom i el grup d’EM-EU no deia que no, va
entendre que era una fet, si bé tal vegada anava equivocada.
Intervé el batle. Manifesta que a l’esmentada Junta de Portaveus hi va haver distintes
propostes, aquesta molt concreta, però recorda també que hi va haver la proposta de
traslladar al Col·legi Públic que els al·lots presentassin propostes amb relació a la
designació del nom del carrer.
Assenyala que en cap cas l’equip de govern ha
plantejat una proposta concreta, sinó que va ser un xerrar que van fer dins una Junta
de Portaveus, on van plantejar un possible nom i, en aquest cas, el PP ho va veure
amb bons ulls i EM-EU va dir el que va dir. Afegeix que cadascú és molt senyor
d’opinar i de presentar el que cregui més oportú, açò, precisament, la democràcia ho
permet. Conclou dient que no es va fer una proposta concreta perquè tenien dubtes
si hi havia d’haver una consulta prèvia del Consell Escolar i, per tal d’esbrinar aquesta
qüestió, és el motiu pel qual proposa que el present punt quedi damunt la taula i a
l’objecte d’arribar al màxim consens possible.
Després d’una àmplia anàlisi, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el
present punt damunt la taula.
SISÈ.- DONAR COMPTE ESCRIT DE LA SINDICATURA DE COMPTES, RE 788.INFORME SOBRE LES ENTITATS LOCALS QUE NO HAN RETUT EL COMPTE
GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2007
El secretari dóna compte de l’escrit de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
RE 788, de dia 19.02.10, que literalment diu:
“Assumpte: Informe sobre les entitats locals que no han retut el compte general corresponent a
l’exercici 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------L’article 1 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
estableix que aquest és l’òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l’activitat
econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears. -------------------------------En compliment d’aquest funció i del previst en els articles 7.b de l’esmentada Llei i 18.2.b del
seu Reglament de règim interior, la Sindicatura realitza un informe agregat dels comptes
generals de cada exercici de les corporacions locals. -------------------------------------------------------La rendició del Compte general és un element fonamental per a la publicitat i transparència de
la gestió pública. No obstant això, algunes corporacions locals no aproven ni reten anualment
els seus comptes generals, incomplint l’obligació establerta en la Llei reguladora de les
hisendes locals i, per aquesta raó, no són tractades a l’informe agregat. ------------------------------Per això, amb la finalitat de reduir el nombre de corporacions locals que incompleixen el deure
esmentat, el Consell de la Sindicatura ha acordat la realització d’una fiscalització de les
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corporacions que no havien retut el compte general de l’exercici 2007 el 17 de desembre de
2009, data d’aprovació del Programa d’actuacions de la Sindicatura de Comptes per a l’any
2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La corporació local que presidiu és una d’aquestes entitats que encara no havia donat
compliment a aquesta obligació legal a la data esmentada, malgrat que la Sindicatura us havia
requerit en quatre ocasions i us havia informat de les conseqüències de l’omissió d’aquest
deure. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès el que s’ha exposat, us sol·licit que ens trameteu, abans del dia 15 de març, el qüestionari
emplenat que trobareu al portal web de la Sindicatura de Comptes (htt://www.sindicaturaib.org/)
en l’apartat Administració Local amb el nom “Qüestionari.xls”, com a primera part de la
fiscalització, que continuarà amb una segona part si no ens heu retut l’exercici 2007 i en el seu
cas els anteriors abans del dia 15 de maig. --------------------------------------------------------------------Aquest qüestionari s’ha de trametre degudament signat a la Sindicatura de Comptes i en suport
informàtic (format Excel) a l’adreça electrònica següent: area.ajuntaments@sindicaturaib.org. -Així mateix, us sol·licit que designeu un interlocutor que tengui prou atribucions i facultats com
per atendre amb promptitud els posteriors requeriments que es facin (art. 21 del Reglament de
règim interior de la Sindicatura). -----------------------------------------------------------------------------------També, us deman que comuniqueu, al més avia possible, al Ple de la corporació que presidiu,
el contingut d’aquest requeriment.” --------------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que, juntament amb aquest escrit, s’ha
remès als grups polítics una còpia del qüestionari que es va emplenar i que es va
remetre a la Sindicatura de Comptes, en el qual s’explica el motiu d’aquest retard.
Manifesta que el Compte General de 2007 va ser aprovat el mes de febrer de 2009, és
a dir, quasi un any abans d’enviar-lo, però açò no va ser per voluntat d’aquest
Ajuntament, si no que va ser pel fet que la Sindicatura de Comptes volia que es retés
únicament i exclusiva informàticament i nosaltres encara l’havíem aprovat en paper.
Es va haver de fer tot el trasllat de paper a suport informàtic però, a la vegada, havien
de passar primer el de l’any 2006. Afegeix que tots els ajuntaments de Menorca
estaven fent aquest procés a la vegada i, com que només hi havia una persona per a
tota Menorca que s’encarregava de traspassar les dades, van haver d’esperar el torn.
Conclou dient que nosaltres el teníem a punt dia 10 de desembre per passar-lo
directament informatitzat, però el portal informàtic de la Sindicatura de Comptes va
estar tancat des de dia 3 fins a dia 28 de desembre, per la qual cosa va ser transmès
dins la primera setmana de gener.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SETÈ.- DONAR COMPTE DE L'ACTE NÚM. 43/10 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ERNESTO GILBERGA RIBES CONTRA
AQUEST AJUNTAMENT (PA 69/2009)
El secretari dóna compte de l’acte núm. 43/10, de dia 28.01.10, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Palma, mitjançant el qual s’acorda el desistiment del
procediment abreviat núm. 69/2009, relatiu al recurs contenciós administratiu
interposat per Ernesto Gilberga Ribes contra la resolució d’Alcaldia núm. 2008/254, de
dia 29.05.08, en el marc de l’expedient de disciplina urbanística núm. 27-du/2007.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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VUITÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES

