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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 26/11/2009
Hora: de les 20 a les 21.25 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n. Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

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

Secretari:

Isidro López de Hoyos Herrero

Ordre del dia
Primer.- Signatura acta sessió anterior
Segon.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.11.09.- Ratificació
Resolucions d'Alcaldia en matèria de personal
Tercer.- Dictamen Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 23.11.09.- Aprovació
inicial modificació ordenança fiscal que regula l'impost sobre béns immobles
Quart.- Proposta de resolució que presenta el grup d'EM-EU a l'empara de l'article 87
de la Llei 20/2006.- Recepció plena dels canals autonòmics catalans i valencians
Cinquè.- Moció conjunta que presenten els grups polítics de l'Ajuntament de Sant Lluís
amb relació a la situació d'Aminetu Haidar, activista dels drets humans al Sàhara
Occidental
Sisè.- Donar compte acte núm. 285/09 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Palma de Mallorca amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per
Inversiones Punta Prima, SL contra aquest Ajuntament (PO 31/2007)
Setè.- Donar compte Sentència núm. 704 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Salvador Sorjus
Puchet contra el CIM i l'Ajuntament de Sant Lluís (PO 932/2001)
Vuitè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- SIGNATURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió de dia 29.10.09.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l’esmentada acta i la signa.
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SEGON.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.11.09.- 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); cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5); i un
vot en contra, corresponent al membre d’EM-EU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions d’Alcaldia núm. 2009/759;
2009/760; 2009/776; 2009/777; 2009/778; 2009/781; 2009/782; 2009/784;
2009/881; 2009/836; 2009/915, indicades anteriorment.

TERCER.- DICTAMEN COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I MOBILITAT
23.11.09.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL QUE
REGULA L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
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 l’informe de Secretaria, de dia
19.11.09, amb relació a la modificació de l’ordenança que regula l’impost sobre béns immobles.
Així mateix, manifesta que aquesta modificació és merament de gestió administrativa, no
modifica el tipus d’IBI, i l’objecte és que dins l’ordenança hi hagi normativa específica que
reguli el procediment de comunicació municipal d’alteracions cadastrals, la qual cosa permetrà
una més eficaç i ràpida actualització de les bases cadastrals.
N’efectua una detallada
explicació.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que sobre la incorporació d’aquests articles no té res a
dir, però, respecte a l’ordenança original, ha vist que hi ha una sèrie de bonificacions segons el
nombre de membres d’una família i la renda, i voldria saber si es demana la declaració de la
renda a tothom. La Sra. Marqués Portella respon que no, únicament als ciutadans que ho
demanen perquè compleixen qualcun d’aquest requisits. El Sr. Melià Mercadal demana si els
ciutadans n’estan informats, d’aquestes bonificacions. La Sra. Marqués respon que bastants. Per altra banda, el Sr. Melià Mercadal manifesta que la renta anual de la unitat familiar parteix
de <2’5 SMI, però els ciutadans que tenen molt menys de 2’5 SMI se’ls bonifiqui amb el mateix
que els que en tenen 2’5... no sembla just. La Sra. Marqués Portella manifesta que també s’ha
de tenir en compte que, a part d’aquestes bonificacions, hi ha les bonificacions que vénen de
l’Àrea de Serveis Socials, així com donam facilitats a tothom perquè puguin pagar l’IBI en sis
mesos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança que regula l’impost sobre béns
immobles, incorporant els articles 4t, 5è, 6è, 7,è, 8è, 9è, 10è, 11è, 12è,13è i 14è, de
conformitat amb els texts que figuren a l’expedient. ----------------------------------------------------------2
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Segon. Publicar en el BOIB i en un diari de màxima difusió insular l’anunci del present acord, a
l’objecte que durant el període d’un mes els interessats puguin examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes. -----------------------------------------------------------------------En el cas de no presentació d’al·legacions o reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord inicial, sense necessitat d’acord plenari.” --------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que aquesta modificació de l’ordenança
és simplement un tràmit administratiu per tal d’afavorir els ciutadans que, una vegada
feta l’obra i disposin de la llicència de primera ocupació, no hagin de fer una segona
gestió davant Cadastre, sinó que serà l’Ajuntament qui directament posarà en
coneixement del Cadastre les obres noves. Conclou dient que és una cosa bona per
a tothom i, per açò, es presenten aquestes modificacions per a la seva aprovació.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU està d’acord amb la modificació
que es proposa, però no pot votar-hi a favor perquè no està d’acord amb els criteris de
progressivitat que es preveuen, no en la modificació, sinó en l’ordenança en si, ja que
amb aquests criteris només es té en compte els ingressos familiars en els casos de
famílies de quatre membres o més i no es té en compte els criteris estrictament de
renda dels interessats. Així mateix, recorda que a la comissió la Sra. Marquès va dir
que també hi havia bonificacions a través dels Serveis Socials, per la qual cosa voldria
saber on figuren aquestes bonificacions.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que les bonificacions dels Serveis Socials
no figuren a l’ordenança de l’IBI, són bonificacions que es fan directament per a casos
puntuals de famílies que ho necessiten. Així mateix, vol deixar constància que la
modificació que es presenta avui no té res a veure amb aquestes bonificacions, i que
si el senyor Melià realment no està d’acord amb l’ordenança, presenti una proposta
per canviar-la i ella es compromet a estudiar-la.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (5)
i PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i
EM-EU (1); acorda:
Primer.- Aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança que regula l’impost sobre
béns immobles, incorporant els articles 4t, 5è, 6è, 7,è, 8è, 9è, 10è, 11è, 12è,13è i 14è,
de conformitat amb els texts que figuren a l’expedient.
Segon. Publicar en el BOIB i en un diari de màxima difusió insular l’anunci del present
acord, a l’objecte que durant el període d’un mes els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no-presentació d’al·legacions o reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord inicial, sense necessitat d’acord plenari.
QUART.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'EM-EU A
L'EMPARA DE L'ARTICLE 87 DE LA LLEI 20/2006.- RECEPCIÓ PLENA DELS
CANALS AUTONÒMICS CATALANS I VALENCIANS
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El secretari dóna compte de l’escrit presentat per Miquel Melià Mercadal, portaveu
d’EM-EU, RE 6279, de dia 16.11.09, mitjançant el qual presenta una proposta de
resolució a l’empara de l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que literalment diu:
“Donar suport a la proposició de Llei presentada mitjançant INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR davant les Corts Espanyoles amb el nom de “Televisió sense Fronteres”
amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal de garantir
legalment i de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i
televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que
conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.
Així mateix, aquest Ajuntament anima la ciutadania a recolzar mitjançant la seva
signatura, l’esmentada iniciativa legislativa popular.
Per a una col·laboració més efectiva, el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda posar
a disposició de l’Associació Televisió sense Fronteres, alguna dependència municipal,
com ara la Biblioteca Pública, per a la recollida de signatures.
Aquest acord es comunicarà a les Corts Espanyoles i a la Comissió promotora de la
iniciativa.”
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que a l’exposició de motius queda clara quina
és la intenció d’aquesta proposta d’acord, la qual es basa en la mateixa Constitució
espanyola, que estableix un principi de protecció del pluralisme lingüístic, la protecció
de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural
d’Espanya i, per altra banda, la ratificació per part de l’Estat Espanyol, l’any 2001, de
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix
obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de
comunicació. Així mateix, manifesta que l’article 11è de l’esmentada Carta, que
estableix les obligacions de les parts respecte dels mitjans de comunicació, disposa,
en el seu apartant segon:
“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions
de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o
pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió
d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”

Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que, per tot açò, la Comissió Promotora de
la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei “Televisió sense Fronteres” presenta a la
Mesa del Congrés una proposta de llei amb aquest nom, que té per objecte garantir la
recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades
totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
Finalment, el Sr. Melià Mercadal manifesta que, per totes les circumstàncies
exposades, EM-EU proposa que es prengui l’acord de donar suport a aquesta
iniciativa presentada per l’associació Televisió sense Fronteres; que l’Ajuntament
anima la ciutadania donar suport a aquesta campanya; que es posi a disposició de
l’associació alguna dependència municipal per a la recollida de signatures; i que es
comuniqui aquest acord a les Corts Espanyoles i a la Comissió promotora de la
iniciativa.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana si es pot fer una esmena in voce.
El secretari manifesta que, en principi, les esmenes in voce no estan permeses, ja que
s’han de presentar per escrit a l’inici de la deliberació del punt.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular està completament
d’acord amb la proposta d’EM-EU; veu amb molt bons ulls tota la seva argumentació
sobre el que diu la Constitució Espanyola sobre la protecció del pluralisme i, sobre
aquesta base, considera que aquesta moció podria ser una mica més àmplia. Creu
que s’hi podria incloure, no només els canals propers a nosaltres -català i valencià-,
sinó tots els canals autonòmics, de manera que els senyors que visquin aquí, que
siguin gallecs, puguin sentir el seu canal en gallec, els bascos, en basc... Afegeix que
avui en dia no hi ha massa proximitat en la qüestió del progrés que hi ha hagut quant
a globalització i, com més canals tinguem, molt més ric serà. Conclou dient que per
aquesta raó el Partit Popular presenta aquesta esmena o proposta, en el sentit que
aquesta proposició s’ampliï a tots els canals autonòmics.
Intervé el batle. Manifesta que, si no ho ha entès malament, la proposta in voce que
presenta el Partit Popular no pot acceptar-se.
Tot seguit, el secretari fa la lectura de l’article 97 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que diu:
“Enmienda.- Es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada
por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la
deliberación del asunto.”

El batle manifesta que, en tot cas, avui es pot aprovat la proposició d’EM-EU i, en el
proper Ple, se’n pot preparar una altra. No obstant açò, vol deixar constància que en
aquests moments, si bé és de pagament, a través del canal digital (antena parabòlica)
es poden veure una sèrie de canals autonòmics i internacionals.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que, doncs, que quedi constància quina és la intenció
del Partit Popular en aquest sentit.
Anuncia que votaran a favor de la proposta
d’EM-EU.
Finalment, el batle assenyala que a la Junta de Portaveus va manifestar el parer de
l’equip de govern sobre aquesta proposta i, no tan sols hi estan d’acord, sinó que ja
s’ha començat a replegar signatures en aquest Ajuntament, ja que en el SAC (Servei
d’Atenció al Ciutadà) hi ha els fulls perquè la gent hi pugui signar. Conclou dient que
hi donaran suport.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la proposició presentada per
EM-EU.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Donar suport a la proposició de Llei presentada mitjançant INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR davant les Corts Espanyoles amb el nom de Televisió sense
Fronteres amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal
de garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics de
ràdio i televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que
conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.
Segon.- Així mateix, aquest Ajuntament anima la ciutadania a donar suport mitjançant
la seva signatura, a l’esmentada iniciativa legislativa popular.
5

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Tercer.- Per a una col·laboració més efectiva, el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís
acorda posar a disposició de l’Associació Televisió sense Fronteres, alguna
dependència municipal, com ara la Biblioteca Pública, per a la recollida de signatures.
Quart.- Aquest acord es comunicarà a les Corts Espanyoles i a la Comissió promotora
de la iniciativa.
CINQUÈ.- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS DE
L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ D'AMINETU
HAIDAR, ACTIVISTA DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA OCCIDENTAL
El secretari dóna compte de la moció conjunta que presenten els grups polítics de
l’Ajuntament de Sant Lluís amb relació a la situació d’Aminetu Haidar, activista dels
drets humans al Sàhara Occidental, que diu:
“Volem expressar la nostra preocupació per la situació creada arran de l’expulsió del Marroc
d’Aminetu Haidar, l’activista dels drets humans al Sàhara Occidental, que tornava al Sàhara
després de rebre una distinció internacional. La dirigent sahrauí, que aquest mateix any ha
visitat Menorca està en aquests moments en vaga de fam a l’aeroport de Lanzarote, a
Canàries, com a protesta davant la situació en què es troba, privada del seu passaport i de fet
expulsada del Marroc a la força.----------------------------------------------------------------------------Menorca i Sant Lluís que mantenen una actitud solidaria amb el poble sahraui des de fa molts
anys, i que ha acollit cada estiu un bon nombre de fillets sahrauís dins el programa de
“Vacances en Pau”, no pot deixar de manifestar de nou la seva solidaritat amb aquest poble, i
concretament amb Amiteu Haidar i tot el que ella representa.-----------------------------------------Demanam al Govern Espanyol una actitud de defensa activa dels drets del poble saharaui i que
assumeixi el compromís de defensar Aminetu Haidar, tant des del punt de vista dels drets
humans com pel fet que es tracta d’una ciutadana del que va ser la província espanyola del
Sàhara Occidental.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Som prou conscients que l’anomenat “problema del Sáhara” no es més que el d’un procés de
descolonització inacabat, que sols es pot resoldre d’acord amb les resolucions aprovades per
les Nacions Unides en el sentit que sigui el poble sahrauí qui pugui decidir el seu futur, en
l’exercici del seu dret a l’autodeterminació, i demanam al Govern Espanyol un compromís ferm
de treballar perquè aquest dret es pugui exercir per part dels que van ser ciutadans de l’Estat
Espanyol, abans de l’entrega d’aquells territoris al Marroc.” ------------------------------------------------

Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular vol remarcar el que van
comentar a la Junta de Portaveus respecte a l’actuació del govern espanyol, i li resulta
un poc estrany que aquest govern hagi deixat entrar aquesta senyora sense tenir
passaport, i està totalment d’acord amb el que va comentar el batle sobre l’ambigüitat
d’aquest govern. Afegeix que, a pesar que el batle no ho admetrà públicament, està
clar que aquesta ambigüitat que el batle va denunciar s’està donant massa vegades i
espera que faci efecte la petita petició que es fa a través d’aquesta moció conjunta i
pugui arribar al govern espanyol.
Intervé el batle. Agraeix la moció conjunta i espera que aquesta situació es resolgui
satisfactòriament al més prest possible i que aquesta persona pugui tornar a casa seva
amb tota la llibertat del món, que la tenia fa uns quants dies i que en aquest moments
no la té. Conclou dient que amb aquesta moció es tracta de mostrar el suport de
l’Ajuntament de Sant Lluís cap a Aminetu Haidar.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació la moció presentada.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar en tots els seus termes la moció
conjunta presentada pels grups polítics de l’Ajuntament de Sant Lluís amb relació a la
situació d’Aminetu Haidar, activista dels drets humans al Sàhara occidental, transcrita
anteriorment.
SISÈ.- DONAR COMPTE ACTE NÚM. 285/09 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA AMB RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER INVERSIONES PUNTA PRIMA,
SL CONTRA AQUEST AJUNTAMENT (PO 31/2007)
El secretari dóna compte de l’acte núm. 285/09, de dia 01.10.09, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, mitjançant el qual s’acorda la caducitat
d’instància del procediment ordinari núm. 31/2007, relatiu al recurs contenciós
administratiu interposat per Inversiones Punta Prima, SL contra el Ple de l’Ajuntament
de dia 30.11.06, amb el consegüent acabament del procés i l’arxivament definitiu de
les actuacions.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SETÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 704 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER SALVADOR SORJUS PUCHET CONTRA EL
CIM I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS (PO 932/2001)
El secretari dóna compte de la sentència núm. 704, de dia 19.10.09, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs
contenciós administratiu interposat per Salvador Sorjus Pauchet contra l’acord de dia
23.04.01 que aprova definitivament amb prescripcions la modificació puntual de les
normes subsidiàries de Sant Lluís núm. 3/2000 del Polígon Nord de Biniancollet,
publicat en el BOIB núm. 60 de dia 19.05.01(PO 932/2001).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

VUITÈ.- 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 21.09.09
-

Punt 2n, apartat 1er.- Còpia de l’escrit de l’Administració General de l’Estat, RE
4780, de dia 02.09.09.

-

Punt 10è.- Còpia de l’acta de traspàs de la instal·lació anomenada Deixalleria
de Sant Lluís entre el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís.
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Junta de Govern Local de dia 28.09.09
-

Punt 3r, apartat 3r.- Còpia de l’escrit presentat per Lorena Ruiz Sana, RE 5170,
de dia 21.09.09.

Junta de Govern Local de dia 07.10.09
-

Punt 11è.- Còpia de les factures presentades per Joan Moll i Serra núm.
239/2009, per import de 2.217,96 euros i núm. 236/2009, per import de
5.544,90 euros.

Junta de Govern Local de dia 19.10.09
-

Punt 2n, apartat 1r.- Per obrir una activitat té entès que es necessita una
permís. En aquest punt es concedeix aquest permís, per la qual cosa
demana: És legal que aquesta activitat ja estigués en funcionament? Que ha
fet l’Ajuntament perquè es complís la llei?

-

Punt 2n, apartat 3r.- Còpia de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals
amb relació a la sol·licitud de llicència per a l’ampliació de bar–restaurant
presentada per Sa Pedrera des Pujol CB.

Junta de Govern Local de dia 02.11.09
-

Punt 2n, apartat 5è.- A un requadre s’especifica que a una zona residencial
intensiva baixa 2, els apartaments han de ser de cinc places per habitatge o
una plaça per 150 m2 de local. Que diu la normativa quan es tracta de
restaurants?

-

Punt 4è.- Còpia de les següents factures del mes d’agost de 2009:
1. Casal Català, per import de 1.995 euros.
2. Comercial Jaype, per import de 118,74 euros.
3. David Mascaró, per import de 1.438,40 euros.
4. Editorial Menorca, per import de 665,81 euros.
5. Es Bastió de s’Illa, per import de 375 euros.
6. Grup Empreses Alonso Marí, per import de 3.000 euros.
7. Jovimar Gomila, SL, per import de 4.439,60 euros.
8. Servigrup de Menorca, SL, per import de 1.216,35 euros.
9. Tecnoinstaladora, per import de 881,60 euros.
10. Tons i Sons, Bartolome Mercadal, per import de 406 euros.

-

Punt 5è.- Còpia de les següents factures del mes de setembre de 2009:
1. Adriana Producciones SL, per import de 754 euros.
2. Comercial Jaype, per import de 136,14 euros.
3. Editorial Menorca, per import de 647,80 euros.
4. Editorial Menorca, per import de 176,56 euros.
5. Material de Materiales, SA, per import de 78,68 euros.
6. Panaderia Luis Pons, SL, per import de 172,27 euros.
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-

Punt 8è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 i única “Instal·lació de panells
d’aïllament tèrmic en el quadre destinat a fems del geriàtric i centre de dia”, per
import de 8.443 euros.

-

Punt 9è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 i única “Treballs extraordinaris
d’electricitat en el geriàtric i centre de dia”, per import de 8.117,10 euros.

-

Punt 10è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 i única “Ventilacions cuina i
caldera del geriàtric i centre de dia”, per import de 37.967,11 euros.

-

Punt 11è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 i única “Treballs quadre
general generador geriàtric i centre de dia”, per import de 4.994,73 euros.

