Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 31/07/2009
Hora: de les 19 a les 20.10 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:
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
Miquel Melià Mercadal

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Catalina Vidal Pons
Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 20.07.09.- Ratificació
resolucions d'Alcaldia en matèria de personal
Tercer.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 20.07.09.- Ratificació
resolució d'Alcaldia núm. 2009/573.- Adhesió Pacte entre Batles
Quart.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 20.07.09.- Proposició
d'Alcaldia de cessió mitjançant permuta a l'IBAVI de sòl propietat municipal per a la
construcció d'habitatges de protecció oficial a Sant Lluís i aprovació de l'esborrany de
conveni
Cinquè.- Dictamen comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 20.07.09.- Proposició
d'Alcaldia amb relació a l'aprovació inicial del Reglament municipal sobre l'ús de la
xarxa de clavegueram sanitari
Sisè.- Donar compte acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears amb relació al nomenament de Jutge de Pau titular i substitut d'aquest
municipi
Setè.- Donar compte Sentència núm. 192/09 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2
de Palma de Mallorca amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per
Grup Hucasi SL contra aquest Ajuntament (PO 273/06 i acumulats PO 105/2007)
Vuitè.- Donar compte pregoner festes patronals de Sant Lluís 2009
Novè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè.- Precs, suggeriments i mocions
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Desenvolupament de la sessió
En primer lloc, el batle demana disculpes per haver suspès el Ple d’ahir per les
circumstàncies que tothom sap i agraeix el fet que s’hagi acceptat fer-lo avui, a les 19
hores.
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de les actes pendents d’aprovació:
-

Acta extraordinària de dia 19.06.09
Acta ordinària de dia 25.06.09

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
les esmentades actes i les signa.
SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
20.07.09.- 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); quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4); i
un vot en contra, corresponents al membre d’EM-EU (1); acorda:
Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2009/384; 2009/397;
2009/409; 2009/418; 2009/475; 2009/492; 2009/501; 2009/502; 2009/515; 2009/516;
2009/520; 2009/528; 2009/529; 2009/530; 2009/531; 2009/539; 2009/540; 2009/541;
2009/542 i 2009/543, indicades anteriorment.
TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
20.07.09.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2009/573.- ADHESIÓ
PACTE ENTRE BATLES
El secretari dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte indicat, que
diu:
“El secretari dóna compte de la resolució d’Alcaldia núm. 2009/573, de dia 13.07.09, que diu:--“Atenent a que en el Pla d’Acció de l’Eficiència Energètica aprovat a finals de 2006 la Comissió
Europea incorporà la creació d’un Pacte dels Batles com a acció prioritària per actuar a nivell
local i regional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atenent que els antecedents d'aquesta mesura són: ------------------------------------------------------- La Lluita contra el canvi climàtic com a prioritat per a la UE. Compromís ferm de
reduir les emissions de CO2 un 20% pel 2020. ------------------------------------------------------ El canvi climàtic és un problema global amb solucions locals: les ciutats generen
emissions però també esdevenen llocs on desenvolupar noves idees i projectes
innovadors contra l’escalfament global. ---------------------------------------------------------------- L’estratègia per combatre la crisi climàtica només pot ser global, integrada, a llarg
termini, i sobretot participativa. Aquest enfocament complex on es gestiona millor és a
l’escala local. Per tant, les ciutats han d’esdevenir actors principals per implantar
les polítiques energètiques sostenibles i han de rebre recolzament per aquest esforç. --Atenent així mateix que, els objectius i compromisos del Pacte dels Batles impliquen un
compromís de les ciutats per anar més enllà dels objectius de la UE en política energètica.
L’objectiu principal és que les ciutats i regions que s’adhereixin al pacte es comprometin a anar
més enllà del 20% de reducció d’emissions de CO2 pel 2020. --------------------------------------------Atenent que els COMPROMISOS de les ciutats i regions són els següents: ---------------------- Presentar un pla d’acció d’energia sostenible per l’horitzó 2020 que detalli les mesures
i estratègies per assolir els objectius. ------------------------------------------------------------------- Cada any les ciutats del Pacte presentaran un informe públic per mostrar l’estat
d’avanç del Pla d’Acció. -----------------------------------------------------------------------------------Atenent que els COMPROMISOS de la Comissió Europea són: -------------------------------------- Finançar la secretaria del Pacte, encarregada entre d’altres, de fer el seguiment del
progrés, donar suport tècnic i facilitar l’intercanvi d’experiències. ------------------------------- Negociar amb actors financers com el Banc Europeu d'Inversions el finançament dels
projectes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenent que les Illes Balears com a territori de la Mediterrània vulnerable al canvi climàtic i
assumint una responsabilitat global han de liderar aquesta lluita en la reducció d'emissions a
través de mesures d'eficiència energètica i energies renovables. ----------------------------------------I en virtut de les atribucions que m’atorga la vigent Llei de Règim Local per l’adopció d’acords
amb caràcter d’urgència és el motiu pel qual venc a, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE-----------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Pacte dels Batles a les Illes
Balears. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Donada la urgència d’aquest tràmit que es ratifiqui pel Ple Municipal aquesta
adhesió.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle.
Manifesta que tota aquesta qüestió ve orientada des de la FELIB, i a
l’esmentada resolució d’Alcaldia s’hi expliquen i hi figuren els compromisos que es
conquereixen amb aquest pacte. Així mateix, manifesta que a Sant Lluís ja estam fent feina
en la qüestió de l’eficiència energètica i considera que és important que hi hagi una adhesió
unànime de tots els ajuntaments i que puguin fer feina conjuntament, igual que també des de
la Comissió Europea ho visualitzin i si poden arribar ajudes, benvingudes siguin. Afegeix que
demà es signarà aquest pacte. ------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del
PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord: ----------------------------------------------------------------------- Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2009/573, de dia 13.07.09,
transcrita anteriorment.” ------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el batle. Manifesta que aquest assumpte es va explicar a la comissió i informa
que fa un parell de dies es va signar entre el Govern balear, el delegat d’una comissió
europea i la FELIB. Demana el suport dels membres d’aquest consistori.
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Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU troba molt necessari aquest tipus
d’iniciatives, per la qual cosa anuncia que hi votarà a favor. No obstant açò, manifesta
que aquest pacte suposa una sèrie de compromisos per part del batle i l’únic que
demana és que se’ns vagi informant del procés de compliment d’aquests
compromisos, començant per l’elaboració del Pla d’acció per a l’energia sostenible,
que només tenim un any per lliurar-lo, com també de l’adaptació de les estructures de
la ciutat per aconseguir una reducció de les emissions de CO2.
El batle manifesta que l’Ajuntament de Sant Lluís ha fet, fa i seguirà fent feina en la
qüestió de l’estalvi energètic; i pel que fa als tres plans d’eficiència energètica
impulsats pel Consorci, aquest ajuntament s’hi va adherir i la darrera actuació es va
fer a s’Algar amb l’enllumenat públic, amb una inversió de més de cinc-cents mil
euros. Conclou dient que aquest ajuntament, no tan sols en aquest sentit, sinó en
diferents sentits, ha anat participant en aquesta millora de l’estalvi energètic i, a la
vegada, en l’estalvi de CO2.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que sap que l’ajuntament ha fet coses, però amb
aquest compromís ens comprometem a unes coses concretes que l’ajuntament encara
no ha fet, com és el Pla d’acció per a l’energia sostenible, que haurà de lliurar en el
període d’un any, per la qual cosa voldria estar informat d’aquest procés, així com de
l’adaptació de les estructures de la ciutat per aconseguir una reducció de les
emissions de CO2.
Finalment, el batle manifesta que si es du al Ple i, a més, s’aprova, és perquè sigui
complert, no per omplir paper... Afegeix que aquest ajuntament ha estat sensible en el
tema energètic i, fins i tot, es va aprovar que hi hagués en una parcel·la municipal una
instal·lació fotovoltaica, per la qual cosa és demostrable i palpable que aquest
consistori i aquest equip de govern fa feina en aquesta línia que se’ns proposa.
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 dels dotze membres assistents, acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes la resolució d’Alcaldia núm. 2009/573, de dia
13.07.09, transcrita anteriorment.

