ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 28 DE FEBRER
DE 2008
A Sant Lluís a les 20:00 hores de dia 28 de febrer de 2008, es reuneixen a la sala d’actes
d’aquestes Cases Consistorials els senyors que a continuació s’anomenen per tal de fer sessió
plenària, per a la qual havien estat prèviament convocats.
Batle :
1r. Tinent de batle :
3r. Tinent de batle :
4t. Tinent de batle :
Regidora :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :
Regidora :
Regidor :
Regidor :

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
Juan Miquel Cubas Pons
Sergi Cruz Dalmau
María Belen Pons de Marco
Ramón Ruiz Mena
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Catalina Vidal Pons
Pedro Tudurí Mercadal
Miquel Melià Mercadal

No assisteix a la sessió la 2a tinenta de batle, Carolina Marqués Portella.
L’acte és presidit pel batle, senyor Llorenç Carretero Tudurí, assistit pel secretari de la
corporació, senyor Isidro López de Hoyos Herrero.
El president declara oberta la sessió i disculpa la no-assistència de la 2a tinenta de batle, M.
Carolina Marqués Portella, per motius de viatge.

PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 30.01.08.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’esmentada
acta i la signa.

SEGON.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2008/56.- SOLLICITUD DE
DECLARACIÓ D'ÀREA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL
El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/56, de dia 30.01.08, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Mediante Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el Ministerio de Vivienda aprueba el Plan Estatal 20052008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. ---------------------------------------------------Mediante Decreto 90/2005, de 29 de julio, la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
aprueba el Plan joven de vivienda y las ayudas a la promoción y acceso a la vivienda de las Islas Baleares
2005-2008. En esta disposición, y en sus artículos 60 y siguientes se determina el concepto de Área de
Rehabilitación Integral, el objeto de la declaración de ARI, su tramitación y los efectos de la declaración. -Atendiendo que la declaración de ARI tendrá como finalidad coordinar y programar las actuaciones de las
Administraciones Públicas y fomentar las actuaciones privadas de rehabilitación mediante ayudas de
carácter técnico, económico, de gestión e información; -------------------------------------------------------------Atendiendo que las actuaciones de las Administraciones podrán referirse a los siguientes aspectos: --------a) Rehabilitación de las viviendas o edificios ubicados en el área. -----------------------------------------------b) Promociones de viviendas de protección oficial de nueva construcción. --------------------------------------
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c)

Urbanización o reurbanización de espacios libres (plazas, jardines, pavimentación de calles y
alumbrado público). --------------------------------------------------------------------------------------------------d) Supresión de barreras arquitectónicas en los edificios de uso público y en la vía pública. ----------------e) Renovación y mejora de las redes infraestructurales básicas. -------------------------------------------------f) Soterramiento de líneas aéreas telefónicas, de gas y electricidad. -------------------------------------------Atendiendo que la declaración de área posibilita la concesión de subvenciones a las iniciativas privadas de
rehabilitación de viviendas así como la mejora de los servicios de información y asesoramiento técnico y
administrativo de los particulares interesados en la rehabilitación de viviendas y la articulación de las
ayudas a los Ayuntamientos para la remodelación urbana; ---------------------------------------------------------Atendiendo a la urgencia en tramitar la solicitud de declaración de Área de Rehabilitación Integral. --------Y en virtud de las atribuciones que me confiere la vigente Ley de Régimen Local, es por lo que vengo en
----------------------------------------------- R E S O L V E R ---------------------------------------------------Primero.- Solicitar formalmente ante la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes la declaración de Área de Rehabilitación Integrada que se expresa
en la documentación que se acompaña y que a su vez recoge siete zonas urbanas, tal y como se describe
en la documentación adjunta. --------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Conforme a la determinación del apartado f) del artículo 62 del Decreto 90/2005, de 29 de
julio, asumir el compromiso municipal de otorgar una subvención equivalente al importe del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras aplicable a las actuaciones de rehabilitación que se desarrollen,
una vez deducido la bonificación del 90% que regula la actualmente vigente Ordenanza fiscal. -------------Tercero.- Remitir a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes la documentación elaborada por los Servicios Técnicos Municipales comprensiva de
las determinaciones fijadas por el anteriormente citado artículo 62. ----------------------------------------------Cuarto.- Que la presente Resolución pase a ratificación del Pleno del Ayuntamiento.” -------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular està d’acord a sollicitar
subvencions que donin la possibilitat de millorar habitatges i infraestructures en general, per la
qual cosa aplaudeix aquesta iniciativa i anuncia que hi votarà a favor.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la ratificació de l’esmentada
resolució d’Alcaldia.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda ratificar en tots
els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2008/56, de dia 30.01.08, transcrita anteriorment.

TERCER.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A
LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE
MENORCA
El secretari dóna compte de la proposició que presenta el regidor d’Urbanisme, de dia 25.02.08,
relativa a l’assumpte indicat, que diu:
“Vista la proposta, de dia 29.01.08, de la Presidència del Consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística al sòl rústic a l’illa de Menorca per a l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts d’aquest, i
que figura a l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------------------Atenent als antecedents que es plantegen a l’esmentat document i a l’objecte de fer efectiva la tramitació
de la modificació dels estatuts indicats. -------------------------------------------------------------------------------Atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’orde del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. -------------------------------------------------------------------------------Es el motiu pel qual, com a regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Lluís, elevo a la consideració del
Ple de l’Ajuntament les següents -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTES D’ACORD--------------------------------------------------
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Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------Segona.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 22 dels Estatuts del Consorci per a la protecció de
la legalitat urbanística al sòl rústic a l’illa de Menorca, relatiu al personal al servei del Consorci, que
passarà a tenir la següent redacció: ------------------------------------------------------------------------------------“El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats. El
seu nombre, categories i funcions estaran determinades en la plantilla i en la relació de llocs de
treball aprovades per la Junta de Govern de conformitat amb la normativa vigent. ------------------El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit de les entitats consorciades.” Tercera.- Comunicar al Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística al sòl rústic a l’illa de
Menorca l’acord adoptat per aquest Ajuntament, a l’objecte de la publicació en el BOIB de l’oportú anunci
d’exposició pública durant el període d’un mes, en ordre a la tramitació de l’expedient fins a la seva
aprovació definitiva.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 22 dels Estatuts del Consorci per a la
protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca, relatiu al personal al servei
del Consorci, que passarà a tenir la següent redacció:

“El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i
finalitats. El seu nombre, categories i funcions estaran determinades en la plantilla i en
la relació de llocs de treball aprovades per la Junta de Govern de conformitat amb la
normativa vigent.
El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit de les entitats
consorciades.”
Tercer.- Comunicar al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de
l’illa de Menorca l’acord adoptat per aquest Ajuntament, perquè sigui publicat en el BOIB
l’oportú anunci d’exposició pública durant el període d’un mes, amb vista a la tramitació de
l’expedient fins a la seva aprovació definitiva.

