Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 23/11/2015
Hora: de les 20:00 a les 21:00 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidora:
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)
Olmo Heras Rodríguez (VOLEM SANT LLUIS)
Adelaida Ponseti Pons (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. Sorteig membres de les meses electorals amb motiu del procés electoral del 20
de desembre
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 17.11.15. Proposta d'acord
que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI contra la privatització d'AENA i
per la reversió de la mateixa
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 17.11.15. Proposta del
regidor d'Urbanisme amb relació al conveni amb el Consell Insular de Menorca per a la
neteja, el manteniment i la senyalització de monuments arqueològics
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 17.11.15. Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació a iniciar els tràmits d'agermanament amb
el poble francès
Sisè. Proposta de Batlia amb relació a la imposició i ordenació de Contribucions
Especials per a l'execució de les obres de voravies del Conjunt Social de Sa Talaia.
Resolució al·legació i aprovació definitiva
Setè. Ratificació Resolució de Batlia núm. 2015/1343. Designació representants
municipals en el Consell Social de l'Agència de Menorca Reserva de Biosfera
Vuitè. Declaració Institucional de 25 de Novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de
la violència contra les dones
Novè. Informació periódica amb relació a l'execució del pressupost i moviment de
tresoreria.- Tercer trimestre de 2015
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
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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 la sessió de
dia 29.10.15.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que a la pàgina 43, allà on diu: "...partits
populars..."; hauria de dir: "...partits polítics...".
Realitzada la rectificació, l'acta se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.
SEGON. SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AMB MOTIU DEL
PROCÉS ELECTORAL DEL 20 DE DESEMBRE
En compliment d’allò que disposa l’article 26 de la vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, es procedeix a efectuar, via informàtica, el sorteig dels
membres que compondran les meses electorals per a les Eleccions Generals del 20 de
desembre de 2015 entre la totalitat de les persones incloses al cens electoral que
sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc
podran manifestar la seva renúncia dins el termini de set dies, a comptar des del dia
d'haver rebut la notificació. El president de cada mesa, a més a més, ha de tenir el títol
de batxiller o el de formació professional de segon grau.
El sorteig es fa d’acord amb el programa informàtic facilitat per l’INE que, de manera
aleatòria, genera una llista en què figuren per a cada mesa: 1 president titular més 2
suplents; 1 vocal primer titular més 2 suplents; i 1 vocal segon titular més 2 suplents.
D’aquesta llista es trauran les notificacions de nomenament de càrrecs de president,
vocals i suplents dels membres que han d’integrar les 8 meses electorals del municipi. La
llista queda incorporada a l’expedient.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 17.11.15.
PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS, PSOE I
EL PI CONTRA LA PRIVATITZACIÓ D'AENA I PER LA REVERSIÓ DE LA MATEIXA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta d’acord que presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el
PI, RE 6281, de dia 12.11.15, que diu: ------------------------------------------------------------------------------"El passat mes de Febrer de 2015, el Govern Central va privatitzar el 49% d’AENA, una empresa
pública que no costa cap cèntim als ciutadans i s’autofinança amb els seus propis recursos,
sostenible i amb beneficis. Només en el primer semestre de 2015 ha obtingut un benefici brut
d’explotació per valor de 826’4 milions d’euros i un benefici net de 275’6 milions d’euros (un
increment del 79’9% respecte l’any anterior). ----------------------------------------------------------------------AENA entre el 2000 i 2010 va invertir més de 20.000 milions d’euros, dels quals l’Aeroport de
Menorca va percebre gairebé 194 milions. Només la T4 de Barajas va costar més de 6.000 milions
d’euros. L’actual Govern de l’Estat ha venut el 49% de l’empresa per uns 4.300 milions d’euros, en
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alguns casos a societats radicades a paradisos fiscals com les Illes Caiman. Aquesta privatització
es va fer sense consens social ni polític i sense cap tipus de negociació ni amb les comunitats