QUART.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
20.07.09.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA DE CESSIÓ MITJANÇANT PERMUTA A
L'IBAVI DE SÒL PROPIETAT MUNICIPAL PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT LLUÍS I APROVACIÓ DE
L'ESBORRANY DE CONVENI
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 la
proposició d’Alcaldia, de dia 16.07.09, de l’informe de Secretaria – Intervenció, també de dia
16.07.09, així com de l’esborrany de conveni, amb relació a l’assumpte indicat. Així mateix,
informa que en el dia d’avui s’ha rebut un correu electrònic del departament financer d’IBAVI,
justificatiu del valor de l’actuació que es planteja, la qual cosa suposarà modificar la segona
proposta d’acord, ja que allà on figura 280.000 euros, hi haurà de figurar 282.558,34 euros. --4
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El batle informa que aquest ajuntament era un dels pocs que hi quedaven per oferir habitatges
d’aquestes característiques, i vist els solars de què disposa aquest ajuntament i la possibilitat
que els baixos dels solars puguin ser municipals, han cregut oportú dur endavant el conveni
plantejat per l’IBAVI. Espera que s’aprovi aquest conveni i que d’aquí poc açò sigui una
realitat a Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que, si no recorda malament, hi havia previst fer
habitatges de protecció oficial per la zona de la Cooperativa. Demana si és així. El batle
manifesta que l’esmentada zona està enganxada per la norma subsidiària i encara s’ha de fer
una altra aprovació inicial i, com que els solars ubicats al carrer Sant Jacint i ses Barraques són
municipals, van considerar oportú oferir-los a l’IBAVI, si bé assenyala que posteriorment n’hi
poden aparèixer més. La Sra. Baillo demana, doncs, si n’hi havia o no a l’esmentada zona.
El batle informa que sí, que allà hi ha una unitat d’actuació d’habitatges de protecció oficial,
així com també hi ha la possibilitat de prolongar les ja existents a Son Parruquet.-------------------Continua la Sra. Baillo Vadell. S’interessa respecte al número total d’habitatges. El batle
manifesta que no se sap en aquests moments, perquè també hi ha un compromís d’admetre un
alçada més a la zona de l’escorxador. El Sr. Melià Mercadal manifesta que per la premsa va
sortir que pensaven fer-ne 25, d’habitatges, i a ell no li surten aquests nombres. El batle
insisteix que en aquests moments açò és un interrogant.---------------------------------------------------El Sr. Melià Mercadal demana si se sap per a què es destinaran les plantes baixes. El batle
respon que la del carrer de Sant Jacint hauria de ser, urgentment, per a l’arxiu municipal. ------Continua el Sr. Melià Mercadal. Demana quan està previst fer la modificació puntual de les
normes subsidiàries per permetre una segona planta a la zona de l’escorxador, ja que si
encara s’ha de fer aquesta modificació açò retardarà la possibilitat de poder construir.
El
batle manifesta que hi ha feta una aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries
del nucli urbà, i que s’haurà de modificar aquesta aprovació.--------------------------------------------Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell planteja que, en el cas que es signi el conveni amb
l’IBAVI, si hi hauria la possibilitat de xerrar del soterrani per no deixar-lo amollat, per la qual
cosa seria interessant que d’aquí a la sessió plenària l’equip de govern analitzàs aquesta
qüestió. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El batle manifesta que hi ha la qüestió de les places de pàrquing i, a la millor, no podem
accedir al soterrani perquè aquest ha de donar garantia als habitatges. El secretari afegeix
que, en funció del nombre d’habitatges, s’exigirà o no aparcament; si fos exigible, s’haurà
d’emprar el soterrani. ------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Baillo Vadell manifesta que, no obstant açò, convindria xerrar-ne per veure quina
possibilitat té l’Ajuntament per disposar dels soterranis. El batle manifesta que creu que no hi
podem tenir accés perquè el soterrani haurà d’estar vinculat als habitatges. -------------------------Desprès d’una àmplia anàlisi, la Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a
favor dels representants del PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i
l’abstenció dels representants del 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 l’esborrany de conveni amb l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) per a la
construcció d’habitatges de protecció oficial a Sant Lluís a finques (solars) propietat municipal
que es descriuen a l’esborrany de conveni i que es permutaran per dos locals corresponents a
la planta baixa de cada un dels dos edificis a construir i que implicarà, a més, la subvenció a
IBAVI de l’impost de construccions i de la taxa per llicència d’obres i, tot açò, segons la
redacció que consta a l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------Segona.- Cedir les finques indicades a l’expedient a l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) per a la
construcció d’habitatges de protecció oficial, mitjançant permuta pels locals en planta baixa
descrits a l’expedient i amb una superfície total de 662,23 m2 en els edificis a construir per
l’esmentat organisme, en la qual ambdós bens a efectes fiscals es valoren en 282.559,34
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera.- Autoritzar el batle a signar el conveni i els posteriors documents notarials relatius a
la cessió i posterior permuta.” ---------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el batle. Manifesta que a la comissió d’Urbanisme la portaveu del Partit
Popular va fer una pregunta respecte a la qüestions dels soterranis; aquesta pregunta