QUART.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL
REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN
AUTOMÒBILS LLEUGERS AMB CONDUCTOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la proposició d’Alcaldia, de dia 25.02.08, relativa a l’assumpte
indicat, que diu:
“En ordre a les actuacions desenvolupades per aquest Ajuntament, juntament amb la resta de
corporacions locals de l’illa i el Consell Insular de Menorca, sobre la problemàtica del servei de transport
urbà de viatgers en automòbils lleugers amb conductor a l’illa de Menorca, durant l’any 2007 es van
desenvolupar determinades actuacions tant amb el conveni per a l’ordenació de l’esmentat servei com
d’un reglament unificat per a la totalitat dels ajuntaments insulars. -----------------------------------------------Desprès de distintes reunions celebrades per tècnics municipals per a l’elaboració d’un document conjunt,
amb data 18.01.08 se comunica a aquest Ajuntament des del Consell Insular de Menorca el text definitiu
consensuat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès, així mateix, al que disposa l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de
les entitats locals, en el qual es posa de manifest que per raons d’urgència degudament motivada, es
podrà incloure a l’orde del dia assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva
comissió, però en aquest cas no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests assumptes sense que el Ple
ratifiqui la seva inclusió a l’ordre del dia. --------------------------------------------------------------------------------
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Es el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -------------------------------

--------------------------------------PROPOSTES D’ACORD-----------------------------------------------Primera.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió. -------------Segona.- Aprovar inicialment el Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers en
automòbils lleugers amb conductor de l’Ajuntament de Sant Lluís. ------------------------------------------------Tercera.- Exposar al públic, durant el termini d’un mes, l’esmentat Reglament perquè pugui ser analitzat
i a l’objecte de possibles allegacions. ----------------------------------------------------------------------------------Passat el període, sense que constin allegacions, es considerarà aprovat definitivament.” --------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Anuncia que EM-EU hi votarà a favor. Afegeix que la proposta
d’acord és beneficiosa per als interessos dels taxistes del nostre municipi, però a la vegada
recull tota una sèrie de mesures que garanteixin la qualitat del servei des del punt de vista dels
usuaris, i el punt de vista de l’Ajuntament ha de ser pensant en els usuaris.
Intervé el batle. Manifesta que, efectivament, els grans beneficiats d’aquest reglament han de
ser els usuaris i que, si bé des del moment que els ajuntaments s’estan posant d’acord amb un
mateix reglament, els taxistes també se’n beneficien; el que vertaderament han d’anar a
cercar les corporacions és la millora del servei de cara a l’usuari.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació la proposició presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS
VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); acorda:
Primer.- El Ple ratifica la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia de la present sessió.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers en
automòbils lleugers amb conductor de l’Ajuntament de Sant Lluís.
Tercer.- Exposar al públic, durant el termini d’un mes, l’esmentat Reglament perquè pugui ser
analitzat i a l’objecte de possibles allegacions.
Passat el període, sense que constin allegacions, es considerarà aprovat definitivament.