autònomes ni els agents socials. --------------------------------------------------------------------------------------AENA és el primer gestor aeroportuàri a nivell mundial. El seu model, públic i en xarxa ha permès:
• Afrontar el creixement del tràfic aeri i desenvolupar les infrastructures necessàries per mantenir la
cohesió i vertebració territorial. ----------------------------------------------------------------------------------------• La prestació d’un servei públic, prioritzant aquest sobre el benefici econòmic. -------------------------• Tenir els preus més baixos i competitius d’Europa. Els costos de les infraestructures per les
aerolínies són un 47’4% inferiors a la mitja europea i un 36’4% inferiors a la mitja mundial. -----------• No haver necessitat fons públics dels Pressuposts Generals de l’Estat per al seu funcionament. -Els beneficis dels aeroports rendables permeten el manteniment de tota la xarxa estatal, inclosos
els aeroports deficitaris com el de Menorca, León, Burgos, Pamplona, Salamanca, Jerez,
Còrdova... i així fins a 37 aeroports. ----------------------------------------------------------------------------------A Espanya ja existeixen aeroports gestionats de manera privada i que no formen part de la xarxa
AENA, com: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aeroport d’Alguaire a Lleida, impulsat per la Generalitat i que va ser inaugurat el 17 de gener de
2010. El seu cost va ser de 90 milions. Es suposava que tindria un trànsit de 390.900 passatgers
anuals, que actualment és d’uns 60.000. Ha de tancar la majoria de l’any per la baixa rendabilitat. - Aeroport de Ciudad Real, impulsat per la Junta de Castilla la Mancha, amb capital privat i fons de
la Caixa CCM (que recordem va ser la primera entitat financera rescatada del país). El cost
d’inversió va ser de 1.100 milions d’euros. Va entrar en funcionament el 2008 amb una previsió de
tràfic de 2.000.000 passatgers anuals, però en el 2009 el tràfic va ser de 53.357 persones i en el
2010 de 33.530. L’abril de 2012 tancava definitivament. Ara es troba en procés de ser subhastat, i
la millor oferta ha estat de 80 milions d’euros (menys d’un 8% del seu cost de construcció). ---------- Aeroport de Castelló, impulsat per la Diputació de Castelló amb una inversió de 150 milions i que
recentment ha començat a rebre avions. La Generalitat Valenciana va fer una adjudicació de
l’Aeroport a la companyia Canadenca SNC-Lavalin, que rebrà uns 25 milions per intentar
rentabilitzar l’aeroport. Aquesta empresa està en una “llista negra” del Banc Mundial, per corrupció.
- Aeroport de Corvera a Múrcia també impulsat per la comunitat autònoma. Construït a 15
quilometres de l’Aeroport de San Javier, públic i que no costa ni un cèntim als murcians, encara no
ha entrat en funcionament. L’Aeroport de Corvera ja acumula un deute de 200 milions costa als
Murcians 22.000 euros diaris només en interessos. Actualment al govern de la Regió de Múrcia
s’ha format una comissió d’investigació. ----------------------------------------------------------------------------Els Aeroports, i en especial l’Aeroport de Menorca, tenen un paper estratègic i fonamental, tant per
la mobilitat dels ciutadans, residents i visitants, com per l’economia insular. La privatització total o
parcial d’AENA no només impossibilita qualsevol tipus de participació de les administracions locals
sinó que a més, posa en mans d’interessos aliens al bé públic el nostre futur social, econòmic i de
connexió. Amb una AENA privada total o parcialment, els interessos dels menorquins es veuen
molt greument perjudicats i també dificulta la possibilitat de tarifes planes o la solució als ja de per
sí greus problemes de transport aeri. --------------------------------------------------------------------------------La privatització del 49% del capital d’AENA ha perjudicat clarament l’interès general no només per
la pèrdua de capacitat pública de decisió que ha comportat sinó també pel greu malbaratament de
recursos econòmics públics que ha significat, com fa evident la ràpida revalorització de les accions,
una revalorització que, com s’ha dit, ha anat a parar en gran mesura a fons inversors amb domicili
a paradisos fiscals. Les plusvàlues han anat més enllà del que els poders públics haurien de
permetre, sobretot si considerem que són precisament, AENA i el Ministeri de Foment i el Consell
de Ministres, els inductors i causants de les mateixes. ----------------------------------------------------------Les privatitzacions d’empreses estratègiques, com ara les energètiques o les de
telecomunicacions, acostumen a portar conseqüències negatives, com ara un empitjorament en les
condicions laborals dels treballadors i un encariment i empitjorament en els serveis, així com un
empitjorament, o directament el cessament, de les relacions amb les PIMEs que hi acostumaven a
col·laborar. Algunes d’aquestes conseqüències ja s’estan començant a notar a l’Aeroport de