es va adreçar a l’IBAVI i l’esmentat organisme, per correu electrònic, ha contestat.
Afegeix que a l’edifici del carrer de Sant Jacint, com que el nombre d’habitatges no és
considerable, ja que xerram de tres a cinc habitatges, l’IBAVI no considera rendible la
construcció d’un aparcament soterrani, ja que, a més, suposaria una pèrdua de metres
en planta baixa. En canvi, a l’edifici de l’escorxador, com que el solar és una mica
mes gran, no descarten la possibilitat de fer-hi un soterrani, ja que a més l’ajuntament
té previst fer una modificació de les normes subsidiàries amb la finalitat d’admetre un
alçada més a la zona de l’escorxador.
La Sra. Baillo Vadell demana si se sap el nombre d’habitatges que es construiran.
El batle respon que tot dependrà del projecte que es faci, i que també es vincularà
amb l’enquesta que es farà entre la població i que, com ha dit abans, en el solar del
carrer de Sant Jacint hi cabran entre tres i cinc habitatges. Així mateix, manifesta que
en el solar de l’escorxador n’hi cabran una mica més, però en aquests moments és
difícil saber-ho exactament.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana si els habitatges seran de lloguer o per a
la venda. El batle manifesta que, segons la primera valoració que ha fet aquest equip
de govern, es decantaria pel lloguer.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el Partit Popular, com que dins el seu
programa electoral hi figurava la construcció d’habitatges de protecció oficial, veu amb
bons ulls la decisió de l’equip de govern, per la qual cosa anuncia que hi votarà a
favor.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU creu que és una iniciativa molt
bona per part d’aquest equip de govern i anuncia que també hi votarà a favor.
Per acabar, el batle manifesta que, des del moment que està sentint que tots els
grups del consistori donaran suport a la proposta, creu que és una proposta de tot el
consistori.
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 dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l’esborrany de conveni amb l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) per a
la construcció d’habitatges de protecció oficial a Sant Lluís a finques (solars) propietat
municipal que es descriuen a l’esborrany de conveni i que es permutaran per dos
locals corresponents a la planta baixa de cada un dels dos edificis a construir i que
implicarà, a més, la subvenció a IBAVI de l’impost de construccions i de la taxa per
llicència d’obres; tot açò, segons la redacció que consta a l’expedient.
Segon.- Cedir les finques indicades a l’expedient a l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI)
per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, mitjançant permuta pels locals en
planta baixa descrits a l’expedient i amb una superfície total de 662,23 m2 en els
edificis a construir per l’esmentat organisme, en la qual ambdós bens a efectes fiscals
es valoren en 282.559,34 euros.
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Tercer.- Autoritzar el batle a signar el conveni i els posteriors documents notarials
relatius a la cessió i posterior permuta.
CINQUÈ.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
20.07.09.- PROPOSICIÓ D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL
DEL REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
SANITARI
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 la
proposició d’Alcaldia, de dia 16.07.09, així com de l’esborrany de reglament en relació a
l’assumpte indicat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el batle. Manifesta que en el reglament queda explicada quina és la pretensió municipal
i que ara se’n fa l’aprovació inicial. -------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana si aquest tipus de reglament són estàndards. El Sr.
Cruz Dalmau respon que sí i que, després de les anàlisis realitzades per la regidoria de Medi
Ambient, els Serveis Tècnics Municipals i Aigües Sant Lluís, s’han incorporat una sèrie de
petites matisacions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat, amb els vots a favor dels representants del
PSOE i PSM-ELS VERDS, que suposen set vots ponderats; i l’abstenció dels representants del
PP i EM-EU, que suposen sis vots ponderats; acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar inicialment el Reglament municipal sobre l’ús de la xarxa de clavegueram
municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de l’aprovació
inicial amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. ------------------------------------------Tercera.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara
inicial.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 quatre abstencions, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal sobre l’ús de la xarxa de
clavegueram municipal.
Segon.- Publicar en el BOIB i en el tauler d’edictes de la corporació l’acord de
l’aprovació inicial amb la finalitat que durant el període de trenta dies els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- En el cas que no se n’hi presentin, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
fins ara inicial.
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SISÈ.- DONAR COMPTE ACORD DE LA SALA DE GOVERN DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL
NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT D'AQUEST MUNICIPI
El secretari dóna compte de l’acord de la sala de govern del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears de dia 08.07.09, mitjançant el qual es nomena Bartolomé
Tudurí Sintes jutge de pau titular i Antonio Seguí Seguí, jutge de pau substitut del
municipi de Sant Lluís.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

SETÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 192/09 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER GRUP HUCASI SL CONTRA
AQUEST AJUNTAMENT (PO 273/06 I ACUMULATS PO 105/2007)
El secretari dóna compte de la sentència núm. 192/09, de dia 15.06.09, del jutjat
contenciós administratiu núm. 2 de Palma, mitjançant la qual es DESESTIMA el
recurs contenciós administratiu interposat per Grup Hucasi SL contra la resolució de
l’Ajuntament de Sant Lluís de dia 21.09.06 (PO 273/2006) i contra l’acord de la Junta
de Govern de dia 25.05.07, relatiu a la desestimació del recurs de reposició interposat
per Grup Hucasi SL contra les notificacions de constrenyiment i requeriment del
pagament de liquidacions en concepte de sistema de cooperació de Binibèquer Vell
(PO 105/2007).
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Demana a quin tipus d’actuació o obra es refereixen
aquestes contribucions especials.
El batle informa que es refereixen al projecte
d’urbanització de Binibèquer Vell.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

VUITÈ.- DONAR COMPTE PREGONER FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS
2009
Intervé el batle. Manifesta que li sap greu no ser el primer de donar la noticia perquè,
en aquest cas, el periodista va ser més hàbil, però el que sí pot afirmar és que ell no
va donar la notícia, i així ho va manifestar a la Junta de Portaveus. Manifesta que
enguany el pregoner serà Francisco Fornals Villalonga. Afegeix que quan va
proposar-li-ho, de primer cop va dir que no perquè tenia molts d’anys, però creu que
precisament pel fet de tenir una certa edat i abans que... no ens deixi --perquè la
vitalitat que té és inacabable--, creu que Sant Lluís li havia de donar aquesta
oportunitat. Conclou dient que és una persona que té bastant vinculació amb Sant
Lluís i es va considerar oportú que fos el pregoner d’enguany, invitació que finalment
va acceptar.
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Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el senyor Fornals li mereix tots els
respectes del món i, efectivament, pot ser un bon pregoner, però dels sis anys que fa
que el Partit Popular està aquí no hi ha hagut ni una vegada que hagin pogut opinar
sobre l’elecció del pregoner de les festes patronals de Sant Lluís. Admet perfectament
que no fos el batle qui ho digués a la premsa, però que valgui la queixa per dir que ni
una vegada, des que el PP està a l’oposició, se li ha consultat absolutament res sobre
aquesta qüestió del pregoner.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, com ha dit el batle, a la Junta de
Portaveus va demanar disculpes pel fet que s’hagués fet públic abans que els
membres d’aquest consistori ho sabessin; ell accepta aquestes disculpes i entén que
van ser per causes alienes a la voluntat del batle. Respecte a la persona elegida,
expressa el desig que faci un bon pregó, cosa que està segur que serà així, alhora
que felicita el Sr. Francisco Fornals pel fet de tenir l’honor de ser la persona que enceti
les nostres festes de Sant Lluís.
Finalment, el batle agraeix les darreres paraules del senyor Melià.
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 la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 05.06.09
-

Punt 3, apartat 11è.- Còpia de l’escrit de la directora del col·legi públic de Sant
Lluís, RE 2803.

-

Punt 9è.- Còpia de les següents factures del mes de març:
o Servigrup, per import de 710,59 euros.

Junta de Govern Local de dia 15.06.09
-

Punt 3, apartat 11è.- Còpia de l’informe emès per Borja González Bilbao
respecte a la reclamació de veïns del carrer Son Parruquet, 86-84 per danys en
el sòcol amb motiu de les obres de substitució de rajoles.

-

Punt 4t.- Còpia de la certificació d’obra núm. 3 “Construcció d’un transformador
per al geriàtric de Sant Lluís”.

-

Punt 5è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 2 “Urbanització de vials per a la
nova escola de Sant Lluís”.

-

Punt 6è.- Còpia dels decrets de batlia núm. 2009/410 i 2009/406.

-

Punt 18è.- Còpia del pressupost extraordinari presentat per a les ventilacions
de la cuina i caldera del geriàtric i centre de dia.

-

Punt 19è.- Còpia del pressupost extraordinari presentat per a la instal·lació d’un
quadre general/generador en el geriàtric.
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Junta de Govern Local de dia 25.06.09
- Punt 4t.- Còpia de les següents factures del mes d’abril:
o Nura Bus, per import de 130,01 euros.
o Nicolas Dameto, per import de 3.434 euros.
o Serprosport, per import de 9.637,87 euros.
o Serprosport, per import de 124,58 euros.
-

Punt 14è.- Explicació dels motius pels quals no s’han adherit al programa de
banderes verdes.

Junta de Govern Local de dia 02.07.09
-

Punt 14è.- Còpia de l’informe emès pel director de Serveis Generals amb
relació a les reclamacions presentades al Servei municipal de lloguer
d’hamaques i para-sols.

Junta de Govern Local de dia 02.07.09
-

Punt 9è.- Còpia de l’escrit presentat per France Telecom España, SA, RE
2547, així com de l’informe emès per l’assessor jurídic municipal.

Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell demana còpia dels següents decrets de Batlia:
-

2009/412, 2009/483,
2009/509, 2009/511,
2009/526, 2009/527,
2009/579, 2009/581,
2009/600, 2009/614 i

2009/486,
2009/518,
2009/528,
2009/584,
2009/616.