CINQUÈ.- PROPOSTA D'EM-EU, RE 650.- GESTIÓ GERIÀTRIC I CENTRE DE DIA DE
SANT LLUÍS
El secretari dóna compte de la proposta d’EM-EU, RE 650, de dia 04.02.08, relativa a l’assumpte
indicat, que diu:
“Miquel Melià Mercadal, portaveu del Grup d’EM-EU a l’Ajuntament de Sant Lluís, ------------------------------EXPOSA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’Ajuntament de Sant Lluís va acordar la creació del Consorci Sociosanitari de Menorca i
l’aprovació dels seus estatuts en data 27 de juliol de 2006. --------------------------------------------------------Atès que els mencionats estatuts en el seu article 2 apartat 1 diuen que “el consorci té per objectiu
l’actuació en matèria d’assistència i serveis socials per a respondre a la dependència dins de les àrees
d’atenció a la gent gran...” -----------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el mateix article 2 en el seu apartat 2.3 diu que les activitats del Consorci, entre altres, són la
prestació i gestió dels següents serveis: --------------------------------------------------------------------------------Serveis residencials en qualsevol de les seves modalitats ------------------------------------------------------Centres de dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el mateix article 2, en l’apartat 2.2.3. diu que el Consorci podrà gestionar altres centres (a més a
més del de Santa Rita), serveis o projectes sociosanitaris i socials que li siguin assignats des del Consell
Insular o els Ajuntaments o entitats del territori de l’Illa de Menorca. ----------------------------------------------
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Atès que el Geriàtric i Centre de Dia de Sant Lluís està planificat com un servei que compleix tots els
requisits per a ser gestionat pel Consorci Sociosanitari de Menorca. ----------------------------------------------El Grup Municipal d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida fa la següent ----------------------------------------PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que s’iniciïn els tràmits per a que el nou geriàtric i centre de dia de Sant Lluís sigui gestionat pel Consorci
Sociosanitari de Menorca.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular té una esmena sobre aquest
assumpte, i la presenta. El secretari en fa la lectura. Diu:
“Mª Nieves Baillo Vadell, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant
Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que habiendo recibido el Orden del Día de la sesión plenaria del próximo día 28 de los corrientes, junto
con la documentación que se acompaña. ------------------------------------------------------------------------------Que en su punto CINCO aparece una propuesta de Izquierda Unida referente a la gestión del Geriátrico y
Centro de Día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que siendo la presente enmienda una propuesta de modificación de una proposición y que ha de
presentar al Presidente antes de la deliberación del asunto. --------------------------------------------------------El Partido Popular presenta la siguiente --------------------------------------------------------------------------------ENMIENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que antes de decidir la entrega de la gestión del Geriátrico y Centro de Día al Consorcio Sociosanitario de
Menorca, se publica un concurso para que todos los organismos ONGs o empresas de servicio interesados
en gestionarlo puedan presentar sus propuestas, con el fin de realizar después un estudio sobre cual de
ellos sería más beneficioso para este Ayuntamiento y para el pueblo de Sant Lluís, y resolver en
consecuencia.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle.
Demana que tant la proposta d’EM-EU com l’esmena del PP siguin
retirades.
Manifesta que, vist el conveni de collaboració per a la creació del Consorci
Sociosanitari de Menorca entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó,
Ciutadella, Alaior, es Castell, Sant Lluís, Ferreries, es Mercadal i es Migjorn Gran, així com tenint
en compte els seus estatuts, en què es posa de manifest que la prioritat immediata d’aquest
consorci és la gestió del centre de Santa Rita, considera que, si l’Ajuntament de Sant Lluís
planteja una proposta d’aquestes característiques, açò és anar en contra d’aquest esperit; i
que no fos que llavors nosaltres aprovàssim aquesta moció i que la gestió del sociosanitari
encara no anàs endavant i resultàs que el geriàtric i centre de dia de Sant Lluís quedàs
engrunat. Així mateix, considera que la proposta d’EM.EU està avançada un any en el temps.
Per altra banda, considera que l’esmena del Partit Popular no ve al cas, ja que en el seu
moment s’haurà de determinar quina és la millor gestió d’aquest centre i, evidentment, o bé
s’haurà d’aprovar unes bases perquè hi puguin participar empreses o bé s’haurà d’adoptar un
acord si es creu que la gestió ha de ser pública, açò serà el consistori qui ho haurà de resoldre
en el seu moment. Per tot açò, demana que sigui retirada la proposta i l’esmena presentades.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU no retirarà la proposta, ja que si bé la
prioritat és la gestió del centre de Santa Rita, el Consorci podrà gestionar altres centres,
serveis o projectes sociosanitaris i socials que li siguin assignats des del Consell Insular, els
ajuntaments o entitats del territori de l’illa de Menorca; per tant, deixa la porta oberta perquè
els geriàtrics i centres de dia municipals puguin ser gestionats per aquest organisme. Insisteix
que no retirarà la proposta perquè aquesta pretén que el geriàtric i centre de dia siguin
gestionats des dels organismes públics i està pensada, la dita proposta, per evitar que el
centre/geriàtric caigui en mans privades i entri en uns criteris de rendibilitat econòmica.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, si bé és conscient que el geriàtric i centre de dia
no els pot gestionar directament l’Ajuntament, aprofitant que tenim la figura del Consorci
Sociosanitari de Menorca, considera que és el millor organisme que ho pot fer des de la
titularitat pública que vol que tenguin aquests serveis. Manifesta que EM-EU considera que
s’ha d’aprofundir en el desenvolupament de l’estat de benestar; i els serveis socials, juntament
amb l’educació, treball i sanitat, són els pilars d’aquest estat de benestar.
Així mateix,
manifesta que és responsabilitat de les administracions públiques cobrir necessitats dels
ciutadans/es amb un esperit de prestadors de servei de qualitat. Afegeix que EM-EU considera
que s’ha de recuperar la idea dels serveis socials de caràcter públic, açò vol dir subministrats
per entitats públiques i assegurats en qualitat i prestacions per una direcció política adequada
que tengui com a prioritat la capacitat de cobertura i l’eficàcia del sistema i que, en cap cas,
puguin prevaler els criteris de rendibilitat econòmica.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Considera que als treballadors se’ls ha de fer partícips de
qualsevol canvi i millora del servei i, per açò, és imprescindible rebutjar les privatitzacions dels
serveis que sovint van acompanyades de polítiques laborals regressives. Així mateix, manifesta
que s’han de dotar els serveis de pressuposts suficients per aconseguir un sistema de serveis
socials que asseguri una atenció ràpida, flexible, de qualitat i accessible a totes les persones.
Manifesta que a la nostra illa es va aprovar la creació d’un Consorci Sociosanitari, al qual es va
afegir l’Ajuntament de Sant Lluís en data 27.07.06 amb l’objectiu de prestar serveis en matèria
d’assistència i serveis socials per a respondre a la dependència dins de l’àrea de gent gran,
entre d’altres, i que per dur a terme els objectius del consorci el CIM i els ajuntaments de l’illa
es comprometien a aportar els mitjans materials i els recursos humans que fossin necessaris.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que entre els acords signats s’especificava que els
ajuntaments podrien assignar la gestió dels serveis al consorci i, atès que el futur geriàtric i
centre de dia compleix tots els requisits per ser gestionat per l’esmentat organisme, és per la
qual cosa que EM-EU proposa al Ple que s’iniciïn els tràmits perquè el nou geriàtric i centre de
dia de Sant Lluís siguin gestionats pel Consorci Sociosanitari de Menorca.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la pregunta que ha de fer és: Què és el millor per a
Sant Lluís? Si ha de ser gestionat per empreses privades o empreses públiques, açò no li
importa; però el que sí creu és que s’hauria de fer un concurs per poder elegir, entre diverses
opcions, el que més interessa per a l’Ajuntament, per al geriàtric i per al poble en
general. Conclou dient que si el batle considera que açò es tracti més endavant, no hi té cap
inconvenient, però el Partit Popular no pot acceptar la proposta presentada per EM-EU.
Intervé el batle. Manifesta que a l’apartat 8è del conveni signat per a la creació del Consorci
Sociosanitari de Menorca s’estableix molt clar que a la primera fase el consorci centrarà les
seves activitats en la gestió del Centre Sociosanitari de Santa Rita i anirà ampliant
posteriorment les seves tasques. Per açò, s’ha arribat a aquest plantejament i no es fa d’una
forma lleugera i, a més, també se n’ha parlat amb el Consell Insular de Menorca. Així mateix,
manifesta que tal vegada d’aquí a un any a la millor sí que es podria tractar aquesta qüestió
perquè Santa Rita podria ser que estigués en marxa, però si ara aprovam aquesta moció –amb
la qual en part podria està d’acord, perquè així ho van expressar amb l’adhesió al convenique no fos que quedàssim engrunats perquè no es tiri endavant ni Santa Rita ni el geriàtric i
centre de dia de Sant Lluís. Per aquests motius, considera que aquesta moció s’ha avançat en
el temps.
Finalment, el batle manifesta que no estam parlant de gestió pública o privada, que en aquest
cas el PP expressa que sigui el que més convengui, i hi està totalment d’acord, però no està
d’acord amb la rendibilitat privada que el Sr. Melià Mercadal vol expressar, perquè precisament
les administracions públiques estan per garantir aquest servei. Llavors la fórmula de gestió
ja es veurà, i es pot veure altres ajuntaments quines fórmules de gestió fan, que tampoc
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ens hem d’inventar res, i el Ple de l’Ajuntament serà qui haurà de resoldre aquesta qüestió.
Conclou dient que l’equip de govern no està d’acord amb la proposta d’EM-EU perquè no és el
moment adequat; i, sobre l’esmena del PP, encara no s’ha tractat la fórmula de gestió. Per
tant, demana que es retiri tant la proposta com l’esmena presentades.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Sobre la intervenció de la Sra. Baillo, que diu que al PP
li és igual si la gestió és pública o privada, manifesta que s’està generalitzant a tots els
ajuntaments externalitzar serveis i privatitzar la gestió dels serveis, açò és la sollució normal,
però EM-EU considera que no és correcte i sempre ha apostat per la gestió directa dels serveis
municipals. En aquests cas, en una qüestió tan sensible des del punt de vista social com és la
gestió d’un geriàtric i un centre de dia, entén que no es pot pensar només en el que més
convengui per a Sant Lluís, en el sentit que sigui més rendible econòmicament, ja que quan es
posa a concurs una gestió per donar-ho en concessió el que preval és el criteri econòmic.
Manifesta que al seu entendre la gestió d’un geriàtric no pot estar supeditada a l’afany de lucre
d’una empresa privada i, per açò, aposta decididament per la gestió pública.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, atès que l’illa de Menorca té aquest consorci
sociosanitari que permet gestionar centres de dia i geriàtrics, com el que tindrem a Sant Lluís,
val la pena aprofitar aquesta figura, que per qualque cosa es va crear; si bé sap que la
prioritat és gestionar el centre de Santa Rita, però també preveu que en el futur pugui
gestionar altres centres. Afegeix que si el problema és que encara no s’ha posat en marxa el
de Santa Rita, si d’aquí a un any encara es pot donar la gestió del centre de dia i el geriàtric de
Sant Lluís al Consorci Sociosanitari, d’acord; però si d’aquí a un any ja està concedit a una
empresa privada, llavors els qui haurem arribat tard serem nosaltres. Per tant, no és que ens
avancem en un any, sinó que l’Ajuntament pot ser que perdi un any i perdi una oportunitat
immillorable de donar una primera passa per rompre aquesta cadena de privatitzacions, i seria
una llàstima perdre aquesta oportunitat.
Per allusions, intervé la Sra. Baillo Vadell manifestant que el Partit Popular en cap moment ha
parlat d’afany de lucre per una empresa privada, i vol matisar que li sembla que un geriàtric
com aquest, amb vint places, dubta molt que pugui donar cap benefici.
Intervé novament el batle. Manifesta que les expressions que s’han emprat no són les
correctes, perquè precisament els aspectes que marcaran totes aquestes coses que el portaveu
d’EM-EU està posant en dubte seran les bases. És evident que quan es va signar el conveni
amb el consorci s’anava en aquesta línia, però també és evident que si en el dia d’avui s’aprova
la proposta d’EM-EU pot ser que quedem engrunats i no es pugui obrir el nostre geriàtric i
centre de dia. Insisteix que en el seu moment es mirarà quina és la millor fórmula de gestió i
no té per què està mancada de qualitat ni tampoc té per què estar mancada de tot el que està
dient el Sr. Melià Mercadal, que sempre les empreses privades fan feina per criteri econòmic.
Afegeix que, segons el Sr. Melià no en tindríem cap, de servei, perquè el servei d’ajuda a
domicili també és una empresa privada qui el fa... Quan s’hagin d’establir les bases
s’analitzaran totes aquestes qüestions i diu que, fins i tot, es pot posar una clàusula que digui
que el dia que el consorci funcioni a ple rendiment, si l’Ajuntament ho creu convenient, pot
derivar al consorci la gestió del geriàtric i centre de dia...
Finalment, el batle demana si EM-EU manté la proposta presentada i si el PP manté l’esmena
presentada. Afegeix que si es mantenen, l’equip de govern hi votarà en contra.
El Sr. Melià Mercadal anuncia que EM-EU manté la proposta.
que el PP retira l’esmena.

I la Sra. Baillo Vadell anuncia

I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposta presentada per EM-EU,
relativa a l’assumpte indicat.
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El Ple de l’Ajuntament, per un vot a favor, corresponent al membre d’EM-EU (1); i onze vots en
contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5); acorda
desestimar en tots els seus termes la proposta presentada per EM-EU, RE 650, de dia 04.02.08,
transcrita anteriorment.