D'ALCALDIA

NÚM.

2010/117.-

El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2010/117, de dia 02.03.10,
que diu:
“Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde prevista para el día 3 de marzo de 2010; y
atendiendo a la normativa vigente sobre ausencias del Sr. Alcalde en el término municipal, y en
virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, vengo en -----------RESOLVER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Delegar en el 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. Remigio Lora
Buzón, la totalidad de las funciones que como Alcalde me corresponden, surtiendo efecto la
referida delegación desde el día 3 de marzo de 2010 por la mañana hasta mi reincorporación
como Alcalde prevista para el día 5 de marzo de 2010 por la tarde. -------------------------------------SEGUNDO.- Que la presente Resolución se de conocimiento al Pleno del Ayuntamiento en la
primera sesión que se celebre. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Publicar en el BOIB la presente Resolución.” --------------------------------------------------

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
NOVÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell, que demana còpia de les següents resolucions d’Alcaldia:
-

2010/104, 2010/111, 2010/115, 2010/127, 2010/140, 2010/144, 2010/145,
2010/146 i 2010/161.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té diferents qüestions pendents de
contestació:
-

Informe de Secretaria sobre la recepció de la urbanització de Binibèquer Vell.
Contestació dels escrits presentats pel Sr. Mezquida: RE 1537/07; RE 6490/07;
RE 2138/08; 7247/08; RE 1559/09, RE 3046/09; RE 612/10 i RE 613/10.
Informació sobre l’expedient de disciplina urbanística D38/04.
Situació de les urbanitzacions, dels seus deures i les seves obligacions.
Explicació dels expedients de disciplina urbanística de l’any 2006.

Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que des del mes de setembre té diferents
escrits presentats, dels quals no ha rebut contestació, en concret: RE 5288/09; RE
5932/09; RE 5933/09; RE 5959/09; RE 6612/09; RE 5/10 i RE 309/10. Demana al
batle que, amb el poder que ell té davant els tècnics d’aquest Ajuntament, seria hora
que donàs les ordres oportunes perquè es contestassin.
DESÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a finals del mes passat a Binibèquer
Vell es van tallar una sèrie de branques de diversos arbres. Demana al Sr. Ruiz Mena
si van ser tallades per la brigada municipal. El Sr. Ruiz Mena respon que sí. El Sr.
Tudurí Mercadal manifesta que aquesta poda s’ha recollit desprès de tres setmanes
d’haver-se tallat i que, si bé entén que ara és el moment de fer aquests treballs perquè
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les urbanitzacions no estan massa concorregudes, suggereix una millor coordinació
entre la poda i la recollida d’aquests restes de jardineria, ja que llavors no és lògic que
se sancioni veïns per treure restes de poda en dies que no toca.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal.
Manifesta que l’Associació de Veïns de Punta
Prima té contractada una empresa privada que s’encarrega de la neteja de la
urbanització. Assenyala que aquest servei està subvencionat per l’Ajuntament i, atès
que a finals del mes de maig acaba el conveni entre l’Associació de Punta Prima i
l’esmentada empresa, demana qui s’encarregarà a partir del mes de juny de la neteja
de la urbanització. El Sr. Ruiz Mena respon que no ho sap, ja que és l’Associació de
Veïns qui s’encarrega de contractar l’empresa que s’encarregui de la neteja. El Sr.
Tudurí Mercadal demana qui està realitzant en aquests moments la neteja de la
urbanització. El Sr. Ruiz Mena respon que l’empresa que ho té.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que fa molts d’estius a Binissafúller Platja,
a uns apartaments anomenats Bienvenido, hi ha unes fuites d’aigües brutes, per la
qual cosa voldria saber si aquest Ajuntament ha fet qualque acció o ha demandat els
propietaris perquè aquestes fuites no es tornin a produir, ja que cada any i de forma
reiterada es produeixen, cosa que provoca molèsties als veïns, ja que han d’acudir
dos, tres i quatres botes diàries a buidar els pous moures, a part de tot el que surt
damunt del carrer.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que sí que es van posar en contacte amb el gerent
d’aquest apartaments i que ho seguiran fent. El Sr. Tudurí Mercadal demana si s’ha
fet qualque acció o si s’ha fet qualque obra perquè no torni a passar. El Sr. Cruz
Dalmau respon que no en té constància. El Sr. Tudurí Mercadal demana si ho pot
esbrinar.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Demana si l’Ajuntament de Sant Lluís ja té persones
que hagin signat el conveni per fer treballs en benefici de la comunitat, segons el que
van pactar amb el centre d’inserció social de la Direcció General d’Institucions
Penitenciàries. El Sr. Lora Buzón respon que sí, que n’hi ha una i que, si tot va bé i
ens envien els papers, n’hi haurà un altra.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que ha comentat açò perquè dia 16 de març el centre
d’inserció social va convocar a l’edifici de Càritas de Maó diferents persones, n’hi
havien que eren de Sant Lluís, perquè es personassin i poguessin triar l’entitat
pública, ONG, etc. on haurien de realitzar aquestes tasques. Per tant, demana quin
