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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 27/07/2017
Hora: de les 20:00 a les 22:45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Presa de possessió del regidor del PSOE, Antonio García Romero
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.07.17. Proposta del
regidor de Turisme i Urbanitzacions per a declarar deserta l'adjudicació del contracte del
servei de transport temporal de persones amb mini-tren turístic a la costa de Sant Lluís
Quart. Proposta que presenta la regidora d'Afers Socials per a l'aprovació del Reglament
de règim intern i ús dels horts socials i ecològics
Cinquè. Proposta que presenta el regidor d'Urbanisme d'aprovació i declaració d'utilitat
pública del projecte de perforació, electrificació, elevació i canalització d'aigua potable a
la urbanització de Binissafúller, i necessitat d'ocupació i aprovació inicial de la relació de
béns i drets que seran afectats per l'expropiació dels terrenys necessaris per a dur a
terme l'actuació
Sisè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a l'anàlisi del tancament a la
circulació de vehicles al carrer Sant Lluís
Setè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la creació d'una guia d'ús de
xarxes socials
Vuitè. Declaració institucional "A Menorca volem acollir" sobre la crisi de les persones
refugiades
Novè. Aprovació Festes Locals 2018
Desè. Donar compte de diverses sentències judicials
Onzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dotzè. Precs i suggeriments
Tretzè. Moció que presenta el PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS amb relació a
l'obertura i tancament del Cós a la circulació de vehicles
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de dia 06.07.17.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.
SEGON. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL PSOE, ANTONIO GARCÍA
ROMERO
La secretària dona compte de l'escrit rebut de la Junta Electoral Central, RE 3234, de dia
24.07.17, el qual diu:
“Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente
CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado CONCEJAL del Ayuntamiento de Sant Lluís
(Illes Balears) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DON ANTONIO GARCÍA ROMERO -------------------------------------------por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, en sustitución, por renuncia, de Dª
Adelaida Ponsetí Pons.---------------------------------------------------------------------------------------------------A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de SANT LLUÍS (Illes Balears), expido la
presente en Madrid a 20 de julio de 2017.” --------------------------------------------------------------------------

Així mateix, la secretària informa que, en compliment de l’article 75 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el Sr. Antonio García
Romero ha presentat la declaració de causes d’incompatibilitat i activitats, així com la
declaració de béns i drets patrimonials.
A continuació, el Sr. Antonio García Romero pren possessió del càrrec de regidor, dient
literalment amb la mà damunt la Constitució espanyola:
"PROMET PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT AMB LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS,
AMB LLEIALTAT AL REI, PER IMPERATIU LEGAL, I GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT"
La pressa de possessió i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden
consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=01m48s
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.07.17.
PROPOSTA DEL REGIDOR DE TURISME I URBANITZACIONS PER A DECLARAR
DESERTA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT
TEMPORAL DE PERSONES AMB MINI-TREN TURÍSTIC A LA COSTA DE SANT
LLUÍS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Turisme i Urbanitzacions, que diu: ------"El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 27 d’abril va aprovar l’expedient per a la
contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris
d’adjudicació, del servei de transport temporal de persones amb mini-tren turístic a la zona de la
costa del terme municipal de Sant Lluís, així com els plecs de clàusules administratives i tècniques,
convocant licitació. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En el BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017 es publica l’edicte de licitació del servei, presentant-se
diverses al·legacions que van comportar la suspensió de la licitació; les al·legacions van ser
desestimades per acord de Ple de data 25.05.17, aixecant-se la suspensió acordada i
reanudant-se el termini de presentació d’ofertes. -----------------------------------------------------------------Finalitzat el termini de presentació d’ofertes són tres les presentades; admesos els tres licitadors
respecte la documentació administrativa, en data 14 de juny la Mesa de Contractació procedeix a
l’obertura dels sobres B1 “Proposta tècnica”, i acorda sotmetre’ls a informe tècnic. ---------------------La Mesa es reuneix novament el passat 6 de juliol segons consta a l’Acta de la sessió que es
transcriu a continuació: --------------------------------------------------------------------------------------------------“En primer lloc la secretària dóna compte que en data 14 de juny de 2017 es va procedir a
l’obertura de la documentació del sobre A de les tres empreses presentades, la qual va ser
correcte, procedint a continuació, en acte públic, a l’obertura del sobre B-1 “Proposta tècnica”.
D’acord amb l’article 160 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’òrgan competent
per a la valoració de les ofertes ha de verificar si aquestes compleixen amb les especificacions
tècniques fixades en el plec per determinar quines poden ser objecte de valoració; amb aquesta
finalitat, la Mesa de Contractació va remetre les ofertes presentades als serveis tècnics municipals
per tal que emetessin l’informe corresponent. ---------------------------------------------------------------------En data 26 de juny s’emet l’informe tècnic, el qual es transcriu a continuació: ----------------------------“INFORME COMPLIMENT PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEL SERVEI DE TRANSPORT TEMPORAL DE
PERSONES AMB MINI-TREN TURÍSTIC A LA COSTA DE SANT LLUÍS ---------------------------------OBJECTE DE L’INFORME --------------------------------------------------------------------------------------------Una vegada iniciat el procediment l’objecte del informe és comprovar el compliment per part de les
empreses de les condicions tècniques prescrites al plec de condicions indicat. --------------------------ANÀLISIS COMPLIMENT CLAUSULES PLEC ---------------------------------------------------------------------

Trenes turísticos Menorca, S.L. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Requisit plec condicions
Compleix
Document que ho acredita
Observacions
Itineraris i freqüència (punt 3)

•

Itinerari

No

Punt 2 Documentació empresa

•

Freqüències

Si

Punt 2 Documentació empresa

Proposa una parada (Inshotel)
fora del recorregut establert a
l’annex 1 del plec de clàusules
Al plec s’indica l’obligació
d’establir les freqüències

Períodes de prestació dels
serveis. Horaris (punt 4)
Servei diari
Disposició tren per
l’Ajuntament
Tarifes (punt 6)
•
•

Si
No

•

Tarifa màxima

Si

•

Tarifa anada i tornada

Si

•

Descomptes tarifes
menors i majors 65
Tarifa gratuïta infants de
0a5

•
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Mitjans materials (punt 7)
•

Substitució per avaria

Si

Punt 2 documentació presentada

•

Cap tractora i tres
vagons

No

Fitxa tècnica ( 3 unitats amb la
tractora ).

•

Velocitat

Si

Fitxa tècnica (vel. max
autoritzada 24 Km7h)

•

Dimensions adequades

Si

Fitxa tècnica

•

Sistema d’àudio en 5
idiomes

Si

Punt 1 b) de la documentació
d’empresa

•

Normativa emissions

No

•

Rampa d’accés

Si

•

Imatge i publicitat

No

•
Model i tipus de vehicle
Informació als usuaris (punt 11)

Si

•

Fulletons

No

•

Telèfon d’atenció al
usuari

No

Proposa cobrir el servei amb dos
trens
Ofereix 2 vagons quan al plec
s’estableix un nombre mínim de 3
vagons.