-

Punt 18è.- Explicació dels motius pels quals d’un contenciós perdut l’any 2004
no se’n van pagar les costes i s’ha fet necessari la reclamació de pagament per
part de l’advocat de la part contrària.

-

Punt 19è.- Còpia de la certificació d’obra núm. 1 i única “Habilitació àrea de
jocs per a nens a la urbanització de Son Ganxo”, per import de 16.591,27
euros.

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

2009/780, 2009/799, 2009/817, 2009/818, 2009/820, 2009/821, 2009/824,
2009/827, 2009/837, 2009/839, 2009/859, 2009/882, 2009/894, 2009/898,
2009/901, 2009/909 i 2009/911.

NOVÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé la Sra. Gornés Fiol. Diu que en el darrer Ple el Partit Popular va manifestar
que diverses persones li havien demanat una prolongació de l’horari dels autobusos;
el batle va dir que tenia entès que era fins a les 23 hores i el Partit Popular va dir-li que
no, que el darrer de Maó cap a Sant Lluís era a les 20.15 hores. Com que el batle va
dir que s’ho miraria i que faria gestions, vol saber si ha fet qualque cosa al respecte.
El batle manifesta que el senyor Lora, en el seu torn de paraula, li contestarà.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Demana al batle si ha tingut qualque resposta de
la Direcció General de Telecomunicacions respecte a la qualitat de la recepció de la
TDT.
El batle respon que no, i li lliura una còpia de l’escrit que es va remetre a l’esmentada
Direcció General.
Intervé el Sr. Morro Ferra. Manifesta que en el Ple de dia 30.09.09 va demanar si
estaven aprovades les bases que han de regir la gestió del geriàtric i centre de dia. A
aquest respecte, la senyora Marqués va manifestar que s’estava acabant de fer feina
respecte al plec de condicions per treure a concurs l’esmentada gestió i que creia que
a finals del mes d’octubre sortiria la convocatòria. Manifesta que en el Ple de dia
29.10.09 va tornar a demanar sobre aquesta qüestió i la Sra. Marqués va respondre
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que encara no havia sortit aquesta convocatòria; que les bases estaven redactades,
però que el procés estava aturat perquè s’estava tramitant i analitzant totes les places
que podran conveniar-se amb el Govern balear per fer una previsió real d’ingressos i
de despeses previsibles abans de treure definitivament la gestió a concurs. Manifesta
que ha passat una altre mes i torna a demanar la mateixa qüestió: Sortirà a concurs la
gestió del geriàtric?
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que sí que sortirà a concurs la gestió del
geriàtric, si bé no donarà una data exacta. Afegeix que el plec està pràcticament
acabat; que hi falten una sèrie de gestions per fer-ho encaixar tot i que ho haurà
d’aprovar el Ple, per la qual cosa n’estaran assabentats.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana al Sr. Lora si pot donar informació de la reunió
que va mantenir en el Consell Insular de Menorca sobre la titularitat del Cós, que és
del Consell Insular de Menorca i la de l’avinguda de sa Pau, que és de l’Ajuntament.
El Sr. Lora Buzón manifesta que la reunió que van mantenir en el CIM no va ser
només per la qüestió de la titularitat de les esmentades carreteres, sinó que se’ls van
convocar per informar-los de l’avanç del Pla director de carreteres. Afegeix que la
titularitat encara és la mateixa i, dins aquest avanç, hi ha una sèrie d’actuacions a fer
tant a l’avinguda com a l’entrada del poble, però de titularitat encara no hi ha res.
La Sra. Baillo Vadell manifesta que tenia entès que el senyor Lora s’informaria del
procés per fer aquest canvi.
El Sr. Lora Buzón manifesta que els serveis jurídics del Consell Insular s’estan
plantejant si interessa o no tenir la titularitat de l’avinguda o perdre la del Cós, és
qüestió jurídica, i veure també fins a quin punt interessa a l’Ajuntament, perquè les
actuacions que es facin es faran conjuntes i no alterarà el procés respecte de les
actuacions que es puguin fer en un lloc o a l’altre.
La Sra. Baillo Vadell demana que quan disposi d’un informe d’aquesta qüestió se li’n
remeti una còpia.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el senyor Lora va dir que ja tenien els
pressuposts per a l’execució de la planimetria del poble. Vol saber a qui s’ha
adjudicat i per quin import. El Sr. Lora Buzón respon que s’ha adjudicat a Menorca
Excellence, SL per uns 14.900 euros, empresa que havia ofert el millor preu i qualitat,
i ja s’està fent el topogràfic.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la comissió d’Urbanisme va demanar
qui eren els titulars de les quatre parcel·les de l’entrada d’Alcalfar en les quals se’ls
permetrà construir habitatges iguals als que hi ha construïts. Aquesta pregunta no se li
va contestar, per la qual cosa demana que se li contesti en el proper Ple.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el diari Ultima Hora apareix el
següent titular: “Denuncian que el carril bici de Biniancolla invade unos terrenos
privados sin expropiar. El propietario llevará a Sant Lluís a los tribunales y pedirá
300.000 euros por un mirador que no figura en el proyecto. Un robo en toda regla que
debería acarrear dimisiones en el Ayuntamiento de Sant Lluís”. Així mateix, també
s’indica: “El regidor de Urbanismo de Sant Lluís, Remi Lora, aseguró, por su parte,
que el Ayuntamiento está dispuesto a negociar en todo momento. Lo único que
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pedimos es que acredite la propiedad, explicó Lora, algo que según el regidor no ha
quedado probado pese a que las dos notas registrales que obran en poder de este
diario así lo demuestran y que dicha información figura en el registro de la propiedad
de Maó al alcance de cualquier ciudadano.” Davant açò, el Partit Popular voldria una
explicació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que aquest senyor no té raó, s’ha demostrat que el camí
és de l’Ajuntament des de temps immemorial. No obstant açò, aquesta persona en part
té una petita raó, en el sentit que amb la direcció d’obra se li va envair un poc més de
no res, però ja està reposat. Per tant, no creu que aquesta persona dugui a
l’Ajuntament al jutjat ni creu que vagi a més, la cosa.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana quan es presentarà el Compte general de
2008. La Sra. Marqués respon que s’intentarà que sigui el mes que ve, a la vegada
que es presenti el Pressupost de 2010. Si no pot ser així, serà en el mes de gener.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que la Sindicatura de Comptes reclama
la liquidació del 2007, per la qual cosa demana per què no s’ha enviat. La Sra.
Marqués manifesta que no es va poder enviar fins que no s’enviàs la liquidació del