Menorca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, els Grups Volem Sant Lluís, Grup Socialista i Proposta per les Illes per al seu debat i
aprovació, si escau, la següent ----------------------------------------------------------------------------------------3
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PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Declarar l’Ajuntament de Sant Lluís com a ens contrari a la privatització del 49% del capital
d’AENA feta pel Govern d’Espanya. ----------------------------------------------------------------------------------2. Sol·licitar a AENA i al Ministeri de Foment que no es procedeixi a efectuar cap ampliació més de
privatització dels aeroports d’AENA per les greus conseqüències que açò pot comportar per a
l’economia de Menorca així com per a l’exercici, de manera equitativa i justa, del dret a la mobilitat
per part dels ciutadans i ciutadanes de Menorca. ----------------------------------------------------------------3. Instar al Govern d’Espanya, d’acord amb l’article 128 de la Constitució Espanyola, a estudiar la
recuperació pública del capital d’AENA fins ara privatitzat, d’acord amb l’interès general, la funció
social i la dinamització de l’economia insular a més de considerar els efectes negatius sobre els
legítims interessos de la societat. -------------------------------------------------------------------------------------4. Fer arribar aquesta resolució al Govern Balear, així com a AENA, el Ministeri de Foment i el
Govern Espanyol, per al seu coneixement." ------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que el grup del Partit Popular s’abstindrà. ------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta d’acord presentada pels
grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI. -------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP (2),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Declarar l’Ajuntament de Sant Lluís com a ens contrari a la privatització del 49% del
capital d’AENA feta pel Govern d’Espanya. ------------------------------------------------------------------------Segona. Sol·licitar a AENA i al Ministeri de Foment que no s'efectuï cap ampliació més de
privatització dels aeroports d’AENA per les greus conseqüències que açò pot comportar per a
l’economia de Menorca així com per a l’exercici, de manera equitativa i justa, del dret a la mobilitat
per part dels ciutadans i ciutadanes de Menorca. -----------------------------------------------------------------Tercera. Instar al Govern d’Espanya, d’acord amb l’article 128 de la Constitució Espanyola, a
estudiar la recuperació pública del capital d’AENA fins ara privatitzat, d’acord amb l’interès general,
la funció social i la dinamització de l’economia insular, a més de considerar els efectes negatius
sobre els legítims interessos de la societat. ------------------------------------------------------------------------Quarta. Fer arribar aquesta resolució al Govern balear, així com a AENA, el Ministeri de Foment i
el Govern Espanyol, perquè en prenguin coneixement." ---------------------------------------------------------

Intervé la batlessa. Manifesta que l’actual govern de l’Estat ha venut el 49% de l’empresa
per uns 4.300 milions d’euros, en alguns casos a societats radicades en paradisos fiscals
com les Illes Caiman. Aquesta privatització es va fer sense consens social ni polític i
sense cap tipus de negociació ni amb les comunitats autònomes ni els agents socials.
Així mateix, manifesta que els aeroports i, en especial l’aeroport de Menorca, tenen un
paper estratègic i fonamental, tant per la mobilitat dels ciutadans, residents i visitants,
com per l’economia insular. La privatització total o parcial d’AENA no només impossibilita
qualsevol tipus de participació de les administracions locals sinó que, a més, posa en
mans d’interessos aliens al bé públic el nostre futur social, econòmic i de connexió. Amb
una AENA privada, totalment o parcialment, els interessos dels menorquins es veuen
molt greument perjudicats i també dificulta la possibilitat de tarifes planes o la solució als
ja de per si greus problemes de transport aeri. Continua manifestant que les
privatitzacions d’empreses estratègiques, com ara les energètiques o les de
telecomunicacions, acostumen a portar conseqüències negatives, com ara un
empitjorament en les condicions laborals dels treballadors i un encariment i
empitjorament en els serveis, així com un empitjorament, o directament el cessament, de
les relacions amb les PIMEs que hi acostumaven a col·laborar. Algunes d’aquestes
conseqüències ja es comencen a notar a l’aeroport de Menorca. Per tot s’ha exposat,
manifesta que els grups Volem Sant Lluís, Grup Socialista i Proposta per les Illes han
presentat les propostes d’acord indicades anteriorment.