No s’estableixen al plec unes
dimensions de referència
No s’indica el compliment
d’aquest punt. La data de
matriculació es anterior a la
d’exigència de la norma Euro 5
per tant hauria d’acreditar el seu
compliment.

Punt 1 b) de la documentació
d’empresa
No s’indica el compliment
d’aquest punt
Fitxa tècnica
El fulletó no compleix els requisits
del plec
No s’indica el compliment
d’aquest punt

City Trenes Menorca, S.L. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requisit plec condicions
Compleix
Document que ho acredita
Observacions
Itineraris i freqüència (punt 3)

•

Itinerari

No

Punt 6 documentació empresa

•

Freqüències

Si

Punt 3.2 documentació empresa

No

Punt 3.2 documentació empresa

Proposa una parada (Inshotel)
fora del recorregut establert a
l’annex 1 del plec de clàusules
Al plec s’indica l’obligació
d’establir les freqüències

Períodes de prestació dels
serveis. Horaris (punt 4)

•

Servei diari

Disposició tren per
l’Ajuntament
Tarifes (punt 6)
•

No

•

Tarifa màxima

Si

Punt 4 documentació presentada

•

Tarifa anada i tornada

Si

Punt 4 documentació presentada

Si

Punt 4 documentació presentada

Si

Punt 4 documentació presentada

Descomptes tarifes
menors i majors 65
•
Tarifa gratuïta infants de
0a5
Mitjans materials (punt 7)
•

•

Substitució per avaria
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L’horari d’inici son les 10:00h
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9:00 h
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trajecte únic
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d’aquest punt
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•

Cap tractora i tres
vagons

No

•

Velocitat

No

•

Dimensions adequades

Si

•
•
•

Sistema d’àudio en 5
idiomes
Normativa emissions
Rampa d’accés

•

Imatge i publicitat

•
Model i tipus de vehicle
Informació als usuaris (punt 11)

Si
Si
Si

Punt 2 documentació presentada
( 1 unitat tractora i dos vagons ).

Punt 2 documentació presentada

No s’indica el compliment
d’aquest punt

Si

Punt 2 documentació presentada
Punt 5.4 documentació
presentada

Fulletons

Si

•

Telèfon d’atenció al
usuari

NA

No s’indica el compliment
d’aquest punt
No s’estableixen al plec unes
dimensions de referència

Punt 5.2 documentació
presentada
Punt 2 documentació presentada
Punt 1 documentació presentada

No

•

Ofereix 2 vagons quan al plec
s’estableix un nombre mínim de 3
vagons.

No s’indica el compliment
d’aquest punt

Miguel Palomares Cuadros ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requisit plec condicions
Compleix
Document que ho acredita
Observacions
Itineraris i freqüència (punt 3)
•

Itinerari

Si

•

Freqüències

No

Punt 1.2.1 documentació
presentada
Al plec s’indica l’obligació
d’establir les freqüències

Períodes de prestació dels
serveis. Horaris (punt 4)
•

Servei diari

Disposició tren per
l’Ajuntament
Tarifes (punt 6)
•

Si
Si

•

Tarifa màxima

SI

•

Tarifa anada i tornada

No

Descomptes tarifes
menors i majors 65
•
Tarifa gratuïta infants de
0a5
Mitjans materials (punt 7)
•

Si
Si

Punt 1.2.3 documentació
presentada
Punt 1.1.1 documentació
presentada
Punt. 1.2.4 documentació
presentada
No es proposa tarifa per un sol
trajecte
Punt. 1.2.4 documentació
presentada
Punt. 1.2.4 documentació
presentada
Punt 1.2.2 documentació
presentada
Punt 1.2.2 documentació
presentada

•

Substitució per avaria

Si

•

Cap tractora i tres
vagons

Si

•

Velocitat

Si

Punt 1.1.1 documentació
presentada

•

Dimensions adequades

Si

Annex I documentació
presentada

•

Sistema d’àudio en 5
idiomes

No

Punt 1.1.1 documentació
presentada
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•

Normativa emissions

No

•

Rampa d’accés

Si

•

Imatge i publicitat

Si

•

Model i tipus de vehicle

Si

No s’indica el compliment
d’aquest punt. La data de
matriculació es anterior a la
d’exigència de la norma Euro 5
per tant hauria d’acreditar el seu
compliment.
Punt 1.1.2 documentació
presentada
Annex I documentació
presentada