mecanisme té l’Ajuntament per assabentar-se de les persones que podrien fer feina a
Sant Lluís.
El Sr. Lora Buzón manifesta que és el Ministeri d’Interior, a través del jutjat, qui envia
les persones a les diferents administracions. Primer de tot ens envien la documentació
i, si hi ha disponibilitat, li donam el lloc de feina.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el final del camí de Rafalet hi ha
una espècie de cates protegides per unes tanques on hi ha uns cartells de l’empresa
Cobra, i segons els veïns no es fa cap actuació. Demana si sap de quines obres es
tracta i per què no s’acaben.
El Sr. Lora Buzón manifesta que l’únic que s’ha fet, per part de l’Ajuntament, ha estat
el desbrossament i està pendent que s’hi tapin clots. Afegeix que no té constància de
cap actuació de Cobra i que ho esbrinarà.
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Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, si no està mal informat, aquest estiu
havia d’entrar en servei el sistema d’Internet anomenat WIMAX. Demana al batle si
sap com estan aquestes instal·lacions i si es té previst que entrin prest en
funcionament.
El batle manifesta que és una qüestió que és competència del CIM, que sap que el
projecte està endavant, però poca cosa més en pot dir. Afegeix que es remetrà un
escrit al Departament de Cooperació del CIM perquè ens n’informin.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que a un ple passat el Partit Popular ja va
comentar la falta de qualitat de recepció de la TDT. Ara, a diferents urbanitzacions
com són Punta Prima i Binibèquer, la nova visió dels canals catalans tampoc es rep
la recepció d’aquests canals. Afegeix que el Partit Popular s’ha posat en contacte amb
tècnics del sector i, segons sembla, aquests repetidors no estan adaptats per emetre
aquestes freqüències. Per tant, demana al batle si pot fer les accions necessàries
perquè es corregeixi aquest defecte.
El batle manifesta que la intervenció del regidor del Partit Popular, atès que toca una
sèrie de qüestions molt concretes, es farà arribar al Departament de Cooperació del
CIM o directament al Govern balear, que és l’organisme que va instal·lar els
repetidors.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que l’Ajuntament de Sant Lluís té cedit un
local a Punta Prima a l’Associació de veïns. Sembla que aquest local també el fa
servir un col·lectiu budista i voldria saber en quines condicions se’ls deixa aquest
local.
El batle manifesta que a una Junta de Govern Local es va prendre un acord sobre
aquest assumpte i que tots els membres del consistori disposen de les actes. No
obstant açò, se l’informarà.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 21.12.09 va fer diferents
preguntes al Sr. Lora i ell va dir que li contestaria per escrit (pàgines 26 i 27). Han
passat tres mesos, per la qual cosa demana: Quan contestarà? No li sembla que ja
està bé?
El Sr. Lora Buzón manifesta que s’ha de mirar a quines preguntes fa referència
perquè, tal vegada, ja estan contestades.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 21.12.09 el batle va dir el
següent: “El batle manifesta que demà està prevista una reunió, pràcticament de tot el dia, per
contestar totes i cada una de les qüestions plantejades sobre Sa Pedrera, és a dir, preguntes
del Govern balear, preguntes de Sanitat, preguntes de veïns, preguntes de la portaveu del
Partit Popular... Demà hi ha intenció de contestar-ho tot.”.
Assenyala que “demà” era dia