SISÈ.- PROPOSTA D'EM-EU, RE 1020.- ENERGIES RENOVABLES
El secretari dóna compte de la proposta d’EM-EU, RE 1020, de dia 18.02.08, relativa a
l’assumpte indicat, que diu:
“Miquel Melià Mercadal, portaveu del Grup Municipal d’EM-EU a l’Ajuntament de Sant Lluís.------------------Emparant-se en l’article 87, apartats 1 i 2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre del Parlament de les Illes
Balears sobre Ajuntaments, municipal i de règim local de les Illes Balears, diu que els grups polítics poden
presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació i que “s’han d’incloure a l’ordre del dia les
propostes presentades amb deu dies naturals d’antelació a la data del ple ordinari”. --------------------------Presenta la següent PROPOSTA SOBRE ENERGIES RENOVABLES per a ser debatuda al ple ordinari del mes
de febrer de l’Ajuntament de Sant Lluís. -------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIÓ DE MOTIUS. --------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Que a EM-EU hi ha una gran preocupació per les conseqüències del canvi climàtic que s’està produint
al nostre planeta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Que una de les formes de combatre aquest canvi climàtic és la promoció d’energies renovables, entre
elles la fotovoltaica, sobre tot per a disminuir la dependència d’energies generades per a combustibles
fòssils. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Que la implantació d’aquest parcs fotovoltaics, que consumeixen una quantitat important de territori,
ha de tenir sobre tot present la no creació d’impacte negatiu sobre el paisatge, sobre els recursos
naturals, etc. No és necessari destrossar sòl rústic per incrementar les energies renovables. ----------------4. Que una forma d’evitar l’impacte negatiu sobre el paisatge és que es facin aquestes plantes en
superfícies ja ocupades o d’espais degradats (teulades dels polígons industrials, per exemple). -------------5.- Que la proliferació de projectes i la manca d’un pla general d’implantació d’energies renovables a
Menorca pot donar lloc a un creixement desordenat i poc assenyat d’aquestes plantes de producció
d’energia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- Que la Conselleria d’Indústria del Govern Balear està demanant als ajuntaments informes sobre la
conveniència o no de la installació de plantes fotovoltaiques. -----------------------------------------------------7.- Que la Junta de Govern Local, del 4 d’abril de 2007, de l’Ajuntament de Sant Lluís va emetre un
informe favorable a la construcció de la Plana Solar Fotovoltaica de Binissafúller malgrat que les parcelles
per a construir aquesta planta es troben en un Àrea Natural d’Interès Territorial (ANIT). ---------------------PROPOSTES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insti al Govern Balear a aprovar un Pla Insular de generació
d’energies renovables a Menorca, amb un mapa d’incidències i de localitzacions possibles (segons el nivell
d’impacte) dels futurs parcs fotovoltaics o eòlics, si es donés el cas. ----------------------------------------------2.- Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insti al Govern Balear a declarar una moratoria per aquests
tipus d’installacions fins que no estigui aprovat aquest Pla Insular. -----------------------------------------------3.- Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insti al Govern Balear a la paralització dels parcs fotovoltaics al
nostre municipi, inclòs el de Binissafúller. ------------------------------------------------------------------------------4.- Que la Junta de Govern Local torni a emetre un informe sobre la construcció de la Planta Solar
Fotovoltaica de Binissafúller, tenint en compte l’especial interès territorial de la zona.” -------------------------

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la proposta d’EM-EU és que s’insti el govern
balear a fer una moratòria respecte a la construcció de parcs fotovoltaics i que es paralitzi el
que hi ha en construcció a Binissafúller. Així mateix, manifesta que ningú discuteix la
importància d’afavorir les energies renovables, que les conseqüències del canvi climàtic són
importants i que els ajuntaments han d’apostar per les energies renovables, però açò no ha de
ser a qualsevol preu.
Manifesta que la implantació d’aquests parcs fotovoltaics, que
consumeixen una quantitat important de territori, ha de tenir sobretot present la no-creació
d’impacte negatiu sobre el paisatge, sobre els recursos naturals, etc., i no és necessari
destrossar sòl rústic per incrementar les energies renovables.
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Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que una forma d’evitar l’impacte negatiu sobre el
paisatge és que es facin aquestes plantes en superfícies ja ocupades o en espais degradats,
com per exemple, sobre teulades dels polígons industrials, i que la proliferació de projectes i la
manca d’un pla general d’implantació d’energies renovables a Menorca pot donar lloc a un
creixement desordenat i poc assenyat d’aquestes plantes de producció d’energia. Així mateix,
manifesta que la Conselleria d’Indústria del Govern balear està demanant als ajuntaments
informes sobre la conveniència o no de la installació de plantes fotovoltaiques; tot i que no són
vinculants, l’esmentat organisme es va comprometre que no tiraria endavant aquests tipus de
parcs si no era amb el consens de les administracions implicades. En aquest cas, demana
informes, i si són favorables els tira endavant i, si no són favorables, com que no són
vinculants, ja es veuria. Però la Junta de Govern Local de dia 4 d’abril de 2007 va emetre un
informe favorable a la construcció de la planta solar fotovoltaica de Binissafúller, sense tenir en
compte que, segons el PTI, la zona de Binissafúller on s’està fent el parc és una àrea natural
d’interès territorial, o bé sense considerar que aquesta actuació sobre el territori fos motiu
d’informe desfavorable.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, segons les Normes subsidiàries que en aquests
moments estan aprovades inicialment per aquest Ajuntament, en els articles 58 i 59,
s’estableix que les ANIT (àrea natural d’interès territorial) es classifiquen com a sòl rústic
d’especial protecció; igualment, a l’article 57 s’estableix que s’afavoriran les petites installacions
enfront de les grans implantacions o parcs d’escala industrial de producció d’energies
alternatives, especialment en tots els tipus de sòl rústic protegit. En aquests cas, no es tracta
d’una petita installació, sinó que es tracta d’un parc de dimensions importants.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’expedient d’adaptació de les NS al PTI es
declara com a zona de policia de torrents els 100 metres de ribera del torrent, i atès que les NS
consideren que el terreny on s’està construint el parc és una zona de policia, creu que s’hauria
d’haver tingut en compte tota una sèrie de recomanacions que fa el mateix PTI. Així mateix,
manifesta que a la memòria justificativa de les NS aprovades inicialment s’estableix que: “Una