Informació als usuaris (punt 11)
•

Fulletons

No

•

Telèfon d’atenció al
usuari

No

No s’indica el compliment
d’aquest punt
No s’indica el compliment
d’aquest punt

Vista la documentació presentada per part de les empreses, el tècnic que subscriu informa que cap
de les empreses compleix amb la totalitat de les condicions establertes al plec de condicions
tècniques.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Resolució 44/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales va assenyalar
que la presentació de les proposicions implica l’acceptació de les prescripcions dels plecs rectors
de la licitació, essent per açò “...exigible que las proposiciones se ajusten al contenido de los
pliegos de prescripciones técnicas en la medida en que en ellos se establecen las características y
condiciones de la prestación objeto del contrato”. I, sobre aquesta base, ha afirmat que, de no
fer-ho així resultarà obligat el rebuig o exclusió de l’oferta. -----------------------------------------------------Per tant, quan les ofertes dels licitadors no s’ajusten a l’exigit en els plecs, apartant-se de les seves
exigències, incorreran en causa per acordar l’exclusió del licitador sempre que dites prescripcions
estiguin clarament contingudes en el plec i l’acord d’exclusió sigui motivat. A més, s’ha de tenir en
compte que la possibilitat d’excloure als licitadors per incompliment del plec de prescripcions
tècniques està expressament recollit a l’article 84 del Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques. Per tant resulta exigible que les proposicions s’ajustin en la seva
descripció tècnica al contingut del plec de prescripcions tècniques en la mesura que en ells
s’estableixen les característiques i condicions de la prestació objecte del contracte. --------------------És criteri consolidat del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales l’obligació
d’adequar la descripció tècnica en les ofertes presentades a l’establert en el plec de prescripcions
tècniques, essent la conseqüència necessària d’aquest incompliment la exclusió de l’oferta al no
adequar-se a les especificacions establertes per l’òrgan de contractació. ---------------------------------A la vista de l’informe tècnic, es comprova que la pròpia descripció tècnica de les tres ofertes
presentades no s’ajusten per complet a les característiques requerides en el plec de prescripcions,
l’incompliment és exprés i clar en els tres casos amb la conseqüent rellevància que té per
l’adequada execució de l’objecte del contracte. -------------------------------------------------------------------Vist l’informe tècnic emès i a les consideracions anteriors, la Mesa de Contractació acorda, per
unanimitat: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Excloure del procediment de contractació del servei de transport temporal de persones
amb mini-tren turístic a la costa de Sant Lluís l’oferta presentada per Trenes Turísticos Menorca,
S.L. al no adequar-se la descripció tècnica de l’oferta presentada a les especificacions establertes
en el plec de clàusules tècniques i que impossibiliten l’adequada execució de l’objecte del
contracte; tot en virtut de l’informe tècnic abans ressenyat. ----------------------------------------------------Segon.- Excloure del procediment de contractació del servei de transport temporal de persones
amb mini-tren turístic a la costa de Sant Lluís l’oferta presentada per City Trenes Menorca, S.L. al
no adequar-se la descripció tècnica de l’oferta presentada a les especificacions establertes en el
plec de clàusules tècniques i que impossibiliten l’adequada execució de l’objecte del contracte; tot
en virtut de l’informe tècnic abans ressenyat. ----------------------------------------------------------------------Tercer.- Excloure del procediment de contractació del servei de transport temporal de persones
amb mini-tren turístic a la costa de Sant Lluís l’oferta presentada per Miguel Palomares Cuadros al
no adequar-se la descripció tècnica de l’oferta presentada a les especificacions establertes en el
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plec de clàusules tècniques i que impossibiliten l’adequada execució de l’objecte del contracte; tot
en virtut de l’informe tècnic abans ressenyat. ----------------------------------------------------------------------Quart.- Notificar els acords anteriors al licitadors. ----------------------------------------------------------------Cinquè.- Proposar a l’òrgan de contractació declarar deserta l’adjudicació del contracte
administratiu especial del servei de transport temporal de persones amb mini-tren turístic a la costa
de Sant Lluis atès que les proposicions presentades no són admissibles d’acord amb les
especificacions establertes en el plec de clàusules tècniques impossibilitant l’adequada execució
de l’objecte del contracte.” ----------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, reanudat el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat noves al·legacions al
plec que no poden ser tingudes en compte atès que s’han presentat fora del termini atorgat en el
seu moment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la proposta de la Mesa, i efectuades les notificacions d’exclusió als licitadors, només resta
declarar deserta la licitació, per aquest motiu, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de
Comptes la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- No admetre les al·legacions presentades als plecs de condicions reguladores del contracte
administratiu especial del servei de transport temporal de persones amb minitren turístic en la zona
de la costa del terme municipal i que es detallen a continuació, atès que s’han presentat fora de
termini: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Núm. RE
Titular ------------------------------------------------------------------------------30.05
2055
Margarita Mezquida Carreras i altres --------------------------------------30.05
2067
Associació de Propietaris de Cap d’En Font -----------------------------05.06
2175
Juan Mercadal López iAssociació Protejamos Biniparratx ------------07.06
2212
Associació de Propietaris de Cap d’En Font -----------------------------08.06
2253
Margarita Mezquida Carreras ------------------------------------------------Segon.- Declarar deserta l’adjudicació del contracte administratiu especial del del servei de
transport temporal de persones amb minitren turístic a la zona de la costa del terme municipal de
Sant Lluís, atès que, d’acord amb l’informe tècnic emès, les proposicions presentades no
compleixen amb les prescripcions del plec de clàusules tècniques que regeix la licitació. -----------Tercer.- Notificar aquest acord als licitadors presentats i publicar-lo en el perfil del contractant. -----Quart.- Notificar aquest acord als licitadors presentats i als al·legants i publicar-lo en el perfil del
contractant." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, tal com s’indica a la proposta presentada, cap de les
tres propostes presentades no s’ajusta a les prescripcions del plec de clàusules tècniques de la
licitació i que, per açò, es proposa declarar deserta l’adjudicació. --------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. S’interessa per saber què passarà a partir d’ara i si es pensa fer un altre
procediment d’aquestes característiques. -------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí informa que ahir un dels tres licitadors —el que fins ara tenia l’adjudicació
del tren— va presentar un escrit demanant una autorització temporal per a la resta de la
temporada turística amb el recorregut dels anys anteriors. Però s’han d’analitzar les diferents
possibilitats, ja que des del moment que hi ha un expedient de contractació se sap que hi ha també
més empreses interessades en aquest servei i, per tant, s’ha de cercar una fórmula per poder
donar-lo. Afegeix que s’estudiarà la possibilitat de dur a terme un nou procediment l’any que ve. ---I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió d’Economia i Hisenda, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: --------------Primera. No admetre les al·legacions presentades als plecs de condicions reguladores del
contracte administratiu especial del servei de transport temporal de persones amb minitrèn turístic
en la zona de la costa del terme municipal i que es detallen a continuació, atès que s’han presentat
fora de termini: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Núm. RE
Titular ------------------------------------------------------------------------------30.05
2055
Margarita Mezquida Carreras i altres --------------------------------------30.05
2067
Associació de Propietaris de Cap d’en Font ------------------------------05.06
2175
Juan Mercadal López i Associació Protejamos Biniparratx -----------7
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07.06
2212
Associació de Propietaris de Cap d’en Font ------------------------------08.06
2253
Margarita Mezquida Carreras ------------------------------------------------Segona. Declarar deserta l’adjudicació del contracte administratiu especial del servei de transport
temporal de persones amb minitrèn turístic a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluís,
atès que, d’acord amb l’informe tècnic emès, les proposicions presentades no compleixen les
prescripcions del plec de clàusules tècniques que regeix la licitació. ---------------------------------------Tercera. Notificar aquest acord als licitadors presentats i publicar-lo en el Perfil del contractant. ----Quarta. Notificar aquest acord als licitadors presentats i als al·legadors i publicar-lo en el Perfil del
contractant." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=05m59s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. No admetre les al·legacions presentades als plecs de condicions reguladores del
contracte administratiu especial del servei de transport temporal de persones amb
minitrèn turístic en la zona de la costa del terme municipal i que es detallen a continuació,
atès que s’han presentat fora de termini:
Data

Núm. RE

Titular

30.05
30.05
05.06
07.06
08.06

2055
2067
2175
2212
2253

Margarita Mezquida Carreras i altres
Associació de Propietaris de Cap d’en Font
Juan Mercadal López i Associació Protejamos Biniparratx
Associació de Propietaris de Cap d’en Font
Margarita Mezquida Carreras