2006, que era la que tenia problemes; però en aquests moments ja s’ha enviat.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Demana com estan els Pressuposts de 2010. La Sra.
Marqués manifesta que la setmana que ve, si tot va bé, tindran notícies.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana a la Sra. Marqués si podria explicar les
declaracions que va fer en el diari el dia 09.11.09, en què va dir exactament: “Sant
Lluís prevé cerrar el año con un déficit de 330.00 euros”.
La Sra. Marqués Portella manifesta que el periodista no va ser del tot encertat amb la
notícia, perquè estaven comentant com anava l’any en comparació al Pla econòmicofinancer que es va aprovar l’any passat i no estaven parlant d’un dèficit de l’exercici
sinó d’un dèficit quant a estabilitat pressupostària. Afegeix que, pel que fa a estabilitat
pressupostària, no es compten tots els capítols, sinó menys, i en el Pla econòmic i
financer ja figurava una previsió de dèficit per a l’any 2009 d’uns 330.000 euros, i el
que va està explicant era que ho estaven duent bastant bé i que el dèficit possiblement
seria igual al que figurava en el Pla o, fins i tot, inferior, si bé insisteix que la notícia no
va ser va ser massa afortunada.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que agrairà que se li faciliti la quantitat que
s’ha cobrat aquest any en concepte d’IBI.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que en el darrer ple va demanar la
necessitat de saber quina és la situació de l’Ajuntament respecte a les urbanitzacions,
quins són els deures i els drets de cadascú, cosa que no se li ha contestat, per la qual
cosa agrairà que se li faci un informe sobre el particular.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en el darrer Ple el batle va dir que les
instal·lacions del camp de futbol sí tenien un informe favorable, per la qual cosa en
demana una còpia.
El batle matisa que l’informe és favorable a falta de l’execució
d’uns lavabos per la dimensió de gent que hi podria haver en un moment determinat.
Afegeix que se li’n remetrà una còpia.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el dia 30.10.09, RE 5925, Astrame
posava de manifest la necessitat d’instal·lar reductors de velocitat i bandes
transversals segons el que marca la llei. Voldria saber si pensen fer qualque tipus
d’actuació.
El batle manifesta es va demanar un informe al CIM respecte a la sol·licitud
presentada per Astrame, i l’esmentat organisme ens va remetre al que diu la llei, que
fa referència a les carreteres d’àmbit nacional, i no diu res respecte a les carreteres
d’àmbit local. Afegeix que se li remetrà una còpia de l’escrit que es va enviar a
Astrame.
Continua la Sra. Baillo Vadell.
Manifesta que el Partit Popular ha presentat tres
escrits en sol·licitud d’informes de Secretaria, RE 5932, 5933 i 6126, així com un
escrit fent una sèrie de preguntes, RE 6423, els quals no s’han contestat. La Sra.
Marqués manifesta que, l’escrit de preguntes, ella l’hi contestarà en el seu torn de
paraula; i que els informes de Secretaria no s’han fet perquè en aquests moments
estam centrats en l’elaboració del Pressupost de 2010. Espera que amb vista al
proper Ple es puguin elaborar aquests informes.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té entès que s’ha signat un conveni amb
el Consell Insular de Menorca sobre la neteja de platges. Demana si és així. El batle
manifesta que, en tot cas, s’ha prorrogat el servei. La Sra. Baillo manifesta que,
doncs, hi ha una cosa que no té massa clara, ja que, segons li han comunicat, quan
un conveni és superior a quatre anys, com és aquest el cas perquè s’ha signat o
prorrogat per vuit anys, ha de passar pel Ple. El batle manifesta que el CIM és qui
l’aprova i llavors l’envia, i nosaltres donam el vist-i-plau a una actuació conjunta que
es fa amb el CIM i altres ajuntaments. Assenyala que es verificarà.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té interès a saber a quins projectes
destinaran els 724.752 euros que rebran del segon Pla E. El batle manifesta que un
dels projectes en què s’està fent feina és sobre el clavegueram de Torret, almenys una
primera fase. Sobre els altres projectes encara no ho tenim clar.
Per altra banda, la Sra. Baillo Vadell manifesta que té entès que s’ha d’aplicar un 20%
en concepte de serveis socials, en relació amb els pressuposts de 2010, i voldria saber
si tenen clar que s’ha de cobrir aquesta quantitat. El batle manifesta que no obliga, hi
ha l’opció d’aplicar el 20%, que pot ser de despeses corrents o d’inversions, però
insisteix que no és una obligació.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el batle va fer un viatge a Tarragona per
anar a veure una planta potabilitzadora i creu que l’oposició té dret a conèixer els
resultats d’aquesta visita; per tant, creu que per transparència política hauria de donar
explicacions al Ple, tenint en compte que l’any 2007 el batle va dir que si els nitrats
passessin de 55 s’adoptarien mesures. Demana: És que es vol prendre qualque
mesura?
El batle manifesta que l’any 2007 se’n van prendre, de mesures, i les mesures
correctores van fer el seu efecte, davallant dels 50 que marca la llei. Així mateix,
manifesta que la visita a Tarragona va ser per veure una planta desnitrificadora i van
anar a veure com funcionava i si n’estaven satisfets, açò no vol dir que nosaltres
n’haguem de fer una, però és important estar assabentats d’aquestes qüestions. En
aquests moments no plantejam fer una plana d’aquestes característiques.
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La Sra. Baillo Vadell demana quants de dies hi va fer i quin cost va suposar aquest
viatge per a l’Ajuntament.
El batle manifesta que també va assistir-hi el regidor de
Medi Ambient; que hi van fer un dia i no van pagar res, ja que anaven convidats, i que
també va aprofitar per anar a veure la depuradora del Prat.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que té entès que es vol perforar un altre pou,
per la qual cosa demana: A on? Quines són les raons?
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que, en principi, és una experiència d’intentar perforar
un pou molt a prop d’allà on ja n’hi ha un, a més profunditat perquè sembla que pot
ser una bona manera de reduir els nitrats de l’aigua. Serà com una mena
d’experiència pilot i s’espera aconseguir aigua amb menys quantitats de nitrats. El
batle afegeix que és una prova, que no és que es faci un pou nou, sinó que
s’enfondeix uns quants metres més el pou existent.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Voldria saber si han pres qualque tipus de garanties
perquè l’aigua del geriàtric surti en bones condicions. El batle manifesta que vol