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la comissió el Grup del PP es va abstenir; que
sabem que hi ha opinions molt encontrades d’aquestes privatitzacions; i que, si bé s’ha
llegit molt sobre la moció, s’ha deixat de banda moltes altres coses, com ara que els
anys 2008-2010 van ser els anys de més infraestructures d’aquests tipus que es van
construir, infraestructures que no són rendibles, sinó que són grans clots, ja que
estaven dimensionades per uns volums que ni tan sols han arribat a la desena part.
Afegeix que és una qüestió de posar fil a l’agulla; que hi ha opcions polítiques que volen
solucionar-ho d’una manera i opcions polítiques que ho volen solucionar d’una altra
manera. Així mateix, manifesta que el problema que afecta Menorca és la qüestió de la
connectivitat aèria, que no sap fins a quin punt pot tenir afectació, aquesta privatització.
Diu que en aquestes coses pensam diferent de l’equip de govern; i pensa que, fins i tot,
amb una entrada de capital privat es pot dinamitzar tot el tema de la connexió aèria, un
problema que no ha estat capaç de solucionar cap partit polític, ni el que hi ha ara —el
PP— ni molts d’altres que hi ha hagut anteriorment. Conclou dient que el Partit Popular
s’abstindrà; i que a vegades aquest ajuntament, amb les propostes que es presenten,
sembla més un parlament nacional que no un ple d’una corporació municipal, ja que si bé
és ver que es tracta d’un problema que indirectament ens afecta a nosaltres, no hi tenim
cap competència, i allò que hauríem de fer és parlar més dels problemes de Sant Lluís.
Intervé la batlessa. Manifesta que en l’assumpte d’aquesta privatització no hi va haver
cap consens social ni polític, ni cap tipus de negociació amb les comunitats autònomes, i
que es tracta d’una declaració d’intencions el fet d’estar en contra d’aquestes
privatitzacions.
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 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. Declarar l’Ajuntament de Sant Lluís com a ens contrari a la privatització del 49%
del capital d’AENA feta pel Govern d’Espanya.
Segon. Sol·licitar a AENA i al Ministeri de Foment que no s'efectuï cap ampliació més de
privatització dels aeroports d’AENA per les greus conseqüències que açò pot comportar
per a l’economia de Menorca així com per a l’exercici, de manera equitativa i justa, del
dret a la mobilitat per part dels ciutadans i ciutadanes de Menorca.
Tercer. Instar al Govern d’Espanya, d’acord amb l’article 128 de la Constitució
Espanyola, a estudiar la recuperació pública del capital d’AENA fins ara privatitzat,
d’acord amb l’interès general, la funció social i la dinamització de l’economia insular, a
més de considerar els efectes negatius sobre els legítims interessos de la societat.
Quart. Fer arribar aquesta resolució al Govern balear, així com a AENA, el Ministeri de
Foment i el Govern Espanyol, perquè en prenguin coneixement.
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 17.11.15.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ AL CONVENI AMB EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA NETEJA, EL MANTENIMENT I LA
SENYALITZACIÓ DE MONUMENTS ARQUEOLÒGICS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s’ha remès als membres de la comissió el conveni amb el CIM per a la
neteja, el manteniment i la senyalització de monuments arqueològics; l’informe d’Intervenció, així
com la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, d’aprovació de l’esmentat conveni. -------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el pròxim dia 31 de desembre finalitza el conveni
plurianual; que en el mes d’agost de 2015 l’Ajuntament va indicar al CIM la seva previsió
pressupostària per a l’exercici de 2016 així com les actuacions que es consideraven necessàries;
que el CIM va recollir les demandes municipals; i que avui es du el conveni a aprovació. -------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que sempre s’havia parlat d’intentar incloure nous àmbits o
actuar més intensivament a segons quins llocs; que el servei està bé, però es pot millorar; i que
avui s’abstindran. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón manifesta que la realitat és que l’Ajuntament aporta una quantitat econòmica i
que llavors el CIM actua de la seva manera. -----------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que aquest conveni és per quatre anys; però si un any es vol fer una
altra actuació, no sap fins a quin punt llavors es podrà modificar. --------------------------------------------La secretària informa que a la clàusula sisena s’estableix que, a més de poder actuar en els béns
indicats, també es podran fer actuacions en altres per motius d’urgència i a petició dels
ajuntaments o d’ofici per part del Servei de Patrimoni Històric del CIM. -------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Urbanisme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP (2),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els ajuntaments per a la neteja, el
manteniment i la senyalització de monuments arqueològics (2016-2019). ---------------------------------Segona. Adoptar el compromís d’incloure crèdit adequat i suficient al Pressupost municipal dels
exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 per atendre la despesa. ----------------------------------------------------Tercera. Habilitar la batlessa per signar el conveni. -------------------------------------------------------------Quarta. Notificar els acords anteriors al Consell Insular de Menorca." ---------------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que, en principi, sembla que s’actuarà en els
mateixos jaciments arqueològics en què s’actuava anteriorment, per la qual cosa voldria
saber si s’ha intentat o si es té la intenció d’ampliar la zona d’actuació. El Sr. Lora Buzón
manifesta que de moment s’actuarà en els mateixos jaciments, però que s’estableix en
el conveni una clàusula que diu que, a més de poder actuar en els béns indicats, també
es podran fer actuacions en altres per motius d’urgència i a petició dels ajuntaments o
d’ofici per part del Servei de Patrimoni Històric del CIM.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas recomana la vigilància, en el sentit que es vagi fent
realment la feina que posteriorment es contracta. El Sr. Lora Buzón assenyala que així
es farà.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els ajuntaments per a la
neteja, el manteniment i la senyalització de monuments arqueològics (2016-2019).