de les novetats del nou planejament és la incorporació de les Àrees de Prevenció de Riscos que
definides a les DOT han estat delimitades pel PTI. Aquestes Àrees de Protecció de Riscos són
les d’inundació, d’erosió, d’esllavissament, d’incendi i de contaminació dels aqüífers, delimitant
aquelles que apareixen en el PTI. També s’establiran les mesures i normes que regulin les
activitat i els usos en aquestes zones amb la finalitat de disminuir o eliminar aquests riscos
I diu que, evidentment, a l’hora d’emetre l’informe favorable a aquesta planta
naturals.”
fotovoltaica que s’està construint a Binissafúller no s’ha tingut en compte que fos una zona de
policia del barranc del torrent i que, per tant, està dins una àrea de protecció de riscos, en el
qual cas la normativa preveu tota una sèrie de mesures a tenir en compte.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que per totes aquestes coses EM-EU proposa que el
Ple de l’Ajuntament insti el Govern balear a aprovar un pla insular de generació d’energies
renovables a Menorca, amb un mapa d’incidències i de localitzacions possibles (segons el nivell
d’impacte) dels futurs parcs fotovoltaics o eòlics, si es donàs el cas; que el Ple de l’Ajuntament
de Sant Lluís insti el Govern balear a declarar una moratòria per a aquests tipus d’installacions
fins que no estigui aprovat aquest pla insular, ja que si es fa aquest pla d’energia renovable,
però no es fa una moratòria (i en aquests moments s’estan proliferant aquestes plantes sense
que el pla insular estigui elaborat) correm el perill que quan estigui fet el pla ja no serveixi de
res perquè les plantes ja estarien construïdes, i no sempre en els llocs més adients. Conclou
dient que una altra proposta és que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insti el Govern balear a
paralitzar els parcs fotovoltaics al nostre municipi, inclòs el de Binissafúller; i que la Junta de
Govern Local torni a emetre un informe sobre la construcció de la planta solar fotovoltaica de
Binissafúller, tenint en compte l’especial interès territorial de la zona.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular no posa dubtes sobre la
conveniència de les energies renovables, però sí que n’ha d’expressar uns quants: uns sobre la
forma d’adjudicació en què ho va presentar l’equip de govern, que es va fer amb gran
precipitació l’any 2006, i els altres sobre el lloc on es va decidir ubicar-ho. Manifesta que en
aquell moment hi havia un govern balear dirigit pel Partit Popular, que va donar una sèrie de
subvencions per desenvolupar diversos parcs fotovoltaics, i teníem (i seguim tenint) les
modificacions de les Normes subsidiàries respecte al sòl rústic en el PTI, que van ser aprovades
inicialment i que, en la seva memòria justificativa, s’hi diu clarament que s’ha de donar suport a
la producció d’energies alternatives a petita escala i limitar les grans implantacions,
especialment, a àrees naturals d’especial interès i a les d’interès paisatgístic.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la zona que l’Ajuntament va llogar està classificada
com una ANIT (àrea natural d’interès territorial), i també com a sòl rústic d’especial protecció,
per dues raons molt senzilles: era evident en aquell moment, ara ja no, la importància de la
flora i la fauna. Açò no s’ha complit. És clar que amb aquesta acció no s’ha respectat res i aquí
tenim diverses administracions completament implicades, com són el Govern balear i
l’Ajuntament.
Però no pot culpar només el govern del Partit Popular, perquè fa mesos que
governen les esquerres al Govern balear i no han canviat res respecte a aquesta qüestió,
almenys que ella sàpiga. Manifesta que l’Ajuntament de Sant Lluís emet un informe favorable
per a la construcció de la planta fotovoltaica i, quina cosa més estranya!, l’Ajuntament d’Alaior,
del mateix color polític que aquí, en fa un de desfavorable; açò no ho entén.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’equip de govern anterior du a subhasta una
parcella allà on hi havia restes arqueològics, amb l’aprovació del PSOE–UCM–PSM, i es
demana: És açò lògic? No va també contra el PTI?
Açò és una pregunta que hauria de
contestar, per una banda, el representant del PSM, que sempre es va alçar com a defensor del
territori i, per l’altra, voldria saber l’opinió del representant d’ELS VERDS sobre totes aquestes
qüestions, per exemple: Sabia el que estaven fent en aquella zona, el Sr. Cruz?
Manifesta
que avui en aquest debat plenari és el moment perquè cadascú es posicioni, presentant
postures i arguments sense excuses, perquè tots sabien quin era l’ordre del dia d’avui i cadascú
ha tingut temps suficient per estudiar-ho; avui és el debat d’aquesta planta.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana: Sap, l’equip de govern, que les zones verdes, si
s’eliminen, se n’han de crear de noves? Havent adjudicat 50.000 m2 per posar plaques solars
per 49 anys, on crearan aquests nous espais verds?
Quines són les normes vàlides, les
modificacions de les Normes de l’any 2004, la modificació inicial al PTI del 2005, qualcú ho sap?
Vol un informe sobre aquesta qüestió. És una zona verda o és una barranc? El PP no ho sap i
vol que els tècnics de l’Ajuntament ho expliquin. Tot açò són els dubtes que el PP es planteja i
que en aquest Ple haurien de tenir contestació per part dels qui governen.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, hi ha una cosa ben curiosa, i és
l’informe que ha presentat el secretari minuts abans de l’inici del Ple.
Assenyala que
ràpidament l’ha llegit i ha subratllat algunes coses que, una vegada més, li produeixen més
dubtes. Manifesta que a l’apartat primer, relatiu a la qualificació i classificació urbanística dels
terrenys, s’indica que les normes subsidiàries de l’any 1982 classificaven el terreny on s’ubica
el projecte com a sòl urbà per a la urbanització; llavors parla d’un Pla Parcial del sector II
(Binissafúller – Cap d’en Font) i diu que aquests terrenys estaven qualificats com a zona verda;
i després diu que el PTI desclassifica parcialment el sector II, de manera que queda la totalitat
dels terrenys com a sòl rústic i qualificats com àrea natural d’interès territorial. Manifesta que
el Partit Popular té una sèrie de dubtes, tal com ha dit abans, i, amb aquest informe, continuen
amb els mateixos dubtes: és una zona verda, és un barranc...? No els hi aclareix res, aquest
informe.