Segon. Declarar deserta l’adjudicació del contracte administratiu especial del servei de
transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la zona de la costa del terme
municipal de Sant Lluís, atès que, d’acord amb l’informe tècnic emès, les proposicions
presentades no compleixen les prescripcions del plec de clàusules tècniques que regeix
la licitació.
Tercer. Notificar aquest acord als licitadors presentats i publicar-lo en el Perfil del
contractant.
Quart. Notificar aquest acord als licitadors presentats i als al·legadors i publicar-lo en el
Perfil del contractant.
QUART. PROPOSTA QUE PRESENTA LA REGIDORA D'AFERS SOCIALS PER A
L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I ÚS DELS HORTS SOCIALS I
ECOLÒGICS
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
GASCON MIR MARIA CRISTINA - 41494395 MORLA SUBIRATS MARIA MONTSERRAT 41496743
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d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del matex text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dona compte de la proposta presentada per la regidora
d'Afers Socials amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Els horts socials i ecològics constitueixen una iniciativa municipal amb l’objectiu de fomentar la
participació ciutadana —especialment dels sectors poblacionals més fràgils—, el desenvolupament
sostenible, l’educació ambiental i l’agricultura tradicional i ecològica. L’Ajuntament ha de vetllar per
la protecció del medi ambient, la qualitat de vida dels seus habitants, o la millora de la sanitat
alimentària, aspectes aquests que influeixen, indubtablement, en benefici de la salut i de les
pràctiques medi ambientals. --------------------------------------------------------------------------------------------S’ha redactat aquest reglament amb l’objecte de regular l’adjudicació de les parcel·les de propietat
municipal a persones empadronades a Sant Lluís (atorgant preferència a determinats sectors
(jubilats i pensionistes, persones en situació d’atur, beneficiaris d’una renda mínima d’inserció...),
així com establir el funcionament i règim intern de les mateixes. ---------------------------------------------Ateses les consideracions anteriors i vist l’informe de Secretaria, venc en elevar al Ple de
l’Ajuntament la següent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de règim intern i ús dels horts socials i ecològics de Sant
Lluís en els termes que figuren al seu expedient. -----------------------------------------------------------------Segon.- Sotmetre l’acord anterior i el Reglament a informació pública, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la web municipal i en el tauler d’edictes durant el termini de
30 dies en què el veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i
formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés. ----------------------------------------------------Tercer.- Concedir audiència prèvia, si s’escau, a les associacions veïnals i de defensa de les
persones consumidores i usuàries establertes en el municipi que estiguin inscrites en el registre
municipal d’associacions i sempre que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte del Reglament."

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=18m46s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per
la regidora d'Afers Socials.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de règim intern i ús dels horts socials i
ecològics de Sant Lluís en els termes que figuren al seu expedient.
Segon. Sotmetre l’acord anterior i el Reglament a informació pública, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la web municipal i en el tauler d’edictes
durant el termini de 30 dies en què el veïnatge i les persones legítimament interessades
poden examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas
que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.
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Tercer. Concedir audiència prèvia, si s’escau, a les associacions veïnals i de defensa de
les persones consumidores i usuàries establertes en el municipi que estiguin inscrites en
el registre municipal d’associacions i sempre que el seu fi tengui relació directa amb
l’objecte del Reglament.
CINQUÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'URBANISME D'APROVACIÓ I
DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA DEL PROJECTE DE PERFORACIÓ,
ELECTRIFICACIÓ, ELEVACIÓ I CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE A LA
URBANITZACIÓ DE BINISSAFÚLLER, I NECESSITAT D'OCUPACIÓ I APROVACIÓ
INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS QUE SERAN AFECTATS PER
L'EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PER A DUR A TERME
L'ACTUACIÓ
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del matex text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dona compte de la proposta presentada pel regidor
d'Urbanisme amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La urbanització de Binissafúller Roters és la única zona urbana de tota la costa de Sant Lluís que
no compta amb xarxa de distribució d’aigua potable municipal sinó que està en mans d’una
empresa privada concessionària de la promotora original. A data d’avui, els residents no tenen
aigua potable degut a la contaminació química de l’aigua pels alts nivells de clorurs, conseqüència
de la intrusió marina que contamina els pous existents. --------------------------------------------------------Ateses les continues denúncies i demandes de l’Associació de veïns i les comunicacions fetes per
part de la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut del Govern Balear,
l’Ajuntament va encarregar la redacció d’un projecte amb la finalitat última d’aconseguir dotar a la
urbanització d’una xarxa que garantís el subministrament d’aigua potable i que al mateix temps
fos municipal. El resultat és el projecte que es sotmet ara a aprovació. -------------------------------------Els serveis tècnics municipals han elaborat, a més, un informe en data 24 de juliol de 2017 en el
que s’assenyala que per poder iniciar l’actuació es precisa disposar de forma urgent de la titularitat
dels terrenys aptes per situar el pou; l’informe diu: --------------------------------------------------------------“En la memòria introductòria del Projecte conjunt de sondeig, electrificació, elevació i canalització
d'aigua potable a la Urbanització de Binissafúller - T.M. de Sant Lluís (Menorca), es feia el següent
resum de les actuacions projectades: ----------------------------------------------------------------------------------------------Davant el problema detectat en el subministrament d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller Roters
consistent en la contaminació química de l'aigua per alts nivells de clorurs, a conseqüència de la intrusió
marina que contamina els pous existents a la urbanització, es planteja l'execució d'una nova captació a una
distància d'1.700 metres de la costa i a una cota superior en un entorn en el qual les captacions particulars
existents tenen uns nivells de potabilitat adequats. La captació se situa en una eixamplada de la carretera a
Binissafúller, en un romanent de terreny del vell camí ancestral de Binissafúller. Aquest lloc és l’únic espai
disponible en aquest entorn, al ser un lloc elevat i allunyat dels possibles focus de contaminació per
vessaments de fosses sèptiques dels habitatges propers. En el plànol adjunt es justifiquen les zones
d’influència. També cal tenir en compte la urgència de l’actuació per la mala qualitat de les aigües de pou
que actualment abasteixen els habitatges de la urbanització, sobre tot per clorurs. D’aquesta forma es
preveu donar una aigua de qualitat als residents. -------------------------------------------------------------------------------Com a ampliació d’aquesta introducció cal apuntar els següents fets: ----------------------------------------------------1. La urbanització de Binissafúller Roters és la única de la zona urbana de la costa en la que la seva xarxa
de distribució d’aigua potable no és municipal, i la seva gestió està en mans d’una empresa privada
concessionària de la promotora original de la urbanització, i no ha estat mai recepcionada. -----------------------GASCON MIR MARIA CRISTINA - 41494395 MORLA SUBIRATS MARIA MONTSERRAT 41496743
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2. Des de fa alguna anys els veïns es queixen de la mala qualitat de l’aigua de la xarxa de la urbanització.
Aquest fet s’ha vist agreujat en els darrers temps, i segons les analítiques disponibles els nivells de clorurs
presents a l’aigua superen els límits permesos per a aigua de consum humà. -----------------------------------------3. Fa pocs mesos, l’Associació de Propietaris va facilitar a l’Ajuntament còpia de l’informe redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports José Antonio Fayas Janer, en el que es posa de manifest que: ------------- L’aigua que es distribueix no és apta per a consum humà, segons les analítiques disponibles. ---------------- L'ús autoritzat per a l’aigua extreta dels pous de subministrament és regadiu i domèstic, no per a ús públic.
- S’incompleix la normativa sanitària pel que fa a la protecció del pou. -------------------------------------------------- La proximitat dels pous a la costa provoca la intrusió d’aigua marina i l’alta presència de clorurs en l’aigua
de consum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquest darrer fer aconsella l’abandonament dels mateixos i la perforació d’uns de nous amés distància de
la costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El mal estat i l’insuficient dimensionat de la xarxa de distribució de la urbanització. -------------------------------4. En aquests moments l’Ajuntament de Sant Lluís té en marxa la revisió i actualització del projecte
d’urbanització de la zona, amb la finalitat de modernitzarla i implantar noves xarxes de clavegueram i pluvials
(ara inexistents) renovar la xarxa d’aigua potable, calçades, voravies, telefonia, baixa tensió i enllumenat
públic. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per donar solució als fets exposats amb anterioritat, es redacta aquest projecte conjunt de sondeig,
electrificació, elevació i canalització d'aigua potable. El mateix es composa dels següents projectes parcials:
1. Projecte d'aprofitament d'aigües subterrànies (perforació) redactat per l'Enginyer de Mines Nicolás Dameto
Truyols. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Projecte d'ampliació de xarxa subterrània de Baixa Tensió (per a electrificació del pou), redactat per
l'Enginyer Industrial Josep Quintana Subirats. -----------------------------------------------------------------------------------3. Projecte d'elevació i posta en servei, redactat per l'enginyer Industrial Joseph Quintana Subirats. -----------4. Projecte de canalització d'aigua potable des de la captació al dipòsit regulador de a urbanització
Binissafúller, redactat per l'arquitecte municipal Francesc Farrés Díaz-Meco. ------------------------------------------Aquests projectes, encara que formen un únic conjunt, s’han de desenvolupar i executar de forma
consecutiva i en l’ordre assenyalat. Per tant, el primer a executar serà la perforació del nou pou. ----------------CONCLUSIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Per fer possible aquesta perforació es necessita l’autorització de la Direcció general de Recursos Hídrics de
la Conselleria de medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Dita autorització només
és possible concedir-la a l’Ajuntament de Sant Lluís si aquest és el titular dels terrenys on es vol perforar. ---· Els terrenys on es vol perforar venen determinats per ser l’únic espai disponible en l’entorn de la
urbanització, al ser un lloc elevat i allunyat de la costa i dels posibles focus de contaminació per vessaments
de fosses sèptiques dels habitatges propers (veure el plànol adjunt a la memòria). Aquest terreny es situa en
una eixamplada de la carretera a Binissafúller, en un romanent de terreny del vell camí ancestral de
Binissafúller. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Com que la titularitat d’aquests terrenys no és municipal, s’ha de procedir a la seva expropiació, i com que
el primer pas és perforar el pou, per després determinar la qualitat de l’aigua i seu cabal autoritzable, és
urgent procedir a la seva expropiació. ----------------------------------------------------------------------------------------------· Si no es procedeix de forma urgent a la expropiació dels terrenys, i segueix el procediment ordinari,
l’Ajuntament no pot ocupar-los de forma immediata, acreditar la seva titularitat i no pot demanar i obtenir
l’autorització per al sondeig davant Recursos Hídrics. -------------------------------------------------------------------------· Si no s’executa el sondeig, l’aflorament i el bombeig de l’aigua d’aquest nou pou per al consum humà i
subministrament a la xarxa de distribució de la urbanització, no es pot garantir una qualitat i quantitat d’aigua
suficient per als residents de Binissafúller roters, agreujant el problema sanitari i social existent.” ----------------