2009/503,
2009/519,
2009/545,
2009/585,

2009/504,
2009/520,
2009/551,
2009/586,

2009/507,
2009/524,
2009/571,
2009/589,

2009/508,
2009/525,
2009/572,
2009/596,

DESÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
En primer lloc, i atesa la sol·licitud efectuada pel portaveu d’EM-EU a la darrera sessió
plenària respecte als precs i suggeriments, el secretari llegeix l’informe de Secretaria
de dia 24.07.09, amb relació a l’article 95 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears:
“Atendiendo a lo ordenado por el Sr. Alcalde, el Secretario que suscribe tiene el honor
de emitir el siguiente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORME ------------------------------------------------Primero.- Establece el artículo de referencia que:--------------------------------------------------Articulo 95. Ruegos y preguntas. -----------------------------------------------------------------------1. Los miembros de las corporaciones pueden formular en los plenos ordinarios,
oralmente o por escrito, ruegos y preguntas. --------------------------------------------------2. En el orden del día de las sesiones mencionadas se reservará un tiempo para
formular preguntas. Las preguntas formuladas oralmente en el transcurso de una
sesión serán contestadas en la sesión siguiente, salvo que el interpelado dé una
respuesta inmediata. ---------------------------------------------------------------------------------3. Si la pregunta se formula por escrito cuarenta y ocho horas antes, como mínimo,
del inicio de la sesión, deberá contestarse en el transcurso de la misma, salvo que
la persona a la cual se destina la pregunta solicite su aplazamiento para la sesión
siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------10
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4. Pueden formularse, asimismo, preguntas a responder por escrito. En este caso,
serán contestadas en el plazo máximo de un mes, dando posteriormente cuenta al
pleno en la primera sesión que se celebre.------------------------------------------------------Segundo.- Así de los parágrafos 2 y 3 se desprende inequívocamente que las
respuestas a las preguntas formuladas, han de ser realizadas ante el Pleno municipal.
Igualmente, con referencia a las respuestas a preguntas formuladas y a responder por
escrito, es inequívoca la interpretación que han de ser conocidas por el Pleno
municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Las afirmaciones realizadas no cuestionan que la totalidad de las preguntas
formuladas puedan ser contestadas por escrito, pero en todo caso deberá darse cuenta
en sesión plenaria.------------------------------------------------------------------------------------------Es cuanto tiene que informar el Secretario que suscribe.”-----------------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Recorda que en el Ple passat va interessar-se per la
neteja i el manteniment de la urbanització de Torret de Baix. Demana al Sr. Ruiz si ha
anat a veure-ho i si s’ha fet qualque actuació. El Sr. Ruiz Mena manifesta que en
aquests moments s’hi està actuant i s’hi fa la neteja.
El Sr. Tudurí Mercadal
s’interessa pel tipus d’actuacions que es duen a terme. El Sr. Ruiz Mena respon que
es tracta de feines de desbrossament.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que en el darrer Ple va dirigir-se al Sr.
Cruz
demanant-li informació sobre uns vessaments d’aigües brutes a uns
apartaments de Binissafúller Platja. Atès que va contestar-li que se n’informaria i que
actuarien, demana una explicació respecte si s’ha pres qualque mesura. El Sr. Cruz
Dalmau manifesta que es tracta d’una comunitat de propietaris, i que ens hi hem posat
en contacte per saber ben bé qui és el responsable del manteniment d’aquest pou
maure i actuar en conseqüència.
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que darrerament al vespre es veuen
bastants paneres pel poble, per la qual cosa demana al regidor de Medi Ambient si
pot donar les ordres oportunes per controlar la situació o saber si ja s’ha actuat. El Sr.
Cruz Dalmau manifesta que ho investigarà.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Suggereix que enguany per a les festes de Sant
Lluís s’omplin d’aigua procedent de la depuradora els bidons que actuen com a
elements de tancament per impedir que els cotxes aparquin a l’avinguda de sa Pau.
Ja sabem que les tones d’aigua que s’empren són poques, però per estalviar aigua
totes les mesures s’han de tenir en compte.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que un regidor del seu grup polític
ha vist un parell de vegades que a les 12 del vespre el parterre que hi ha a la dreta de
la rotonda de sa Pau s’estava regant. Afegeix que aquests dies es fan unes obres i
suposa que açò es deu haver corregit i que ha estat un distracció, perquè si es lleva la
gespa, s’hi posa grava i es segueix regant... no té massa sentit.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Demana una explicació respecte a la situació dels
ancoratges del terme municipal. Afegeix que hi ha cales que estan ordenades, com ara
la platja de Binissafúller, però n’hi ha d’altres, com Binibèquer, que és un vertader
caos. Voldria saber quants ancoratges tenen permís a la zona d’en Paupa (cala
Torret) i a la platja de Binibèquer, així com si aquest ajuntament té autoritat
sobre la zona marítima d’en Paupa, allà on hi ha el moll varador i la grua, ja que
entre les taules i les cadires del bar, l’espai emprat pel negoci de submarinisme i els
cotxes aparcats, és pràcticament impossible maniobrar amb un remolc per tirar
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l’embarcació a la mar. Demana al batle que es donin les ordres necessàries per
ordenar aquest espai o, en el cas que sigui competència de Costes, si pot comunicarlos aquesta situació.
El batle informa que la primera contestació de la Demarcació de Costes va ser que no
autoritzaven els ancoratges. A partir d’aquí aquest Ajuntament va fer una al·legació i,
en aquests moments, no s’ha rebut contestació. A més, ahir va signar una ampliació
de l’al·legació, documentada amb fotografies. Respecte a l’espai ocupat pel bar
Paupa, manifesta que és en una franja del litoral i l’Ajuntament no hi té cap
competència i, evidentment, si no hi hagués autorització de Costes, l’ocupació no es
podia fer. A més, vol pensar que la Demarcació el que sempre intenta és garantir, en
el moment de fer desplaçar la terrassa del bar Paupa, que el varador tengui el pas
lliure. Pel que fa a la grua, manifesta que l’Ajuntament no hi té res a veure. Conclou
dient que les preguntes formulades es poden traslladar a la Demarcació de Costes.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal demana informació respecte com està la recepció de
la televisió digital terrestre a les urbanitzacions de Sant Lluís desprès d’haver fet les
diferents instal·lacions.
El batle informa que la competència de la TDT és del Govern balear; s’han instal·lat
dos repetidors, l’un a Binibèquer Nou i l’altre a Punta Prima, i en aquests moments
s’està pendent d’instal·lar-ne un tercer a s’Algar, dalt l’Hotel Sant Lluís, perquè hi ha
una sèrie de problemes de recepció a l’esmentada zona. Així mateix, manifesta que
qualque veí de Cala Torret ha manifestat que no rep bé el senyal, però resulta que n’hi
ha que encara tenen l’antena cap a Mallorca i n’agafen el senyal d’allà; ara, la
recomanació és que orientin les antenes cap a Binibèquer o Punta Prima per veure si
tenen senyal, ja que el dia que s’apagui l’analògic a Mallorca (dia 31.12.09) potser sí
que llavors hi hagi qualque problema. Conclou dient que si sap de qualque veí que
tengui problemes ho faci arribar a aquest Ajuntament, per traslladar-ho a la Direcció