pensar que la instal·lació s’ha executat segons marca la normativa, la llei.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la senyora Beatriz Rodriguez Viñes va
enviar una carta certificada a l’Ajuntament a l’atenció del Sr. Lora. Aquesta senyora és
veïna del restaurant de Sa Pedrera des Pujol. Manifesta que quan envien carta
certificada a l’Ajuntament es lliura a la persona a la qual va destinada, però el Partit
Popular entén que si es tracta d’una cosa relacionada, com és aquest cas, amb
urbanisme, el regidor havia d’haver passat aquest escrit pel registre d’entrada, cosa
que no es va fer. Es demana: Per què no? Hi ha qualque motiu ocult pel qual el
senyor Lora no ho vagi fer? Per tant, la carta no es va contestar.
Continua
manifestant que aquesta senyora li ha telefonat a ella per explicar-li la situació,
informant-la que ha telefonat diverses vegades a l’Ajuntament demanant pel regidor
d’Urbanisme i aquest, o no hi és o no vol contestar; açò és cosa que passa tot sovint,
l’àrea d’Urbanisme no funciona. Afegeix que no havia passat mai que un particular li
enviàs a ella una carta perquè se li contestin unes preguntes. Per tant, en nom de la
Sra. Rodriguez, farà les preguntes que la Sra. Rodriguez vol que se li contestin per
escrit:
- ¿Por que legislación se concede la licencia al restaurante Sa Pedrera, camí
Pujol, 14? El PTI no está aprobado, es la legislación del año 2003?
- Pido que se respeten todos los retranqueos y alturas y posición de ventanas
según marca la Ley y metros de edificación.
- ¿Cual es la Ley de los restaurantes en casas de campo? ¿Cuántas plazas de
comensales? ¿Cuántas se van a ampliar?
- ¿Dónde será el aparcamiento de los coches si esto crece mucho?
- Tendrán que tener una fosa séptica grande. Torret no tiene alcantarillado.
- Me gustaría que fueran contestadas todas por escrito.
Tot seguit, la senyora Baillo lliura una còpia d’aquest escrit al senyor batle, agraint que
es contestin aquestes preguntes.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha una àrea en aquest Ajuntament
que no funciona, l’àrea d’Urbanisme, i espera que el batle hi pugui intervenir. Manifesta
que durant més d’un any ha anat fent preguntes sobre expedients de disciplina
urbanística i no se li han contestat . Aquesta situació va provocar que el Partit Popular
presentàs l’escrit amb RE 5288, que, entre altres coses, demanava si no hi havia
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motius ocults, per no contestar.
Ha fet preguntes reiterades a la comissió
d’Urbanisme de fa més d’un any i no han contestat. Si les comissions són per informar,
el fet que passin mesos i el regidor no contesta, no li queda més remei que pensar: o
que el regidor no fa feina o que té qualque cosa que no vol que se sàpiga, no hi ha
d’altra explicació. Per tant, atenent al que considera una falta d’irresponsabilitat per
part del senyor Lora, a partir d’ara a la comissió d’Urbanisme no hi farà preguntes
sobre expedients urbanístics, sinó que les farà en el Plens, per la qual cosa demana
informació dels següents expedients:
- D06-01. Darrera actuació: febrer 2006. Actuació pendent: incoació d’expedient
sancionador. Demana: Per què després de tres anys?
- D21-01. Darrera actuació: abril 2005. Actuació pendent: pendent modificació
Normes subsidiàries. Demana: És legal?
- D32-01. Darrera actuació: octubre 2003. Actuació pendent: pendent entrada en
vigor de la nova normativa. Demana: És legal?
- D39-01. Darrera actuació: setembre 2001. Actuació pendent: pendent inspecció
comprovació obres realitzades. Manifesta que han passat vuit anys...
D40-01. Darrera actuació: setembre 2001.
Actuació pendent: pendent
inspecció comprovació obres realitzades. Demana: Per què després de vuit
anys?
Manifesta que vol saber per què fa tant de temps que estan pendents, només vol una
explicació, res més, no vol més enfrontaments amb el regidor d’Urbanisme que tenim
a cada comissió i, per açò, a partir d’ara farà les preguntes en el Ple i espera que el
batle, amb la seva autoritat com a batle, posi ordre i, per responsabilitat, contesti
en el proper ple allò que el regidor, comissió rere comissió, no ha estat capaç de
contestar. Afegeix que hi ha una total falta de transparència i recorda que en el
principi del mandat el senyor Lora, amb moltes agalles, deia que no hi hauria cap
problema amb les comissions d’Urbanisme... No sap què ha de dir.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el grup del Partit Popular vol fer dues
peticions sobre les preguntes fetes en els plens i que l’equip de govern contesta al
final. En primer lloc, si podríem disposar d’una còpia del que contesten perquè, si no
d’unes preguntes fetes en un Ple no en disposam de contestació per escrit fins passats
dos mesos, quan apareix reflectit a l’acta. I, per altra banda, si l’equip de govern
pogués contestar les preguntes abans que l’oposició començàs a fer-les, ja que a
vegades les contestacions que ens donen no són prou completes i així no hem
d’esperar a demanar-ho en el proper Ple, sinó que es faria tot en el mateix.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el dia de la sessió ordinària del Ple del
mes de desembre és el 31.12.09, per la qual cosa suposa que no es farà en aquesta
data, de manera que li agradaria saber quan tindrà lloc.
El batle manifesta que, possiblement, serà dia 21 de desembre, si bé espera la
propera setmana enviar un calendari de la programació que es farà durant el mes de
desembre, ja que, a més del pressupost de 2010, també pot haver-hi el plec de
condicions del geriàtric, el conveni sobre l’execució de la nova l’escola, etc. Si es pot
enviar un calendari d’aquesta programació, així es farà.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que té pendent de contestació una pregunta que
va fer en el darrer Ple sobre les feines que ha duit a terme el Centre Cultural i Esportiu
en el marc d’organització i col·laboració en els diversos actes que van tenir lloc durant
les festes de Sant Lluís i Sant Lluïset. El batle diu que aquesta informació se li
facilitarà a la comissió de Cultura i Festes del mes de desembre.
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Per altra banda, Sr. Coll Alcina manifesta que amb RE 5252 s’ha presentat un escrit
d’un resident de Punta Prima, en el qual es queixa de la neteja de la urbanització.
Voldria saber fins a quin punt l’Ajuntament hi té responsabilitat, quant a la neteja, des
del moment que hi ha un conveni signat entre l’Ajuntament i l’Associació de Veïns pel
qual l’Ajuntament aporta uns doblers a l’associació i aquesta s’encarrega de la gestió
de la neteja. El batle manifesta que creu que s’ha contestat aquest escrit i que la
contestació va en aquest sentit. No obstant açò, se’n remetrà una còpia.
Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU ha presentat un escrit, RE 6450,