A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar al Ple la següent ------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el projecte de perforació, electrificació, elevació i canalització d’aigua potable a la
urbanització de Binissafúller, amb un import d’execució material de cent vint-i-dos mil cinc-cents
vuitanta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims (122.584,74€), d’execució per contracta de cent
setanta-sis mil cinc-cents nou euros amb setanta-sis cèntims (176.509,76€), i un pressupost per a
coneixement de l’Administració (és a dir, que al pressupost estimat d’execució per contracte
s’afegeix un pressupost estimat per expropiacions) de 181.184,36€ ----------------------------------------i la seva divisió en quatre fases segons el següent detall: ------------------------------------------------------− Aprofitament d’aigües subterrànies, redactat per l’enginyer de mines Nicolás Dameto
Truyols, amb un pressupost d’execució material de 12.875,00€. -----------------------------------− Ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, redactat per l’enginyer industrial Josep
Quintana Subirats, amb un pressupost d’execució material de 4.470,00€. -----------------------
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Elevació d’aigües subterrànies redactat per l’enginyer industrial Josep Quintana Subirats,
amb un pressupost d’execució material de 20.325,00€. ----------------------------------------------− Canalització d’aigua potable des de la captació al dipòsit regulador, redactat per l’arquitecte
municipal Francesc Farrés Díaz-Meco, amb un pressupost d’execució material de
84.914,74€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Declarar expressament la utilitat pública del projecte esmentat. ----------------------------------Tercer.- Aprovar inicialment la relació de béns i drets que s’adjunten com a annex I d’aquests
acords, que resultaran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per executar l’esmentat
projecte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Disposar tot el que calgui per tal de sol·licitar al Govern de les Illes Balears la sol·licitud de
declaració d’urgència de l’ocupació dels terrenys afectats pel projecte denominat “perforació,
electrificació, elevació i canalització d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller”. ----------------Cinquè.- Sotmetre a informació pública el projecte i la relació de béns i drets esmentats en el punt
tercer per un termini de quinze (15) dies, per tal que les persones que hi estiguin interessades
puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents, mitjançant la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament, a la seu electrònica municipal, i al diari Menorca. Així mateix notificar el present acord
als propietaris afectats en la part que els pertoqui. ---------------------------------------------------------------Sisè.- Donar la mateixa publicitat i preceptiva audiència als afectats que l’establerta en el punt
precedent a la sol·licitud en relació amb la declaració d’urgent ocupació dels terrenys afectats per
l’expropiació, en compliment del que disposa l’article 56 del Reglament de la Llei d’expropiació
forçosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setè.- Ordenar a la intervenció municipal una retenció de crèdit per import de 4.674,60€ per tal de
cobrir el cost de les expropiacions dels béns afectats per l’execució del projecte. ----------------------Vuitè.- Designar el senyor Remigio Lora Buzón, com a representant de l’Administració en
l’expedient d’expropiació que s’inicia com a conseqüència d’aquesta obra, sense perjudici de la
possibilitat que aquest representant així designat pugui, amb la justificació prèvia al mateix
expedient, sol·licitar a la Batlia la designació de substitut per dur a terme alguna o algunes de les
actuacions pròpies del representant de l’Administració." --------------------------------------------------------−

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=45m30s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor d'Urbanisme.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar el projecte de perforació, electrificació, elevació i canalització d’aigua
potable a la urbanització de Binissafúller, amb un import d’execució material de cent
vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims
(122.584,74€), d’execució per contracta de cent setanta-sis mil cinc-cents nou euros amb
setanta-sis cèntims (176.509,76€), i un pressupost per a coneixement de l’Administració
(és a dir, que al pressupost estimat d’execució per contracte s’afegeix un pressupost
estimat per expropiacions) de 181.184,36€
i la seva divisió en quatre fases segons el següent detall:
−

Aprofitament d’aigües subterrànies, redactat per l’enginyer de mines Nicolás
Dameto Truyols, amb un pressupost d’execució material de 12.875,00€.
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−
−
−

Ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, redactat per l’enginyer industrial
Josep Quintana Subirats, amb un pressupost d’execució material de 4.470,00€.
Elevació d’aigües subterrànies redactat per l’enginyer industrial Josep Quintana
Subirats, amb un pressupost d’execució material de 20.325,00€.
Canalització d’aigua potable des de la captació al dipòsit regulador, redactat per
l’arquitecte municipal Francesc Farrés Díaz-Meco, amb un pressupost d’execució
material de 84.914,74€.