22.12.09 i el batle no ha complert la seva paraula i davant aquesta falta d’actuació el
president del consistori queda molt malament i és evident la total falta de serietat del
batle.
Demana: Quan contestarà al Partit Popular? Quan podran tenir confiança
respecte a les coses que diu el batle?
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El batle manifesta que en aquest cas les del Partit Popular van quedar pendents,
però es pot veure que aquell dia es van contestar, si no recorda malament, divuit
escrits, la qual cosa va suposar més d’una setmana de feina de quatre tècnics
municipals. Manifesta que, com ha dit abans, queden pendents les del Partit Popular,
però les respostes van encaminades pràcticament amb les que s’han donat als
particulars, ja que moltes de les preguntes es repeteixen amb les fetes pels
particulars, les quals sí van ser contestades. Manifesta que no és de cap de les
maneres no donar la informació, sinó tenir la capacitat de les persones per poder
donar la informació i açò la senyora Baillo ho sap, i més amb tots els processos que hi
ha oberts en aquests moments (geriàtric, Pla E, PIC...). Conclou dient que en aquest
cas ha de donar la raó a la senyora Baillo respecte a la contestació dels escrits del
Partit Popular, per la qual cosa li demana disculpes, però insisteix que es van
contestar divuit escrits.
La Sra. Baillo Vadell assenyala que d’aquests divuit escrits n’hi havia alguns que feia
dos anys que s’havien presentat.
El batle manifesta que va fer força perquè es
contestàs el màxim d’escrits i més en uns dies carregats de festes, com era Nadal i
Cap d’Any.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al senyor Lora si podria fer una valoració
sobre l’actual situació respecte a les prescripcions del PSM en el Consell Insular de
Menorca.
El Sr. Lora Buzón respon que no, i afegeix que creu que aquí no és el lloc més
adequat per fer declaracions sobre les prescripcions. A més, assenyala que la seva
consellera demà va a declarar i després de la declaració hi haurà una roda de premsa,
i allà es dirà el que pensen de les prescripcions.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que no esperava que contestàs que no, sinó que
donàs una explicació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que si vol una explicació més tècnica, pot dir-li que
moltes d’aquestes prescripcions decauen pel PTI i altres estan reflectides dins
l’expedient de modificació de les Normes subsidiàries d’adaptació al PTI.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que la seva pregunta era una pregunta política i el
senyor Lora està contestant tècnicament, per la qual cosa té poc valor.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana, doncs, al batle si podria fer una valoració
sobre l’actual situació respecte a les prescripcions del PSM en el Consell Insular de
Menorca. El batle manifesta que es reafirma en les paraules del regidor d’Urbanisme.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle si pensa retirar el contenciós
administratiu que va interposar contra el Consell Insular de Menorca. El batle respon
que li contestarà per escrit.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana al batle quins són els interessos generals
del municipi en aquest assumpte. El batle respon que li contestarà per escrit.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana al batle si pensa dimitir. El batle respon que,
en principi, no ho té plantejat. Afegeix que ell representa un partit polític i, a més, va
formar un equip de govern amb membres del seu partit (PSOE) i membres del PSM, i
en aquests moments l’esmentat equip de govern encara regeix en aquest Ajuntament.
La Sra. Baillo Vadell demana: Si no té plantejat dimitir, a què vénen les xulades del
batle a la premsa? No tenen un pacte? Com pot dir que dimitirà si el pacte ja l’obliga
a retirar el contenciós? Açò el batle ho ha dit a la premsa.
El batle manifesta que pot afirmar que, de declaracions a la premsa, ell no n’ha fet. La
Sra. Baillo manifesta que, doncs, no hi seria de més que el batle ho digués a la
premsa que no n’ha fet, ja que els que llegim la premsa pensam que la premsa diu la
veritat. El batle manifesta que, doncs, segueixi llegint la premsa, i insisteix que no n’ha
fet, de declaracions, i que emprar el terme xulada creu que està fora de lloc. La Sra.
Baillo manifesta que li correspon al batle demanar que facin una rectificació, perquè, si
no, ha d’aguantar que ella li digui açò. El batle manifesta que tal vegada la rectificació
l’ha de fer ella. La Sra. Baillo manifesta que en absolut, per res; ella es ratifica en tot
el que ha dit.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell demana: Si tenien un pacte, per què han esperat tres
anys a posar damunt la taula tot el que fa referència al problema que han tingut
aquests dies els dos partits polítics que estan governant?
El batle manifesta que no li parlarà de pacte, sinó de contenciós des de l’any 2004, i ja
analitzarà la pregunta que li ha fet i li contestarà per escrit.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que en el passat Consell Sectorial de Cultura es
va parlar sobre l’obra de la sala multifuncional i se’ns va informar que estava previst
començar les obres una vegada acabat l’estiu. Demana si hi ha qualque data
concreta.
El batle manifesta que quan es va parlar del conveni també es va parlar d’aquesta
qüestió. Assenyala que ara s’ha aprovat el conveni; que llavors s’haurà d’iniciar el