de dia 23.11.09, a l’empara de l’article 95.3 de la Llei 20/2006, municipal i de règim
local de les Illes Balears, el qual article diu que si les preguntes es formulen per escrit
amb 48 hores o més abans del Ple s’han de contestar en el mateix Ple. Tot seguit,
dóna compte de les preguntes formulades a l’esmentat escrit:
1. Quantes sol·licituds d’ajut per necessitats urgents (relacionades amb
precarietat econòmica del demandant i excloent les bonificacions dels diferents
serveis municipals) han rebut els Serveis Socials d’aquest Ajuntament des de
l’1 de gener de 2009 fins al 31 d’octubre de 2009?
2. Quantes n’hi havia hagut en el mateix període del 2008?
3. Quantes d’aquestes sol·licituds han estat acceptades en els dos períodes
esmentats?
4. Quina quantitat econòmica total ha estat concedida en els dos períodes
esmentats? (de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2008 i de l’1 de gener al 31
d’octubre de 2009).
5. Relació detallada per conceptes de les sol·licituds i dels ajuts concedits i de la
seva corresponent quantitat econòmica dels dos períodes esmentats.
6. Quantes bonificacions per informes dels Serveis Socials s’han sol·licitat i
quantes se n’han concedit en els mateixos períodes, amb la corresponent
quantitat econòmica.
Intervé el Sr. Cubas Pons. Manifesta que, desgraciadament, en el dia d’avui no es
poden contestar aquestes preguntes perquè na Carlota, responsable dels Serveis
Socials, ha estat aquests dies fent un curs i l’altre personal d’aquesta àrea està de
vacances, per la qual cosa no s’han pogut obtenir aquestes dades. El batle afegeix
que, el compromís que, just s’incorporin, es recopilarà aquesta informació i es
contestarà. Així mateix, el Sr. Cubas Pons assenyala que, orientativament, d’un
període a l’altre són quasi el doble quant a doblers, ja que no sap si hi ha hagut doble
de peticions o doble de bonificacions, perquè a la millor les bonificacions atorgades
han estat més grosses.
El Sr. Melià Mercadal manifesta que, com ha dit abans, a l’article 95.3 s’estableix que
les preguntes que es formulin per escrit amb 48 hores o més abans del Ple s’han de
contestar en el mateix Ple, però també s’estableix que, excepcionalment, es poden
contestar en el següent, per la qual cosa accepta l’argumentació del Sr. Cubas de no
contestar en el dia d’avui.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que ahir va ser el Dia Internacional contra
la Violència de Gènere. Recorda que el dia 29.11.07 el Ple d’aquest Ajuntament va
aprovar una moció que havia presentat el PSOE i EM-EU, que es van refondre en
una, i, entre altres coses, en el punt segon es va acordar que l’Ajuntament elabori un
Pla integral local contra la violència de gènere emmarcat dins els pressuposts
municipals anuals, amb programes de prevenció orientats no només a les possibles
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dones víctimes, sinó cap al potencial agressor, fomentant la igualtat de gènere també
entre els homes. Per tant, després de dos anys d’haver-se adoptat aquest acord,
demana: Què s’ha fet?
El Sr. Cubas Pons manifesta que, com ha comentat en qualque ocasió dins la
comissió de Sanitat i Serveis Socials, s’està pendent que el Govern balear elabori
aquest llei alhora que ens ha demanat que no féssim res sobre el cas fins que ells no
ho tenguin aprovat, perquè ens influirà amb les nostres actuacions.
Segueix el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que s’ha convocat una nova edició del Pla E
per a l’any 2010 i suggereix al batle que convoqui els regidors per intentar consensuar
alguns dels projectes que se sol·licitin d’incloure dins l’esmentat pla.
Continua el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que el Sr. Lora ha dit que la qüestió de la
titularitat del Cós i l’avinguda de sa Pau estava en mans del Consell Insular de
Menorca perquè era una qüestió jurídica que havien de decidir ells. Independentment
de la contestació que doni el CIM, voldria saber què n’opina l’equip de govern d’aquest
ajuntament, respecte de com hauria de ser, ja que entén que no és només una
qüestió jurídica, sinó una qüestió pràctica.
El Sr. Lora Buzón manifesta que, jurídicament, depenent de la seva titularitat, en una
carretera s’hi pot fer una cosa o se n’hi pot fer una altra. Així mateix, manifesta que si
en aquests moments un carrer tornàs a carretera, jurídicament, s’ha de mirar d’una
manera el pla urbanístic. Per açò, en aquests moments s’està estudiant en el CIM si
jurídicament interessa tant a l’Ajuntament com en el CIM que sigui carretera l’avinguda
o ens quedem així com estem i que les actuacions que es puguin fer tant al Cós com
a l’avinguda beneficiïn tant els ciutadans, com l’ajuntament, com el CIM. Afegeix que
s’ha d’esperar si jurídicament es pot admetre o no i quines conseqüències se’n
derivaran, quines de bones o quines de dolentes, no ho sabem, i després valorar si
interessa a l’Ajuntament fer-ho o no.
Intervé el Sr. Cruz Dalmau. Respecte al comentari fet per la Sra. Baillo sobre la visita
feta a una planta potabilitzadora, manifesta que es ver que no es va esmentar en el
Ple aquest fet, però sí que a la comissió de Medi Ambient se’n va donar compte i que,
si bé és molt interessant, ara per ara, atès que la qualitat d’aigua de Sant Lluís
segueix sent bona, no es planteja cap inversió d’aquests tipus.
Per altra banda, i respecte a la pregunta efectuada pel Sr. Tudurí Mercadal a la sessió
plenària de dia 29.10.09, relativa als gots biodegradables, el Sr. Cruz Dalmau
manifesta que s’han consumit uns 5.900 gots.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta, respecte a les sol·licituds efectuades per la Sra.
Baillo Vadell a la sessió plenària de dia 29.10.09, el següent:
1. Pel que fa a les preguntes formulades sobre qüestions de Sa Pedrera des Pujol
informa:
- Capacitat de places del restaurant? Informa que és d’uns 70 comensals.
- Respecte si el restaurant augmenta el nombre de places, està obligat a
augmentar les places d’aparcaments? Manifesta que les Normes subsidiàries
no preveuen les places de pàrquing necessàries dels establiments, ni dels bars
ni dels comerços.
- Quina quantitat d’aparcaments ha de tenir per places? Manifesta que ha quedat
contestada amb la primera pregunta.
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Es compleix aquest requisit? Amb la norma subsidiària.
Quina és l’edificabilitat màxima permesa en aquest solar? Informa que 606,88
m2, és a dir, 0,75 m2/m2, aproximadament, com marca la normativa, el 40%.
Quants de metres quadrats té el terreny? Informa que 1.517,20 m2.
Si la part edificada després de les obres complirà amb les normes aprovades
per l’Ajuntament. Manifesta que complien abans, compleixen ara i, al més
segur, compliran quan es doni el final d’obra.