10

Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a l’apartat tercer de l’informe, relatiu a la
tramitació de l’expedient per a la declaració d’utilitat pública del projecte, s’indica que la
directora general d’Energia l’any 2007 va aprovar un projecte d’execució i va declarar d’utilitat
pública el projecte presentat per MENORCA SOL 2006 SL per a la installació del parc fotovoltaic
a Binissafúller; que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament emet un informe favorable; que
la Comissió Balear de Medi Ambient també va emetre un informe favorable; i que el Consell
Insular de Menorca el mes de novembre de 2007 també va emetre un informe favorable amb
una sèrie de recomanacions. Conclou dient que el Partit Popular voldria que l’equip de govern,
que són els que haurien d’estar assabentats de tot açò, expliquin què passa amb totes
aquestes coses que ha plantejat i, especialment, voldria que el Sr. Lora i el Sr. Cruz ens diguin
què en pensen i quina postura tenen respecte a aquest punt.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la postura que la Sra. Baillo sentirà no serà ni del Sr.
Lora, ni del Sr. Cruz ni del Sr. batle, sinó que serà de l’equip de govern. Manifesta que s’ha
elaborat un informe de Secretaria, en el qual s’expliquen tots els passos que s’han fet des que
va entrar en subhasta aquesta parcella fins avui, i que de debat n’hi ha hagut prou, per la
premsa. Manifesta que definir aquí el Pla energètic que va elaborar el Partit Popular, s’hi
estigui a favor o s’hi estigui en contra, seria una altra qüestió, però el que sí es cert és que
totes les passes que s’han fet sobre el parc fotovoltaic de Binissafúller tenen el vistiplau de tots
els organismes: els criteris generals d’actualització de parcs fotovoltaics que ens donava el CIM;
els criteris generals; els criteris territorials que regirien damunt l’actualització dels parcs
fotovoltaics del CIM; els informes tècnics del CIM en matèria fotovoltaica; els informes sobre la
qualificació dels terrenys de l’Ajuntament, com del CIM;
totes les qualificacions i
desqualificacions que hi ha hagut sobre aquesta parcella; i, per rematar, els vistiplau del
Govern balear amb l’autorització de la directora general d’Energia, la Sra. Tugores, que és
membre d’Esquerra Unida, cosa que no té res a dir.
Continua el Sr. Lora Buzón. Manifesta que sobre aquest criteri dels parcs fotovoltaics podem
estar parlant 24 hores seguides, i l’equip de govern ha apostat per l’energia fotovoltaica; i que
si vostès posen en qüestió que aquesta parcella té els requisits que vostès diuen, ho
demostrin, però l’únic que ha fet l’equip de govern ha estat marcar-se a la legalitat. Pel que
fa a la qüestió del patrimoni arqueològic, manifesta que el Consell Insular de Menorca en el
catàleg que teníem a l’Ajuntament només ens marcaven dues fites arqueològiques, i en el
moment de l’execució de les obres ens comuniquen del CIM que n’hi havia més; el mateix dia
s’atura l’obra i els serveis tècnics del CIM marquen tota la zona de protecció, per la qual cosa
aquesta planta fotovoltacia de 48.000 m2 es quedarà en un 15% menys d’ocupació, havent-hi
el consens entre el Govern balear, el CIM, l’Ajuntament i, a més a més, el GOB, és a dir, es pot
dir que tots hem estat elaborant quasi aquest projecte.
Així mateix, manifesta que la
paradoxa és que ningú a fet una allegació, ni abans ni després, sobre aquest parc fotovoltaic,
i tot ha passat pels butlletins corresponents.
Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que el Pla Energètic més tard o més prest s’haurà de
definir, però la cosa que sí està ben definida, cosa que no feia el pla energètic del Sr. Matas, és
allò que ens volia posar a Son Bruc: allà on és una ANEI i d’alta protecció, i que no hi podia
anar, ens hi volia fer passar allò que no era passador;
allò era una altra cosa i no s’han de
mesclar ous amb caragols. Conclou demanant a EM-EU que retiri la proposta presentada i que,
si el PP i EM-EU troben que s’ha obrat malament i que hi ha irregularitats en tot el procés,
estam a disposició de vostès.
Intervé novament el Sr. Melià Mercadal. Sobre la intervenció de la portaveu del PP, allà on ella
ha dit que el Govern balear està implicat, manifesta que evidentment no només està implicat
sinó que aquests parcs fotovoltaics s’estan construint basant-se a una llei del Govern balear;
però llavors ella diu que el Govern balear actual, presidit pel Sr. Antich, no ha fet res, i diu que
açò no és ver, que no hagi fet res, ja que el que ha fet ha estat seguir amb el compromís que
ja havia prest l’anterior Govern balear presidit pel Sr. Jaume Matas, que és no tirar
endavant cap actuació d’aquest tipus si no era amb el consens de totes les administracions
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implicades. Així mateix, vol deixar constància que aquí no hi som per discutir l’actuació del
govern balear i que no li agrada entrar en aquest tipus de debat perquè s’està desviant
l’atenció, per la qual cosa no ens dediquem a perdre temps si el govern del PP ho ha fet
malament o si el govern del Sr. Antich ho ha fet bé, el debat és sobre allò què podem fer a
Sant Lluís per preservar el nostre territori.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que la senyora Baillo ha dit que no entenia per què
l’Ajuntament d’Alaior ha fet un informe desfavorable sent del mateix color polític que aquí. Vol
fer un aclariment en el sentit que l’Ajuntament d’Alaior i l’Ajuntament de Sant Lluís no són del
mateix color polític, ja que l’Ajuntament d’Alaior està governat pel PSOE – EU-EM i
l’Ajuntament de Sant Lluís està governat pel PSOE i PSM-ELS VERDS, i assenyala que el fet que
no hi hagi el mateix color polític pot ser que sigui el que faci que a un lloc s’hagi fet un informe
desfavorable i a l’altre favorable.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Sobre la intervenció del Sr. Lora, que ha actuat com a portaveu
de l’equip de govern, i que ha dit: que totes les actuacions tenen el vistiplau de les institucions
implicades i que si l’oposició creu que hi ha hagut irregularitat que ho diguem i se’n xerrarà;
manifesta que aquí no hi som per decidir si una cosa és legal o illegal, i s’entén que les coses
que fa aquest Ajuntament són legals o s’hauria d’entendre que ho són, o a la millor estam tan
acostumats a veure illegalitats que ens creim que la funció de l’Ajuntament és decidir si una
cosa és legal o illegal; açò és competència dels jutges, no de l’Ajuntament.
Manifesta que
som aquí per decidir si creim que les energies renovables s’han de fer a qualsevol preu i si val la
pena no protegir el territori per poder dir que s’ha construït una planta fotovoltaica, o si creim
que els terrenys municipals només tenen un valor econòmic, com és el fet de fer una
concessió a una empresa privada per poder treure rendiment econòmic, si aquesta és la
prioritat que ha de tenir l’Ajuntament o si la defensa del territori ha d’estar per damunt dels
criteris econòmics.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Respecte al que s’ha dit que la directora general d’Energia és
d’Esquerra Unida, manifesta que aquesta és del Bloc i en aquest hi participa Esquerra Unida,
el PSM i Els Verds, de Mallorca, i diu que no sap a què ve la intervenció del Sr. Lora sobre
aquesta qüestió, sembla que fos una acusació cap al grup municipal d’EM-EU de Sant Lluís el
fet que la directora general sigui del Bloc. En tot cas, és d’un govern presidit pel Sr. Antich, que
també hi ha el PSOE i tota l’esquerra junta.
No entén aquesta allusió.
Així mateix,
manifesta que també s’ha dit que el govern del PP ens volia fer passar una planta eòlica en els
municipis des Mercadal i Ferreries, i assenyala que l’oposició d’aquests dos ajuntaments va ser
allò que va fer que el govern balear tiràs enrere i agafàs el compromís de no fer aquests tipus
d’actuacions si no era amb el consens dels ajuntaments. Tot el contrari del que s’està fent a
Sant Lluís, que no només no s’ha fet un informe desfavorable, sinó que aquesta planta
fotovoltaica es fa a un terreny que és municipal, per la qual cosa l’Ajuntament és qui pren la
iniciativa que açò es faci.
Manifesta que la comparació entre els municipis des Mercadal i
Ferreries és adient, ja que quan un ajuntament es preocupa per la defensa del territori
mobilitza i fa pressions al Govern balear perquè s’aturi; i, el cas contrari, és a l’Ajuntament de
Sant Lluís, que emet un informe en el qual s’indica que com que el Govern balear pot fer una
declaració d’utilitat pública no hi ha cap problema, i creu que sí que n’haurien de tenir, de
problemes, per tots els motius que ha donat anteriorment, i considera que hi havia prou motius
per informar desfavorablement sobre aquesta actuació.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que si hem de ser coherents amb tot el que han anat
defensant, fins fa poc, certs partits polítics, creu que haurien d’aprovar aquesta moció, que
només demana que es declari una moratòria per a aquests tipus d’installacions fins que no
estigui aprovat el Pla insular d’energies renovables, i si aquest pla creu que el lloc que es
proposa és adient per a aquest tipus d’actuacions, llavors es continuaria; però el que no pot
ser és contradir l’esperit de la modificació puntual de les normes subsidiàries d’adaptació al PTI,
quan diu que aquest tipus d’energies renovables només es permetran en petita escala i no en
grans actuacions, com és el cas que ens ocupa. Conclou dient que la filosofia de l’expedient de
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modificació de les normes subsidiàries és protegir el territori, i que el fet que no estiguin
aprovades definitivament no hauria de fer creure que sí que és permès de fer;
per tant,
políticament és convenient que s’apliqui aquesta moratòria, que es paralitzin les obres i que es
torni a fer un informe tenint en compte l’especial protecció de la zona on s’estan fent aquestes
obres.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Sr. Lora ens ha presentat tota una
sèrie de documents sobre les aprovacions fetes per les distintes institucions per poder construir
aquesta planta fotovoltaica; però diu que el Partit Popular no és açò, que havia demanat, sinó
que havia expressat una sèrie de dubtes que han quedat a l’aire i el Sr. Lora no ha contestat,
millor dit, ha contestat el Sr. Melià matisant que els ajuntament d’Alaior i Sant Lluís no eren
exactament dels mateixos colors polítics, per açò a un hi havia un informe favorable i a l’altre
no. Molt bé, Sr. Melià, per haver matisat aquesta qüestió. Però insisteix que el Sr. Lora no ha
contestat, ell que sempre ha estat tan defensor del PTI, i recorda que li havia demanat si era
lògic subhastar un terreny per fer-hi una planta fotovoltaica, un terreny on hi havia restes
arqueològiques.
Així mateix, manifesta que ha demanat al Sr. Cruz si ell sabia que açò
s’estava fent, i no ha contestat; també ha demanat si sap l’equip de govern que quan les
zones verdes per qualsevol cosa s’eliminen, se n’han de crear de noves, i no han contestat; i
ha demanat si era una zona verda o un barranc, i tampoc s’ha contestat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’equip de govern tampoc pot dir que el PP hagi dit
que s’hagi obrat malament i no pot ser que s’inventin coses que ella no ha dit. Vol matisar que
els informes favorables que es van donar van començar, primer de tot, per l’Ajuntament de
Sant Lluís. Per altra banda, manifesta que s’ha parlat de moltes coses, però n’hi ha hagut una
que no s’ha esmenat i que és l’estat d’indefensió del promotor davant unes administracions
que fan aigua. Manifesta que al promotor se li lloga un terreny amb l’informe favorable de
l’Ajuntament per a la construcció d’un parc fotovoltaic i avui EM-EU presenta la proposta d’una
moratòria, la qual cosa li suposaria perdre una subvenció, ja que sembla que s’ha de tenir fet
abans del mes de setembre de 2008. Es demana: Per què el ciutadà ha de pagar els errors
dels polítics de torn? Açò, el Partit Popular no ho troba just.
Finalment la Sra. Baillo Vadell manifesta que sap que el Consell Insular de Menorca vol
elaborar un Pla insular sobre energies renovables, però no el tenen ni començat, i la mateixa
cosa passa amb el govern balear. Aquí estam faltats de seguretat jurídica, per la qual cosa el
Partit Popular demana que la proposta d’EM-EU quedi damunt la taula, a l’espera d’un informe
que ens diguin tot allò que està permès, possibles alternatives, si és zona verda o barranc,
etc., qualsevol presa de decisió s’ha de fomentar sobre bases tècniques i jurídiques, que en
aquest moment no tenim; és l’equip de govern que ha d’aclarir els dubtes que ella té sobre
aquest assumpte. Conclou demanant que dins els propers dies s’elabori un informe sobre les
qüestions que avui s’han plantejat; si no es fa així, anuncia que el Partit Popular votarà en
contra d’aquesta moció.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que li sembla molt bé totes les preguntes que
ha fet la senyora Baillo perquè està en el seu dret, però el que no es pot fer és ser una mica
hipòcrita en aquest aspecte polític. Està demanant tot allò que no va demanar l’any 2004,
2005, 2006 i 2007, i som a l’any 2008, quan els fets estan consumats i quan totes les
qüestions burocràtiques i legislatives resulten correctes.
Així mateix, manifesta que a
l’ajuntament d’Alaior s’ha fet d’una manera perquè el Consell Insular i el Govern balear van
emetre un informe negatiu pel fet que s’estava vulnerant el PTI, i a Sant Lluís no ha estat així,
ja que si hagués estat així, aquesta planta no s’hauria fet perquè així ho hauria dit la directora
general d’Energia, ni tampoc hi serien les tretze que han aprovat a l’illa de Menorca, ni tampoc
hi hauria els informes que tenim del Consell Insular, que ens marca allà on poden anar les
plantes fotovoltaiques a l’illa de Menorca, cosa que l’equip de govern del Sr. Matas ens volia
endossar de qualsevol manera vulnerant el PTI i, per açò, anava com anava, i assenyala que el
PTI ha tingut en compte criteris ecològics.
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Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que s’ha de tenir en compte que el Reial Decret sobre
plantes fotovoltaiques ve de l’Estat i del Govern balear, i que l’informe que ha elaborat
Secretaria s’informa de totes les passes que s’han fet fins avui. Afegeix que quan es van
manifestar en contra d’allò de Son Bruc, van ser tots els ajuntament de l’illa i aquest
ajuntament també s’hi va manifestar en contra, però es Mercadal i Alaior tenen més parcs
fotovoltaics per fer, igual que Ciutadella i Maó. Conclou dient que li fa l’efecte que els grups de
l’oposició, per molt que nosaltres els informem, per molt que ells vegin el planejament, i per
molt que ells vegin que una llei qualca damunt l’altra, com que no s’ho creuran, és el motiu
pel qual demana que retiri la moció.
Intervé el batle.
Manifesta que voldria fer una aclariment sobre els eòlics. I demana al
portaveu d’EM-EU si sap que una empresa de Madrid va plantejar a la conselleria d’Energia del
Sr. Matas 14 molins eòlics des de Punta Prima fins a Binibèquer. Veu, ell, que els parcs eòlics
hagin funcionat a Sant Lluís? Així mateix, manifesta que la mateixa pressió que van tenir els
parcs eòlics de Ferreries i es Mercadal, també es va fer a Sant Lluís perquè no es fessin, ja
que, si no, el director general d’Energia en aquell moment tirava endavant aquests 14 molins
eòlics.
Conclou dient que a Alaior es va informar desfavorablement per fer un parc
fotovoltaic, però es demana: A on es volia fer aquest parc?... perquè sinó és cinisme, és
emprar paraules per emprar paraules i açò no val.
Intervé el regidor de Medi Ambient, el Sr. Cruz Dalmau. Manifesta que únicament volia declarar
que un dia va comentar que no sabia que havien començat les obres de la planta fotovoltaica, i
assenyala que no hi havia obligació de ningú de comunicar el començament de les obres i
sembla que la seva afirmació ha rodat. Afegeix que tenia coneixement de tot el procés de la
planta fotovoltaica i de tots els períodes d’exposició pública i de les allegacions acceptades que
hi ha hagut sobre el projecte.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació, en primer lloc, la proposta del Partit
Popular de deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5); i set vots
en contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); acorda
desestimar la sollicitud presentada de deixar el present punt damunt la taula.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la proposta presentada per EM-EU, relativa a l’assumpte
indicat.
El Ple de l’Ajuntament, per un vot a favor, corresponent al membre d’EM-EU (1); i onze vots en
contra, corresponents als membres del PSOE (4), PSM-ELS VERDS (2) i PP (5); acorda
desestimar en tots els seus termes la proposta presentada per EM-EU, RE 1020, de dia
18.02.08, transcrita anteriorment.