Segon. Declarar expressament la utilitat pública del projecte esmentat.
Tercer. Aprovar inicialment la relació de béns i drets que s’adjunten com a annex I
d’aquests acords, que resultaran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per
executar l’esmentat projecte.
Quart. Disposar tot el que calgui per tal de sol·licitar al Govern de les Illes Balears la
sol·licitud de declaració d’urgència de l’ocupació dels terrenys afectats pel projecte
denominat “perforació, electrificació, elevació i canalització d’aigua potable a la
urbanització de Binissafúller”.
Cinquè. Sotmetre a informació pública el projecte i la relació de béns i drets esmentats
en el punt tercer per un termini de quinze (15) dies, per tal que les persones que hi
estiguin interessades puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que estimin
pertinents, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a la seu electrònica municipal, i al diari
Menorca. Així mateix notificar el present acord als propietaris afectats en la part que els
pertoqui.
Sisè. Donar la mateixa publicitat i preceptiva audiència als afectats que l’establerta en el
punt precedent a la sol·licitud en relació amb la declaració d’urgent ocupació dels
terrenys afectats per l’expropiació, en compliment del que disposa l’article 56 del
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.
Setè. Ordenar a la intervenció municipal una retenció de crèdit per import de 4.674,60€
per tal de cobrir el cost de les expropiacions dels béns afectats per l’execució del
projecte.
Vuitè. Designar el senyor Remigio Lora Buzón, com a representant de l’Administració en
l’expedient d’expropiació que s’inicia com a conseqüència d’aquesta obra, sense perjudici
de la possibilitat que aquest representant així designat pugui, amb la justificació prèvia al
mateix expedient, sol·licitar a la Batlia la designació de substitut per dur a terme alguna o
algunes de les actuacions pròpies del representant de l’Administració.
SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A L'ANÀLISI
DEL TANCAMENT A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES AL CARRER SANT LLUÍS
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
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d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del matex text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dona compte de la moció presentada pel grup del Partit
Popular amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Havent transcorregut aproximadament un any del tancament a la circulació del C/ Sant Lluís (Es
Cos), durant els divendres a les 14:00 fins el diumenge a la matinada. -------------------------------------Essent coneixedors de la proposta de tancament que exposà la Sra. Batlessa i el Regidor de
Mobilitat el passat 10 de juliol, en la que es preveu el tancament complert a la circulació d’aquesta
via manco en el període de temps comprès entre les 7:00 a les 12:00am. ---------------------------------Tenint en compte que en el transcurs d’aquesta reunió sorgiren discrepàncies importants entre els
assistents en contra de la mesura proposada, el nostre grup considera procedent fer una anàlisi
profund de la situació per prendre les mesures oportunes que siguin necessàries per arribar a punt
d’acord que fins ara no hi ha estat. -----------------------------------------------------------------------------------Per tant, pensem que ens trobem en un moment oportú per conèixer veritablement l’opinió de la
ciutadania y que tots els grups municipals puguin arribar a un acord que perduri durant el temps. --Pensem que entre aquestes propostes s’haurien d’analitzar tancaments que s’han portat a terme a
altres indrets de Menorca, que poden tenir moltes similituds y que pensem que podrien generar un
consens a Sant Lluís com n’és el cas de Migjorn on hi va haver-hi un acord per tancar de dilluns a
divendres amb un horari de 19:00h a 24:00h i els dissabtes a partir de les 14:00h fins les 24:00h
del diumenge. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inclús es podria establir dues temporades durant l’any, la idiosincràsia de Menorca canvia molt
entre la temporada turística y la resta de l’any així que també s’hauria d’estudiar la creació de dues
temporades diferenciades entre el 1 de maig de cada any fins el 31 d’octubre. ---------------------------Per lo exposat anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Sant Lluís eleva a la
consideració del Ple la següent: ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------------Conscients de la necessitat d’arribar a un acord amb la mobilitat desitjada al Carrer Sant Lluís, el
Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda: --------------------------------------------------------------------------Primer. Deixar sense efecte la proposta de tancament proposada a la reunió de dia 10/07/17 en la
que es proposà un horari d’apertura de 7:00 a 12:00h. -------------------------------------------------------Segon. Iniciar un procés de diàleg entre la ciutadania per arribar a una solució en la que s’hi
puguin tenir en compte les diferents opinions i que sigui una base per aconseguir una solució que
perduri durant el temps. ------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Valorar la següent proposta per el tancament del transit rodat al Carrer Sant Lluís amb dos
períodes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. entre dia 1 de maig i 31 d’octubre en horari de 19:00h a 24:00h i els dissabtes a partir de les
14:00h fins les 24:00h del diumenge. --------------------------------------------------------------------------------2. entre dia 1 de novembre i a 30 de abril, els dissabtes a partir de les 14:00h fins les 24:00h del
diumenge. "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=55m58s
Atès a les aportacions fetes pels distints grups polítics, la batlessa demana fer una pausa
de cinc minuts.
Es reprèn la sessió. El debat i les intervencions dels regidors/es es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=1h11m57s
Tot seguit, la batlessa demana fer una nova pausa.
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Es reprèn la sessió. El debat i les intervencions dels regidors/es es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=1h17m31s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
grup el PI - Proposta per les Illes, de deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6), acorda deixar el present punt damunt la taula.
SETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA
CREACIÓ D'UNA GUIA D'ÚS DE XARXES SOCIALS
Atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa corresponent, la
batlessa anuncia que, en primer lloc, s'ha de sotmetre a votació la inclusió del present
punt a l'orde del dia, en compliment del que preveu l'article 82.3 del RD 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, amb relació a l'article 97.2 del matex text legal.
Abans de sotmetre a votació la inclussió del present punt a l'ordre del dia, es produeixen
diferents intervencions dels regidors/es, les quals es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/227731424#t=1h22m22s
Tot seguit, es sotmet a votació la inclusió de l'assumpte a l'ordre del dia. Es produeix el
següent resultat: sis vots a favor, corresponents als membres del PP (6); i set vots en
contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI(1). Atès
el resultat de la votació, la batlessa declara que no procedeix la inclussió del present punt
a l'ordre del dia.
VUITÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL "A MENORCA VOLEM ACOLLIR" SOBRE LA
CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del matex text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dona compte de la declaració institucional "A Menorca Volem
acollir", que diu:
"La crisi de les persones desplaçades i refugiades a la Mediterrània i a Europa s’ha convertit en la
pitjor crisi humanitària des de finals de la Segona Guerra Mundial.
La inestabilitat a la regió d’Orient Mitjà, amb les guerres i conflictes d’Afganistan, Síria, Iraq o
Iemen, entre altres, està provocant des de 2015 el major èxode de l’època contemporània. Al llarg
dels últims dos anys, més d’un milió de persones han arribat a la Unió Europea procedents
d’aquests conflictes, i es calcula que prop de dos milions més malviuen en camps de refugiats i
campaments irregulars a països de la perifèria d’Europa com Turquia, Líban o Jordània.
15
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Davant aquesta gravíssima realitat, les institucions comunitàries i els governs dels estats membres
de la Unió Europea han respost tard i malament, amb una passivitat vergonyosa que qüestiona
severament els valors ètics i polítics que fonamenten el projecte europeu.
Les institucions públiques de Menorca han expressat reiteradament la seva adhesió al clam social
per l’obertura de fronteres i l’acollida efectiva de persones refugiades a la nostra illa. S’han aprovat
declaracions institucionals, manifestos, mocions i propostes d’acord. Els vuit ajuntaments de
Menorca i el Consell Insular han unit esforços entorn al Fons Menorquí de Cooperació per elaborar
un Pla d’acollida i poder respondre de manera eficaç i coordinada quan es produeixi la vinguda de
persones refugiades a la nostra illa. S’ha instat en diverses ocasions les instàncies polítiques
superiors perquè s’obrin les fronteres, es creïn corredors de passatge segur, es respecti la legalitat
internacional en matèria d’asil, i es compleixin els compromisos d’acollida d’una quota mínima de
persones refugiades a l’Estat. Però veim, amb preocupació i impotència, que les nostres peticions
no han estat ateses.
L’incompliment dels compromisos contrets pel Govern espanyol és especialment flagrant. De les
17.337 persones refugiades que Espanya es va comprometre a acollir abans del setembre de
2017, quan només hi falten pocs mesos pel compliment d’aquest termini, el número de persones
acollides és gairebé anecdòtic: a finals de maig, just arribava a 1.300, un pobre 7,5% del total
previst. Segons un recent informe d’Intermón Oxfam, aquesta ridícula quota de visats d’asil
concedits situa Espanya a la cua de la Unió Europea en el compliment dels acords d’acollida de
refugiats.
Aquesta actitud d’Espanya és, desgraciadament, coherent amb el tractament que ha donat l’Estat a
un col·lectiu refugiat amb el qual Espanya té llaços històrics i una responsabilitat ètica i política
evident, com és el poble sahrauí, amb milers de desplaçats als camps algerians de Tindouf.
Novament, la passivitat i el pas del temps són la combinació letal perquè aquest conflicte deixi de
ser notícia i es vagi enfonsant en l’oblit.
Mentrestant, la crisi a la Mediterrània continua i s’agreuja, i les institucions europees no sols no
relaxen el tancament de les fronteres, sinó que des de 2016 la UE ha pactat amb Turquia —un
estat que no respecta els drets humans i on la democràcia es troba en franca recessió—un acord
de tancament de fronteres i retorn forçat de persones refugiades al territori turc, a canvi de
compensacions econòmiques per aquest estat.
Com a conseqüència de tot aquest despropòsit, els camps de refugiats creixen en número i en
ocupació, i les persones mortes a la Mediterrània en intents no reeixits d’arribar a la riba nord
s’incrementen fins a unes xifres que fan estremir.
Les competències en matèria d’asil i refugi són de l’Estat, però la responsabilitat ètica i política és
de totes les institucions i, per extensió, de tota la ciutadania. Per açò, des de Menorca volem
reiterar una vegada més la crida del Consell Insular i dels Ajuntaments per l’habilitació de solucions
ràpides i efectives que responguin a aquesta gravíssima crisi humanitària. Així, idò:
1. Defensam el dret a la lliure circulació de les persones com a dret humà fonamental, tal i com,
de fet, reconeix l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
2. Reiteram el nostre compromís per impulsar una política efectiva d’acollida de migrants i
persones refugiades, en compliment de les nostres competències i responsabilitats, en
coordinació amb les altres administracions públiques de Menorca i de les Illes Balears, i a
través dels projectes i iniciatives del Fons Menorquí de Cooperació.
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3. Ens comprometem a habilitar dels recursos necessaris perquè Menorca pugui acollir persones
refugiades, i a treballar activament per garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de
les persones migrades i refugiades a Menorca.
4. Expressam el nostre suport a les campanyes de denúncia, reivindicació i sensibilització de la
Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i del grup A Menorca som refugiats, i els animam a
continuar impulsant accions que desvetllin la consciència ciutadana i pressionin les
administracions públiques a actuar.
5. Feim una crida al Govern de l’Estat espanyol, i en particular al seu President, Sr. Mariano
Rajoy, perquè doni les instruccions oportunes als organismes pertinents per tal que es
compleixi el compromís d’acollida de 17.337 persones refugiades dins l’any 2017.
6. Instam la Unió Europea a canviar la política comunitària d’atenció a les persones refugiades i,
en general, la política de migracions, desenvolupant una nova estratègia global per eradicar les
causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets humans en origen, que
són l’arrel i la causa dels moviments forçats de persones.
7. Demanam al Govern de les Illes Balears una major implicació en l'acollida de refugiats, així
com una major agilitat en el repartiment dels refugiats dins les Balears, recordant que
actualment es troben allotjats a un alberg.
8. Anunciam la nostra intenció de visitar el President del Govern espanyol, Sr. Mariano Rajoy, per
lliurar-li a mans aquesta declaració institucional, les signatures que recullin els manifestos de la
Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca i del grup A Menorca Som Refugiats, i el Pla
d’acollida de persones refugiades elaborat pel Fons Menorquí de Cooperació, tot insistint en la
nostra capacitat, preparació i disponibilitat per acollir persones refugiades des d’ara mateix."