2. Pel que fa a la pregunta formulada sobre el transport públic de Maó - Sant Lluís o
viceversa, manifesta que quan va acabar la temporada d’estiu sí que és cert que es va
tornar a posar l’horari d’hivern, i en aquests moments s’està negociant amb una altra
empresa, que no és Transports Menorca, i, al més segur, és que durant tot l’any hi
hagi un autobús que faci Maó, Es Castell i Sant Lluís cada mitja hora, des de les 7
hores del matí fins a les 23 hores del vespre, açò és el que li han confirmat des de la
Conselleria de Transports.
Per altra banda, el Sr. Lora Buzón manifesta que, normalment, un regidor rep
correspondència, i aquest Ajuntament té per norma que tota carta que arribi
certificada, sigui per al batle o per a qualsevol regidor, automàticament reben la carta
en el SAC i és enregistrada. Damunt la seva taula només hi van registres d’entrada i
registres de sortida. A més, la carta que ha esmentat la senyora Baillo la tenen els
Serveis Tècnics Municipals i té registre d’entrada; assenyala que li’n remetrà una còpia
a la senyora Baillo.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, de l’esmentada sessió, queda pendent
una pregunta formulada sobre la recepció de la urbanització de Binibèquer Vell, ja que
el senyor Lora va dir que, parcialment, s’havia començat a fer feina i ella va demanar
què és el que s’ha fet; i el senyor Lora va respondre que se li contestaria per escrit.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no se li ho ha passat perquè encara no s’ha fet tot
per falta de temps i que, just pugui, se la informarà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta, respecte a diferents sol·licituds efectuades
per membres del Partit Popular a la sessió plenària de dia 29.10.09, el següent:
1. Pel que fa a la intervenció del Sr. Tudurí Mercadal amb relació a subvencions en
matèria de Joventut, manifesta que a la convocatòria per al desenvolupament de
servies d’informació i dinamització juvenil, s’hi va presentar un programa d’actuació per
import de 79.348,80 euros, conforme es detalla en el resum que se li lliura al senyor
Tudurí, i es va rebre una subvenció de 5.052 euros.
2. Respecte a la intervenció de la Sra. Baillo Vadell amb relació al pagament per part
de GEAMSA del cànon de 2008, informa que a dia d’avui consta com a recaptat no
només el cànon de 2008, sinó també el de 2009, per un import total dels dos anys de
16.726,09 euros.
3. Pel que fa a la intervenció de la Sra. Baillo Vadell amb relació a les certificacions
abonades per la Conselleria de Turisme de l’obra de la ruta cicloturística, informa que
a dia d’avui els pagaments efectuats són els següents:
- Dia 09.11.2006, 58.989,88 euros.
- Dia 17.02.2007, 25.573,25 euros.
- Dia 05.04.2007, 30.137,53 euros.
- Dia 22.11.2007, 24.302,12 euros.
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4. Respecte a l’escrit presentat per la portaveu del Partit Popular, Sra. Baillo Vadell,
RE 6423, de dia 20.11.09, amb relació a la cobertura de la plaça d’interventor,
manifesta el següent:
a) Durant l’any 2009 l’Àrea de Recursos Humans s’ha anat formant i ha anat
desenvolupant les actuacions necessàries per a la cobertura de diversos llocs
de feina que, segons el parer d’aquest equip de govern, resultaven urgents per
a l’estructura municipal (arquitecte, aparellador, policies, educador social,
suport Escola Infantil).
b) Hi ha previsió i voluntat d’agafar la cobertura de la plaça d’Intervenció a l’inici
de l’any vinent.
c) No es pot oblidar que en aquests moments respecte a aquesta plaça no s’hi ha
fet feina perquè no era la de les més urgents, ja que aquest municipi disposa
d’una plaça en plantilla coberta pel secretari–interventor.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que, de l’esmentada sessió, queda pendent
una altra pregunta formulada respecte a l’expedient d’expropiació d’una finca a la zona
de l’àrea esportiva, a nom de Jaime Fiol. Assenyala que en el mes d’abril de 2008 la
Sra. Marqués va dir que s’estava elaborant un informe; en el mes d’octubre de 2009 va
dir que no s’havia emès; per tant, va demanar-li una explicació d’aquesta incoherència,
i la Sra. Marqués va dir que no sabia per què l’assessor no l’havia emès i que se
n’informaria.
La Sra. Marqués Portella manifesta que en aquests moments no té aquesta resposta.
Finalment, i respecte a una pregunta formulada per la Sra. Baillo a la sessió plenària
de dia 29.10.09, respecte a la Directiva Europea de Serveis, el batle informa que
aquest Ajuntament es va adherir a un conveni instat per la FELIB, mitjançant el qual
una consultora jurídica realitzava les feines d’estudi de les ordenances municipals per
avaluar les necessàries modificacions per a la seva adaptació a la directiva.
Assenyala que tres setmanes enrere es va rebre la primera part de l’estudi (anàlisi i
avaluació) i en breu s’espera rebre l’informe definitiu amb les modificacions a realitzar.
Tot seguit, la Sra. Baillo Vadell manifesta que li ha quedat una altra pregunta sense
contestar, en concret, va demanar sobre la legalitat que sigui la Creu Roja que faci el
servei públic de salvament de platges.
El batle manifesta que aquí hi ha d’haver un informe i en aquests moments no està
elaborat a causa del gran volum de feina que hi ha i s’intentarà que es pugui emetre
amb vista al proper Ple, si bé no vol assegurar.

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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