Segon. Adoptar el compromís d’incloure crèdit adequat i suficient al Pressupost
municipal dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 per atendre la despesa.
Tercer. Habilitar la batlessa per signar el conveni.
Quart. Notificar els acords anteriors al Consell Insular de Menorca.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 17.11.15.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A INICIAR
ELS TRÀMITS D'AGERMANAMENT AMB EL POBLE FRANCÈS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular, RE 5416, de dia 05.10.15, que
diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ---------------------------------------------------------------------------------------------La creació del nostre Poble data del breu període de dominació Francès de l’Illa de Menorca i més
concretament podem dir que s’inicià el 3 d’octubre de 1761 quan el Tribunal del Reial Patrimoni va
emetre una sentència que declarava que les terres que conformaven la Garriga de Binifadet eren
de propietat reial i, per tant, d’ús públic. -----------------------------------------------------------------------------Aquesta sentència va ser clau per a la fundació del poble de Sant Lluís. Ja feia més d’un any, el
maig de 1760, que s’havia començat a aixecar una església en els esmentats terrenys. La
construcció d’un temple cristià havia estat demanada pel bisbe de Mallorca al nou govern francès,
amb la finalitat de dotar la població que habitava dispersa en les diferents casolanies d’una església
on poder assistir als actes religiosos i evitar així a la gent haver de desplaçar-se a Maó.
Les autoritats franceses prest s’hi van avenir, considerant la possibilitat de fundar una nova
població que, per la seva proximitat i bones comunicacions amb Maó, pogués ser una alternativa al
raval de Sant Felip. Es va decidir que els terrenys de la Garriga de Binifadet complien les
característiques idònies per a aquesta empresa. Així, el 15 de maig de 1760, quatre anys més tard
de l’arribada dels francesos a l’illa, començaren les obres de construcció de la nova església de
Sant Lluís, segons els plànols elaborats per l’arquitecte i enginyer francès Antoine d’Allemand.
Durant el mateix any, s’aixecà un plànol cadastral amb els carrers d’allò que esdevindria el poble
de Sant Lluís. També es començaren a rebre diferents sol·licituds de particulars per construir-hi
cases. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tanmateix, no va ser fins el 22 de maig de 1762 quan l’intendent Antoine de Causan va atorgar el
primer títol d’infeudació o de propietat d’un trast o solar per a la construcció d’un habitatge. ----------Després d’una breu ocupació, els francesos es van veure obligats a abandonar Menorca un any
més tard, el 1763. Però la llavor sembrada tres anys enrere amb l’inici de la construcció de
l’església a la Garriga de Binifadet, estava donant els seus fruits amb la construcció i el
desenvolupament urbanístic del poble de Sant Lluís. ------------------------------------------------------------Però la relació amb el poble Francès no acaba aquí, a destacar la visita a la nostra illa durant els
segles XVIII, XIX i XX, de personatges il·lustres com és el cas del cardenal de Retz, d’André
Grasset de Saint Saveur (1807), Alexandre de Laborde (1807) i Émile Cartailhac (1892), Gaston
Vuillier (1893) entre molts d’altres. ------------------------------------------------------------------------------------I a més d’això cal destacar la emigració Menorquina cap a l’Alger quan a partir de 1832 i durant tot
el segle XIX, centenars de menorquins van emigrar a Alger a la recerca d’una vida millor. La
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nombrosa presència menorquina va tenir una cohesió social prou forta per conservar i transmetre a
les generacions posteriors la llengua i la cultura pròpies (gloses, cultura culinària –formatjades,
pastissets-, etc). Aquests fets estan prou documentats en diverses fonts, bibliografia,
documentació, fotografies, quadres, etc. ----------------------------------------------------------------------------L’any 1962, amb la independència d’Algèria, els francesos hagueren d’abandonar el nou país,
d’entre els quals hi havia també els descendents d’aquells menorquins que emigraren al segle XIX.