procediment d’adjudicació de les obres; que d’aquí a poc mesos arriba l’estiu; que és
una obra complicada per l’espai que hi ha i molts de moments el tram de carrer haurà
d’estar tancat; que s’ha d’enderrocar l’edifici existent; que s’ha d’anar un pis per
avall... tot una sèrie de condicions que s’haurà de posar damunt la taula i veure quina
és la millor solució, per la qual cosa és una obra que possiblement s’iniciarà
passades les festes patronals.
El Sr. Coll Alcina manifesta que havia sobreentès que el carrer es tancaria
permanentment durant un temps.
El batle manifesta que hi va haver diferents
comentaris de membres del Consell Sectorial, però ell en cap moment va reafirmar
que el carrer estaria sempre tancat.
Afegeix que estarà tancat en moments
determinats i açò es veurà durant l’execució de l’obra.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que a s’Ullastrar, particularment, ha rebut una
sèrie de cartes de Correus referent al fet que els veïns del disseminats hauran de
trobar un lloc per posar-hi bústies concentrades. Posats en contacte amb la central de
Correus de Palma van informar-los que l’Ajuntament també estava fent gestions per
trobar les millors ubicacions per posar aquestes bústies. Per tant, demana com estan
els tràmits, si l’Ajuntament ha fet qualque gestió i quins nuclis afectarà.
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El Sr. Lora Buzón manifesta que va mantenir conversacions amb l’encarregada de
Palma i va dir-li que li remetès un escrit oficial a aquest Ajuntament sobre el particular
per tal d’analitzar-ho adequadament i veure quina és la solució més adequada. Afegeix
que aquesta qüestió no és culpa de l’Ajuntament i sí que Correus a aquests veïns els
complica un poc la vida.
Assenyala que és un tema que s’haurà d’estudiar en
profunditat.
El Sr. Coll Alcina manifesta que el Partit Popular creu que tal vegada seria convenient
informar-se si als altres nuclis passarà igual que a s’Ullastrar, per tal que no ens agafi
de cop i volta, ja que sembla que hi havia unes dates molt concretes d’aturar de
repartir aquesta correspondència porta a porta.
El Sr. Lora Buzón manifesta que açò complicarà molt els veïns dels disseminats i dels
blocs d’apartaments de les urbanitzacions i insisteix que s’estudiarà, així com si
jurídicament ho poden fer.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Respecte a sol·licituds efectuades per la Sra. Baillo Vadell
en sessions anteriors, informa del següent:
1.- Respecte a la sol·licitud d’informació de l’expedient D41/04, l’inform que
mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 2009/958, de dia 04.12.09, es va declarar la
caducitat de l’expedient, si bé no havent transcorregut el període de vuit anys de
prescripció que preveu la Llei de disciplina urbanística, pertoca elevar a coneixement
de l’òrgan competent perquè iniciï un nou expedient de restauració de la legalitat
urbanística.
Amb data 04.12.09 es notifica al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística
en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca i en data 12.01.10 es remet còpia completa de
l’expedient.
2.- Respecte a la sol·licitud d’informació de l’expedient D43/06, l’inform que en data
18.07.09 s’efectua una proposta de resolució per a la restitució del local al seu estat
anterior (garatge). Fins avui no s’ha dictat cap resolució amb relació a l’esmentada
proposta. Així mateix, els Serveis Tècnics Municipals analitzen ara mateix si la
modificació de planejament en tràmit permetria la legalització de l’expedient obert.
3.- Pel que fa a la situació dels expedients de disciplina urbanística de l’any 2005,
l’inform del següent:
a) Dels 35 expedient oberts l’any 2005, en el moment actual n’hi ha 26 de tancats.
b) Pel que fa als expedients 4, 5, 9, 21, 24, 32, 33 i 34 de 2005, l’inform que
mitjançant escrit de dia 16.03.10, RS 940, se li va remetre informació
individualitzada.
c) Respecte a l’expedient 11-du/2005, l’inform que els Serveis Tècnics Municipals
ha emès un informe que permetrà la legalització de l’expedient i està previst
elevar-lo a la Junta de Govern Local.
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d) Respecte a l’expedient 14-du/2005, l’inform que en data 15.09.09 es va dictar
la resolució d’Alcaldia núm. 2009/733, mitjançant la qual s’ordenava la
demolició i restitució de les actuacions realitzades. A dia d’avui, els Serveis
Tècnics Municipals analitzen la possible ocupació de la zona verda pública
municipal.
Per altra banda, i respecte a la sol·licitud efectuada pel Sr. Melià Mercadal a la darrera
sessió plenària sobre el projecte presentat a la llei de barris, li lliura la següent
documentació:
-

Còpia de la sol·licitud municipal de subvenció per a la rehabilitació de barris,
RS 3144, de dia 12.08.09.
Còpia del requeriment de la Conselleria d’Habitatge per a l’esmena de
documentació, RE 4969, de dia 10.09.09.
Còpia de l’esmena del requeriment administratiu anteriorment indicat, RS 3602,
de dia 21.09.09.
Còpia de la resolució de la Conselleria d’Habitatge, RE 1384, de dia 24.03.10,
mitjançant la qual denega la sol·licitud municipal.

Finalment, el batle lliura al Sr. Coll Alcina una còpia del conveni subscrit entre
l’Ajuntament i la rectoria per emprar l’OAR, document que va sol·licitar a la darrera
sessió plenària.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, el secretari, acta que certific.
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