General de Telecomunicacions.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té pendent de contestació del Ple de dia
25.06.09 diferents qüestions:
- Còpia de la contestació municipal a les reclamacions de responsabilitat
patrimonial presentades per Santiago Ensesa.
- Contestació a una pregunta que va fer a la Sra. Marqués respecte al Pla
d’evacuació de l’escoleta, així com l’emissió d’un informe sobre el particular.
- Contestació a una pregunta que va fer al batle, respecte per què a un
establiment públic, en un lloc on es desenvolupen serveis i jocs, com és el
camp de futbol, no té aprovat un projecte d’activitats i instal·lacions, així com
l’emissió d’un informe.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el mes de maig es va aprovar la
possibilitat d’editar una guia turística i voldria saber quines iniciatives ha fet sobre el
cas. Igualment, vol saber si han sol·licitat col·laboració tècnica i econòmica al Consell
Insular de Menorca.
La Sra. Marqués Portella manifesta que s’ha traslladat aquesta qüestió a l’àrea de
Desenvolupament Local i en aquests moments s’està recollint tota la informació amb
l’objectiu de posar en marxa la confecció d’aquesta guia durant la propera temporada
turística. Afegeix que no s’ha demanat col·laboració tècnica al CIM i que fins que no hi
hagi un projecte no es demanaran subvencions a altres organismes.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Pel que fa a la llei sobre millora i rehabilitació de barris,
demana al Sr. Lora quin projecte s’ha presentat.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que a la dreta de la carretera entre Maó
i Sant Lluís, zona de davant l’entrada del polígon fins a arribar al Lloc d’en Caules,
ha vist que hi estan fent obres, per la qual cosa suposa que és la prolongació de la
voravia. Demana si és així. El Sr. Lora Buzón respon que sí i que la voravia i el carril
bici arribarà fins al cap de cantó de Binifadet. La Sra. Baillo demana si es toquen les
eres que hi ha. El Sr. Lora respon que no.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple de dia 19.06.09, en el punt
relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de les Normes
subsidiàries d’adaptació al PTI, àmbit de les zones turístiques, el senyor Lora va dir:
“... els convenis no són impugnables a l’hora d’elaborar un planejament...” Com que no
entén aquesta frase, i tenint en compte que a la pàgina 91 de la memòria justificativa
estan incloses determinades unitats d’actuació en les quals sí apareix quina serà la
gestió del sòl, és a dir, per permuta, la qual cosa implica acceptar un conveni existent,
agrairia una explicació del significat de les paraules que va dir a l’esmentada sessió
plenària.
El Sr. Lora Buzón manifesta que el que va voler dir és que fins que no hi hagi una
actuació en aquesta unitat no es podrà fer efectiva cap permuta, i el conveni és el que
és, per açò va dir que el conveni va per una banda i quan s’hagi d’executar aquesta
unitat d’actuació, després és quan se’n parlarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que l’Associació de Veïns de Binibèquer Vell
va demanar que l’Ajuntament recepcionàs la urbanització. Atès que han passat molts
de mesos, voldria saber com està la situació i quan es pensa recepcionar.
El Sr.
Lora Buzón respon que s’està estudiant.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle va sortir per IB3 --amb tot el dret
del món-- donant explicacions de les situacions urbanístiques d’alguna zona turística
de Sant Lluís. Demana al Sr. Lora si és que el PSM-Els Verds ja no s’encarrega
d’aquesta àrea.
El Sr. Lora Buzón manifesta que fa un parell de setmanes ell estava de vacances. La
Sra. Baillo manifesta que açò era abans que partís de vacances.
El Sr. Lora
manifesta que no té ni idea del que va dir el batle ni a quines urbanitzacions es referia,
però diu que hi ha mera confiança amb l’equip de govern per fer declaracions. La Sra.
Baillo manifesta que, doncs, continua encarregant-se de l’àrea d’Urbanisme. El Sr.
Lora manifesta que ell és regidor d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ahir, durant algunes hores, hi havia dos
policies al costat del Bin Inn com si estiguessin controlant, on també hi havia un camió
cisterna. Demana: Què va succeir?
Intervé el batle. Manifesta que hi va haver una espècie de denúncia d’un veí i resulta
que en el restaurant que hi ha allà, el qual està tancat, hi havia la piscina amb l’aigua
corrompuda, cosa que estava generant molèsties al veïnat. Per açò, es va advertir el
propietari, el qual no era a l’illa, que es buidaria la piscina, així com també se li va
notificar que s’havia obert l’edifici. Com que resulta que quan hi ha un edifici
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d’aquestes característiques que s’obra la tendència és que s’ocupi, per açò la policia
va haver d’activar una vigilància, ja que dos dies abans un grup de joves havien
muntat una petita festa allà dins. Conclou dient que, llavors, el propietari va donar
ordre a un ferrer perquè canviàs la tancadura.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ha vist que a la rotonda de sa Pau s’està
llevant el nom de Sant Lluís. Vol saber què és el que pensen fer. El Sr. Lora
manifesta que en aquests moments es fan els fonaments per posar un altre disseny
de les lletres de Sant Lluís. Afegeix que aquestes seran d’un ferro estil antic, d’una
dimensió considerable perquè es vegin bé i inclinades.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el Ple anterior el batle va dir que el
material d’hamaques i para-sols costava 12.000 euros. No obstant açò, a la Junta de
Govern de dia 15.06.09 apareix que el material va costar 9.500 euros. Per tant, voldria
saber a què és deguda aquesta diferència.
El secretari informa que els 12.000 euros era una previsió de les despeses estimades;
que l’import de 9.500 euros són les despeses corresponents a les hamaques i
para-sols; i que llavors hi ha altres despeses de materials, com ara la roba del
personal, cadira per seure, etc.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que va veure per una foto el batle jugant amb
els jocs de Son Ganxo i voldria saber si tenen llicència d’activitat i, si és així, en voldria
una còpia.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que per la premsa va tornar a sortir la
zona esportiva de Bintalfa i sembla que l’Ajuntament de Sant Lluís hi participarà amb
unes pistes hípiques i, si és així, voldria saber quina és la quantitat que aportarà
l’Ajuntament.
El batle informa que la roda de premsa que va fer l’Ajuntament de Maó és el pla
especial que han aprovat i, a partir d’açò, es fa una previsió d’una sèrie de metres
que podrien anar destinats al club hípic de Sant Lluís; però, si no hi ha projecte, no es
pot saber el cost econòmic.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que diferents persones li ha demanat quan
es pensen llevar les barreres que hi ha baixant a la platja de Binissafúller. El batle
respon que s’haurà de mirar, perquè pot ser que fossin dins espais privats.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li agradaria saber qui és el responsable
de la Revista Jove. La Sra. Pons de Marco manifesta que és ella, com a responsable
de l’Àrea de Joventut. La Sra. Baillo li demana quin és l’objectiu d’aquesta revista. La
Sra. Pons de Marco respon que és donar informació als joves.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que des del punt de vista del Partit Popular la portada
és excel·lent, és molt bona, i demana a la regidora de Joventut si creu que el format
interior és prou engrescador; si han valorat realment aquest funcionament respecte
al que arriba a la gent; està tot en català, quan hi ha gent jove castellanoparlant que
no ho entén; costa uns doblers; esforços. Per aconseguir, què?.