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=1h32m38s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la declaració institucional
transcrita anteriorment, la qual és aprovada per unanimitat.
NOVÈ. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2018
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del matex text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
Seguidament, la secretària dona compte de l'escrit de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears, RE 3088, de dia 14.07.17, en el qual es detalla
la relació de festes laborals per a l'any 2018, que és com segueix:
- 1 de gener, Cap d'Any, dilluns.
- 6 de gener, Epifania del Senyor, dissabte. Aquesta és de caràcter recuperable.
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- 1 de març, Dia de les Illes Balears, dijous.
- 29 de març, Dijous Sant, dijous.
- 30 de març, Divendres Sant, divendres.
- 2 d'abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
- 1 de maig, Festa del Treball, dimarts.
- 15 d'agost, Assumpció de Maria, dimecres.
- 12 d'octubre, Festa Nacional, divendres.
- 1 de novembre, Dia de Tots Sants, dijous.
- 6 de desembre, Dia de la Constitució, dijous.
- 8 de desembre, Immaculada Concepció, dissabre.
- 25 de desembre, Dia de Nadal, dimarts.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=1h34m31s
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís per
a l'any 2018 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 26 de desembre (Segona festa de
Nadal).
DESÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
La secretàra dona compte de les següents sentències:
Sentència 321/17, de data 7 de juliol de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Palma, amb relació al recurs contenciós administratiu (Procediment
ordinari 100/2015) interposat per Apartamentos Punta Prima
En data 29 de juliol de 2015 Apartamentos Punta Prima va interposar recurs contenciós
administratiu contra la desestimació presumpta de la reclamació patrimonial interposada
pel recurrent contra l’Ajuntament per anul·lació parcial de llicència, anul·lació resultant
d’un altre procés contenciós administratiu.
La Sentència núm. 321 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma estima
parcialment el recurs i reconeix:
-El dret de la recurrent a la indemnització en la quantia de 753.651,69€ conforme la
Pericial Judicial.
-Afegir a aquesta quantitat els costs del capítol 21.
-Afegir a la quantitat la de 206.406,99€ d’IVA sempre que es demostri el seu pagament.
-El dret a incloure en la indemnització la quantitat de 180.000€ de danys morals
Contra la Sentència es pot interposar recurs d’apel·lació.
Sentència 83/17, de 9 de maig de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Palma, amb relació al recur contenciós administratiu (Procediment ordinari
161/2010) interposat per Serveis Socials Balears BB Serveis, S.L.
L’entitat Serveis Socials Balears BB Serveis, S.L. va interposar recurs contenciós
administratiu, el núm. 161 de 2010, contra la resolució del Ple de data 1 de juliol de 2010
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que desestimà el recurs de reposició interposat contra l’acord de 29 d’abril que va
adjudicar provisionalment la gestió del servei de residència i centre de dia per a gent
gran; al mateix es va acuñar el PO 162/2010 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3
de Palma, inteposar contra la resolució del Ple de 3 de juliol de 2010 que va adjudicar
definitiavment el contracte.
La Sentència 83/2017 estima el recur i en conseqüència:
−
−
−
−