SETÈ.- DONAR
COMPETÈNCIES

COMPTE

RESOLUCIÓ

D'ALCALDIA

SOBRE

DELEGACIÓ

DE

El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2008/59, de dia 30.01.08, relativa a
l’assumpte indicat:
“Atendiendo al viaje a realizar por esta Alcaldía desde el día 31 de enero de 2008 hasta el día 2 de febrero
de 2008; 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 ------------------------Primero.- Delegar en el 1º Tte. 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 31

14

de enero de 2008 por la mañana hasta mi reincorporación como Alcalde prevista para el día 2 de febrero
de 2008 al mediodía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------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.” --------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que al Partit Popular li agradaria saber quant ha costat
aquest viatge i el benefici que li ha reportat al municipi el fet d’assistir a FITUR, ja que si el
batle el que volia era que hi hagués una representació de l’Ajuntament, considera que partint al
matí i tornant al vespre, és suficient i no creu necessari passar dos vespres allà. Afegeix que si
no hi ha doblers per a inversions, tampoc ens podem permetre el luxe de gastar en viatges que
no ens proporcionen absolutament cap benefici.
El batle respon que se li contestarà per escrit.
El Ple en resta assabentat.

VUITÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.

A continuació, la Sra. Baillo Vadell demana la inclusió d’un punt d’urgència: Moció que presenta
el grup del Partit Popular amb relació a la sollicitud d’una subvenció a la Conselleria d’Habitatge
i Obres Públiques del Govern balear per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda incloure’l.

NOVÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, estableix:

“Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los
òrganos de gobierno municipal.”
“Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del
Pleno.”
Manifesta que ha fet menció d’açò perquè en el darrer Ple la Sra. Marqués va fer un prec al
Partit Popular i el batle va fer preguntes al Partit Popular, i vol que quedi clar que l’equip de
govern no pot formular als grups de l’oposició ni precs ni preguntes.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, per altra banda, el Partit Popular va presentar
unes preguntes per escrit en el passat Ple, i l’esmentat Reglament estableix:

“Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán
contestadas ordinariamente en la sesión o, por cuausa debidamente motivadas, en la
siguiente.”
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Fa referència als escrits amb RE 541 i 542, relatius al deute d’Antonio Gomila per diferents
certificacions d’obra i interessos de demora que reclama per no haver-los-hi pagats, i voldria
saber perquè no se li contesta, ja que l’únic que se li diu és que s’estan elaborant els informes.
Creu que les preguntes han de ser contestades.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que també esta pendents de contestar els escrits amb
RE 6924, de l’any 2007; RE 518, 540 i 684, de l’any 2008. Així mateix, vol recordar a la Sra.
Marqués que a una comissió va dir que se li contestaria tot; i, de moment, no ho compleix.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que fa molts de mesos que el Sr. Lora no ha passat
per comissió de Governació res de l’inventari municipal i voldria saber quan es reiniciarà.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que s’han rebut dos escrits, un del Govern
de les Illes Balears i un altre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, que fan referència a
l’acord que va adoptar el Ple sobre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Afegeix
que, precisament, el Ministeri Treball felicita tots els grups del consistori i, entre altres coses,
diu que es destinin mitjans econòmics per aconseguir-ho. Per tant, demana: quantitat que es
destinarà; partida pressupostària on es carregarà; i accions que es desenvoluparan.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que una altra qüestió que considera important és la
que fa referència als doblers que l’Ajuntament ha de pagar a les companyies “Aguas de
Binisafua y Cap den Font SL” i “Aguas de Binibeca SL”, per import de 89.000 mil euros, més
25.671.000 d’interessos. Demana quan ho pensen pagar, i a quina partida pressupostària es
carregarà.
Manifesta que aquesta qüestió, així com tot allò d’Antonio Gomila SA, és necessari
saber a quina partida es destinarà, amb vista a les allegacions que pugui presentar a
l’expedient de Pressupost de 2008, ja que es tracta de quantitats considerables. Agrairia que
d’una manera o d’una altra se la informi durant els propers dies.
Segueix la Sra. Baillo Vadell.
Pel que fa a les retribucions als membres del consistori,
manifesta que ha vist que als regidors Juan Cubas i Sergi Cruz se’ls ha pagat per reunions fora
del terme municipal un total de 19 reunions en dos mesos, la qual cosa puja a 570 euros. Mol
bé, perquè així ho va aprovar el Ple, però trobaria molt interessant que d’una forma o de
l’altra, almenys a les comissions informatives, s’informàs d’aquestes reunions i se n’explicàs la
finalitat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 27 de setembre de 2007 va
indicar que a la carretera de Binibèquer Vell s’havia aixecat l’aglomerat, i el Sr. Lora va
respondre que en les properes setmanes ho pensaven arranjar. Som a finals del mes de febrer
i no s’ha fet res. Demana si ho pensen fer abans de l’estiu.
El Sr. Lora respon que sí.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Igualment, i respecte a les obres d’execució de la rotonda davant
el Polígon Industrial, demana si estaran acabades abans de l’estiu.
El Sr. Lora manifesta que açò és una obra que executa el Consell Insular de Menorca i ens van
dir que estarien abans de l’estiu.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que davant el fet de posar al Partit Popular tot tipus
de traves per penjar les pancartes electorals, vol manifestar que no hi ha cap ajuntament de
l’illa que demani als partits polítics l’autorització signada pels propietaris de les façanes. I, com
que suposa que el batle és el primer a complir tot allò que ens exigeix, li demana que ens passi
una còpia de les autoritzacions dels propietaris de les cases del Cós cada vegada que
l’Ajuntament ha de posar una pancarta o quan es posen bombetes per les festes de Nadal. En
cas que no ho tengui, li suggereix que governi i es deixi d’aquestes coses que no tenen ni cap
ni peus.
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Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que només volia fer un aclariment sobre el Pla integral de
violència de gènere. Informa que, com que encara no està elaborat l’esmentat Pla, no hi ha
una partida específica. En aquests moments s’està elaborant i pot ser que en el mes de juny
es pugui presentar a la comissió corresponent i que, en tot cas, la partida pressupostària
s’incorporaria dins l’any 2009. Així mateix, manifesta que el fet que el Pla encara no estigui
elaborat, açò no vol dir que no es faci feina en aquest aspecte, ja que en els Serveis Socials hi
ha actuacions en aquest sentit.

DESÈ.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A LA
SOLLICITUD D'UNA SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES DEL GOVERN BALEAR
PER A L'ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNQUES
El secretari dóna compte de la moció presentat pel grup del Partit Popular relativa a l’assumpte
indicat, que diu:
“Mª Nieves Baillo Vadell, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Sant Lluís, -------------EXPONE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que ha comprobado por medio del Registro de Entrada núm. 846 de 11-02-08 y procedente de la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears, que se convocan subvenciones
para la eliminación de barreras arquitectónicas. ----------------------------------------------------------------------Que ofrecen la posibilidad de conseguir una subvención máxima de 180.000 euros por actuación. ---------Que atendiendo que el término de solicitudes finaliza el próximo día 8 de marzo de 2008. -------------------Que estando pendiente de poner solución por parte de este Ayuntamiento a la eliminación de barreras
arquitectónicas de la mayoría de aceras del casco urbano. ---------------------------------------------------------El Partido Popular presenta la siguiente --------------------------------------------------------------------------------MOCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º Solicitar una subvención a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques del Govern Balear, y para ello,
a) Que con la mayor celeridad se confeccione un proyecto de rehabilitación de las aceras del pueblo. ---b) Si hay tiempo, que se confeccione un proyecto integral. -------------------------------------------------------c) En caso contrario, que se presente un proyecto en el que de forma transitoria se eliminen las barreras
arquitectónicas de aquellas aceras que cumplan con la normativa, aunque solo sea poniendo rampas
para facilitar el tránsito peatonal a aquellas personas con dificultad.” ----------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que de la mateixa manera que abans s’ha votat a favor
de demanar una subvenció al Ministeri de l’Habitatge, des del Partit Popular es demana el vot
favorable per sollicitar una subvenció a la Conselleria de l’Habitatge del Govern de les Illes
Balears, amb la finalitat que mitjançant ajudes puguem aconseguir, com més prest possible,
l’eliminació de les barreres arquitectòniques d’aquelles voravies que no compleixen amb la
normativa.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que comparteix la filosofia d’aquesta moció, però només
podria acceptar el punt primer i l’apart c). Perquè sobre els apartats a) i b) ja s’hi està fent
feina, i fer un projecte integral de tot el terme municipal és impossible d’aquí a dia 8 de març.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que la proposta de la moció únicament és el primer punt, ja que
la resta són apartats, i el més importat és sollicitar la subvenció. Llavors, que es faci tot el que
es pugui, i que ha posat els apartats a), b) i c) perquè ha considerat que hi havia diferents
possibilitats. Però insisteix que l’objectiu és sollicitar la subvenció.
El Sr. Lora Buzón manifesta que si s’aproven els apartats que s’indiquen a la moció i llavors la
Conselleria ens donen els 180.000 euros, es demana: Què hem de fer el projecte integral?
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La Sra. Baillo Vadell entén que la cosa importat és sollicitar una subvenció i per sollicitar una
subvenció s’haurà de presentar qualque tipus de plànols, de projectes... i l’únic que diu és que
es faci una cosa o l’altra, no s’ha de fer forçosament els tres apartats que s’indiquen a la moció;
i insisteix que l’única finalitat és aconseguir la subvenció així com sigui, per la qual cosa convé
que presentin el màxim de documents possibles.
Intervé el batle. Demana a la Sra. Baillo si, doncs, es poden eliminar els apartats a) b) i c) de
la moció.
La Sra. Baillo respon que sí.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció del Partit Popular sense els
apartats a), b) i c), que hi figuren.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda sollicitar una
subvenció a la Conselleria de l’Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears, en el
marc de la convocatòria de subvencions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21.30 hores el president aixeca la sessió i ordena
que se n’estengui la corresponent acta, que firmen els membres del Ple de l’Ajuntament amb
mi, el secretari, acta que certific.
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