14

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

La Sra. Pons de Marco manifesta que el que es pretén aconseguir és que la informació
arribi als al·lots i, de moment, no té cap queixa de gent que no entengui aquesta
revista. Afegeix que es fan enquestes entre els al·lots per saber si els agrada el
format i tot el que la revista conté.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que sabem que als al·lots els costa molt el llegir i creu
realment que aquesta revista es podria presentar d’una altra forma que tingués més
ganxo. És un suggeriments que fa.
La Sra. Pons de Marco manifesta que suggerirà a l’equip de Joventut que faci una altra
enquesta per veure si els al·lots estan d’acord o no amb aquest format i, si els agrada,
seguiran fent-ho així.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que aquests mesos d’estiu en què la gent surt
més pel carrer ha vist que en alguns establiments que tenen llicència d’ocupació de via
pública, bars i restaurants concretament, les cadires ocupen la zona de la voravia, per
la qual cosa voldria saber si l’Ajuntament ho sap.
El batle manifesta que, en principi, l’autorització és per ocupar el baix de la voravia i
que si es detecta qualque anomalia en aquest sentit agrairia que es faci saber. Així
mateix, el Sr. Lora afegeix que a segons quins llocs de Sant Lluís és damunt la voravia
i en altres és damunt l’asfalt; per exemple, en el carrer Sant Lluís l’ocupació de via
pública dels bars és damunt l’asfalt i, en canvi, a l’avinguda de sa Pau és damunt la
voravia. Manifesta que allò que s’ha fet ha estat que els Serveis Tècnics marquin
l’ocupació exacta i llavors la policia fa comprovacions, i, si no compleixen, se’ls fa
llevar l’ocupació i s’imposa una sanció. No obstant açò, manifesta que hi estaran a
l’aguait.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que ha vist que el programa d’activitats de
les Vetlades d’Estiu està en tres llengües, cosa que veu molt bé, però la salutació del
senyor batle està només en castellà, la qual cosa considera que no és correcta i no
compleix amb la funció que té el batle de representar l’Ajuntament amb els termes que
marca la Llei de normalització lingüística. Per tant, suggereix que la salutació del batle
es faci en català.
El batle manifesta que no està d’acord amb l’apreciació del portaveu d’EM-EU.
Manifesta que un programa que es fa en tres llengües (català, castellà i anglès) i
pretén també arribar a molts de visitants que tenim en aquests mesos en què
s’ofereix aquesta oferta, el més adient és que sigui en castellà, precisament perquè
els visitants majoritàriament són castellanoparlants o estrangers. Així mateix,
manifesta que el fet de fer-ho en castellà és perquè aquesta comunitat també té el
castellà com a llengua vinculada i no fa cap mal que la salutació sigui en castellà i que
tothom l’entengui . Afegeix que en el programa de festes és diferent ja que, com que
hi ha més espai, es fa en les tres llengües, però sent que el programa de Vetlades són
dos fulls, va pensar que podria arribar a més gent si ho feia en castellà. Conclou dient
que no hi ha hagut cap mala intenció, i que la idea és, com ha dit abans, poder arribar
a la màxima gent possible.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Pel que fa a la Revista Jove, manifesta que li agradaria
deixar constància que en una comissió va sortir aquest tema i tots els presents a la
comissió, incloent-hi la representat del Partit Popular, van felicitar la regidora per
l’edició i el format de la revista.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta, respecte a les sol·licituds efectuades per la Sra.
Baillo Vadell a la sessió plenària de dia 25.06.09, el següent:
1) Respecte a les garanties que va deixar el promotor de la urbanització de
Binibèquer Nou, l’inform que després de la declaració aprovada pel Ple de dia
26.04.99 i la Resolució d’Alcaldia núm. 99/0088, de dia 01.07.99, relativa a
declarar complides les obligacions de Joaquín Ensesa sobre distintes
urbanitzacions del terme municipal, entre elles la de Binibèquer Nou, el Sr.
Ensesa va dipositar a les arques municipals la quantitat de 23.500.000
pessetes (141.237,84 euros) , en concepte d’aportació per a la vorada de les
urbanitzacions de Cap d’en Font, Platja Binissafúller, Platja Binibèquer, sa
Talaia i Son Ganxo, per finançar, parcialment, els projectes d’urbanització que,
en el seu moment, s’executin.
2) Respecte a la convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació de barris, li comunic
que els Serveis Tècnics Municipals preparen documentació en sol·licitud
d’ajuda i que, oportunament, en serà informada.
Per altra banda, i respecte a la sol·licitud efectuada pel Sr. Coll Alcina a la sessió
plenària de dia 25.06.09, el Sr. Lora Buzón informa del següent:
1) Respecte de quines urbanitzacions se n’ha fet la recepció i de quines no,
l’inform que, formalment, l’Ajuntament ha recepcionat a l’àrea de la costa el
següents sectors:
- Sector XIII, sa Sivina de Baix.
- Sector VII, Torret de Baix.
- Sector VIII, Biniancollet.
Així mateix, l’Ajuntament ha recepcionat el Polígon Industrial.
Finalment, i amb relació a la sol·licitud efectuada pel Sr. Melià Mercadal a la sessió
plenària de dia 25.06.09, el Sr. Lora Buzón informa del següent:
1. El primer dia que es va emprar el radar va ser el dia 11 de juny de 2009.
2. No es va asfaltar cap espai per detenir els vehicles. L’any 2005 es van asfaltar els
primers passos elevats a l’avinguda de sa Pau.
3. Els cartells que anuncien l’existència de radar a l’avinguda de sa Pau van ser posats
entre els mesos de gener i febrer de 2009.
4. Els policies van obtenir la titulació necessària per fer servir el radar els anys 1992,
2001 i 2004. En total hi ha sis policies amb aquesta titulació.
5. La Junta de Govern Local de dia 04.12.08 va aprovar el conveni de cooperació entre
la Direcció General de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Lluís en matèria de controls de
velocitat mitjançant cinemòmetres instal·lats amb trípode. L’esmentat conveni va ser
signat el dia 15.12.08.
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Intervé la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a qüestions sol·licitades per la Sra. Baillo
Vadell a la sessió plenària de dia 25.06.09, manifesta que:
1) Com a complement a la informació facilitada el dia 25.06.09, RS 2496, amb
relació a la plaça d’educadora social, li comunic que mitjançant Resolució
d’Alcaldia núm. 2009/550, de dia 08.07.09, es van aprovar les bases generals
de convocatòria d’una plaça d’Educadora Social; que en el BOIB núm. 106, de
dia 23.07.09, es van publicar les esmentades bases; i que el proper dia
04.08.09 finalitza el període per a presentació d’instàncies. Posteriorment, i
d’acord amb les bases, s’efectuarà el procés selectiu.
2) Respecte a les despeses derivades de la
gestió del servei d’hamaques i
para-sols a les platges de Binibèquer i Punta Prima, li comunic que,
bàsicament, són de tres tipus: de personal, de subministraments varis i el
cànon de Costes.
En principi, el concepte de despeses de personal i
subministraments s’anirà imputant a les partides del pressupost actual dins de
la classificació funcional “751. Turisme”, que, tot i que aquestes despeses en
concret no s’hi trobaven contemplades, al estar vinculades les partides a nivell
de capítol, ens permetrà la seva comptabilització fins que el crèdit total a nivell
de vinculació s’exhaureixi. El cànon de costes sí que estava contemplat a la
partida 751.226.00.
Així mateix, i respecte a les despeses previstes, es manté la previsió de les
que ja van ser objecte d’informe en el ple passat; i que els ingressos a final del
mes de juliol són de 28.705,50 euros del conjunt de les dues platges.
3)