Anul·la la resolució d’1 de juliol de 2010 que desestimà el recur de reposició y la
resolució de 3 de juliol d’adjudicació definitiva.
Declara la inadmissibilitat de la proposta formulada per la finalment adjudicatària.
Declara el dret de la recurrent a l’adjudicació del servei.
Condemna a l’ajuntament al pagament dels danys i perjudicis causats a l’actora
en reconeixiement d’una situació jurídica individualitzada, pel temps en el que no
hagi pogut executar el contracte a determinar en execucióde sentència,
indemnització que consistirà en el benefici industrial (6%) de l’adjudicació que
hauria obtingut d’haver executat el contracte.

Acte núm. 106, de 17 de juliol de 2017, amb relació al recurs d’apel·lació contra
l’Acte de 23 de febrer de 2017 dictat en l’execució definitiva 13/2014, del
procediment ordinari 124/2004
La Sentència núm. 640/2013, de 7 d’octubre del Tribunal Superior de Justícia, dictada en
relació amb l’execució seguida en el Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu respecte
els actes núm. 124 de 2004, va decidir que l’Ajuntament devia abonar a Orfila, S.L. la
quantitat de 6.050.036,10€ i que aquella quantitat devengaria l’interès legal dels diners.
L’Acte de dia 23 de febrer de 2017 diu que els comptes s’han de calcular conforme
resulta de la sentència. L’Ajuntament va considerar que la sentència núm. 640/2013
només imposa els interessos a partir de la mateixa i va apel·lar l’Acte.
Ara, l’Acte 106, de 17 de juliol, desestima el recurs contra l’Acte de 23 de febrer de 2017,
dictat en l’execució definitiva 13/2014, Procediment ordinari 124/2004
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/227731424#t=1h39m27s
El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors en el present punt es poden consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=1h57m07s
Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de cinc minuts. A les 22.10 hores es
reprèn la sessió.
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A continuació, el Sr. Carretero Tudurí sol·licita la inclusió d'un punt d'urgència, en
concret: Moció que presenta el PI - Proposta per les Illes Balears amb relació a l'obertura
i tancament del Cós a la circulació de vehicles.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure'l.
DOTZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
captura de les cabres de s’Algar, així com la resposta del regidor d’Urbanitzacions,
Llorenç Carretero Tudurí, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=1h59m28s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al servei d’atenció domiciliaria, així com la resposta de la regidora d’Afers Socials, Teresa
Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=2h01m30s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a les
inversions del canvi de gespa del camp de futbol i de l’edifici on s’ubicarà la Policia Local i
els Serveis Socials, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats i
del regidor del Pi, Llorenç Carretero Tudurí, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=2h02m18s

La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
borsa de treball d’auxiliars administratius, així com la resposta del regidor de Personal,
Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=2h07m40s

La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació al tren
turístic de Sant Lluís, així com la resposta del regidor de Turisme, Llorenç Carretero
Tudurí i de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=2h08m50s

La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, reiterant qüestions
demanades en el Ple del mes de maig, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=2h11m18s

La intervenció del regidor de Medi Ambient Llorenç Carretero Tudurí, agraint la feina feta
per l’inspector de Medi Ambient amb motiu de la captura de les cabres, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=2h13m42s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 06.07.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/227731424#t=2h14m03s
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TRETZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
AMB RELACIÓ A L'OBERTURA I TANCAMENT DEL CÓS A LA CIRCULACIÓ DE
VEHICLES
Es dona compte de la moció presentada pel grup el PI - Proposta per les Illes Balears,
que diu:
"Exposició de motius. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Atenent a les diferents reunions mantingudes tant a nivell polític com a nivell veïnal veient les
discrepàncies que existeixen a fi efecte de poder resoldre aquesta situació d'una vegada per totes
donant opció a tots els veïns del nostre terme municipal al que puguin opinar per dita situació ja
que entenen que aquesta actuació afecta a tothom sigui del casc urbà, sigui dels caserius, sigui de
la costa, és pel que feim la següent proposta d'acord: ----------------------------------------------------------Primer. Prioritzar o realitzar de forma urgent una consulta a tots els veïns del municipi i que a la
vegada sigui vinculant amb la presa de decisió. ------------------------------------------------------------------Segon. Que la consulta a realitzar es consensui les diferents opcions en el dia d'avui que hi ha
damunt la taula. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Que es deixi damunt la taula qualsevol tipus d'obertura o tancament que en aquest
moment es proposa." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/227731424#t=2h15m09s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
grup el PI - Proposta per les Illes, de deixar el present punt damunt la taula.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar el present punt damunt la taula.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 22:45, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a: https://drive.google.com/open?id=0B1XwLUGGrFdzb0dsWUVCTUNiZ00
https://drive.google.com/open?id=0B1XwLUGGrFdzb0dsWUVCTUNiZ00
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
+iBIyEGnM9GlRKq7P0TOtkIZeX8=(00001.MTS)
FM2hWkL/g5QN+jeDraC7PzQYtmc= (00002.MTS)
dPIh8DiJQcInwdVtycfkr0EjLVI= (00003.MTS)
xIXHFiEjIakU2nHXNQZ9pnFfUBw= (00004.MTS)
VkcVtK2lmUvaq0RNx/CKRVL7TuQ= (00005.MTS)
C0uaVKFdb+rd/hugL/XGQMHmHN4= (00006.MTS)
47U0JAXqZmgJXSwB8gP2sURZsCw= (00007.MTS)
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