Pel que fa a les camisetes “Juga en català”, l’inform que aquestes van ser
lliurades per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria
d’Educació del Govern balear.

4) Respecte al Pla d’evacuació i a l’alarma contraincendis de l’escoleta, li inform
que el pla d’evacuació està redactat però no aprovat a falta de la instal·lació de
l’alarma. Així mateix, l’inform de l’existència d’extintors i llums d’emergència.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, respecte a aquest darrer apartat, va
demanar un informe sobre el que diu la legislació respecte a açò, i aquest informe no
se li ha lliurat. La Sra. Marqués Portella manifesta que just els tècnics el tenguin
elaborat se li remetrà.
Intervé el batle. Pel que fa a la pregunta formulada pel Sr. Coll Alcina a una sessió
plenària respecte a l’alçada de la sala polivament, informa que en el plànol 07/60 del
projecte, secció longitudinal A-A’, determina una alçada de façana part de carrer de
9,20 m i un alçada de façana posterior part de pati de 14,15 m. Així mateix, informa
que les Normes subsidiàries vigents, en l’article 116, “Condicions d’alçada (per a les
àrees d’equipament cívicosocial d’ús públic)”, estableixen: “En las zonas de Equipamiento
Cívico-Social, enclavadas en el casco urbano de Sant Lluís, la altura reguladora de las
edificaciones será de 10m y 3 plantas. Aparte podrán sobreelevarse las torres que requieran
mayor elevación por la prestancia y representatividad del edificio o por convenir al servicio o
instalación, así como la mayor altura que precise un pabellón polideportivo para cumplimentar
las normas NIDE.”
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Finalment, i respecte al projecte d’activitats del camp de futbol, el batle manifesta que
és un projecte que es va tramitar cap al Consell Insular de Menorca; es van determinar
una sèrie de correccions i que està pendent d’executar-se una edificació per posar
més serveis. Manifesta que puntualment s’estan fent projectes d’activitats per a les
activitats puntuals que es fan en el camp de futbol, ja que no té res a veure amb el
projecte d’activitats general, el qual preveu un aforament de gent de més de 3.000
persones, quan mai ha arribat a haver-n’hi tantes dins el camp de futbol. Manifesta
que, com que el projecte d’activitats així ho requereix, s’està plantejant que en un
proper pla d’equipaments esportius s’executi aquesta obra. Conclou dient que ha
demanat un informe a l’enginyer però, per diferents circumstàncies, no ha estat
possible tenir-lo per avui i que, just el tengui, es remetrà.
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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