Posteriorment, s’hi establiren a diferents indrets de França. S’il·lustrarà amb fotografies de ciutats
que van habitar els menorquins emigrants (Fort-de-l’Eau, Aïn-Taya i d’altres) i més material de
interès. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Associació Amical Aïn-Taya es va crear l’any 1990, arran de la visita per part d’alguns francesos
d’origen menorquí que vingueren a l’illa a cercar les seves arrels. Prèviament a la constitució de
l’esmentada associació, es van reunir un total de 600 persones d’arreu de França, tots ells
descendents de menorquins, un bon grapat dels quals constituí l’associació. El nom Aïn–Taya es
refereix a la ciutat algeriana on vivien molts descendents de menorquins fins el 1962. -----------------Cada any visita Menorca una representació dels descendents dels menorquins que emigraren a
Alger, i sempre són rebuts per l’Ajuntament. El 1997 l’associació va lliurar la placa que s’ubicà a la
plaça dels Pins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Molt a tenir en compte també es la persona d’Albert Camus, il·lustre escriptor francès d’arrels
menorquines, nascut a Algèria, qui ocupa un dels llocs més destacats de la literatura universal del
segle XX i guanyà el Premi Nobel de Literatura l’any 1957; morí 3 anys més tard en un accident de
circulació als 46 anys d’edat. Tot i la seva curta vida, és considerat un dels millors escriptors
francesos de tots els temps. --------------------------------------------------------------------------------------------Cal destacar especialment les arrels illenques de Camus: va néixer a Algèria en el si d’una família
de colons francesos per part de pare, però d’orígens menorquins per part de mare: la seva àvia
materna era nada a Sant Lluís i el seu avi matern, tot i que havia nascut a Algèria, era fill
d’emigrants menorquins, concretament procedents de Ciutadella. -------------------------------------------Un dels altres forts lligams que te Sant Lluís amb el poble Francès rau e que en finalitzar la guerra
civil espanyola, molts espanyols van emprendre el camí de l’exili, alguns dels quals s’establiren a
França. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S’ha de fer un especial esment a José Cardona Sintes, conegut com Pepe Fuguet (Sant Lluís,
1919 – Artenay, 2004), el qual s’exilià a França el 1939, i a partir de 1978 va ser batle d’Artenay
prop de 20 anys, on era considerat pels poders públics com un dels millors batles del departament.
L'any següent, el 1979, va ser nomenat conseller general del departament de Loiret, fins el 1998.
L’any 1997 li van ser imposades les insígnies de Cavaller de la Legió d'Honor Francesa. El 2006 va
ser nomenat Fill predilecte de Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------Per tot això, el Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament aquesta moció i
proposa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Valorar totes les possibilitats de pobles que puguin esser objecte d’agernament com
podrien ser la població de “La Ferté Sous Jouarre” població on es fabricà la pedra de moldre del
molí, o be la població de “Artenay”, on va ser Batle “Pepe Fuguet” fill predilecte de Sant Luís per
prop de 20 anys, o be “San Louis” per tenir el mateix nom que el nostre poble, o be alguna altre
població que pugui tenir més interès que les esmentades anteriorment. -----------------------------------Segon.- Iniciar el tràmits per realitzar un agermanament amb el poble que s’acordi. --------------------Tercer.- Començar el tràmits per sol·licitar els ajuts que la Unió Europea adjudica per aquets
tràmits." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula el Sr. Tudurí. Comenta que troba que l’exposició de motius dins la moció és prou
clara. Diu que Sant Lluís és un poble que es va iniciar en temps de la dominació francesa a
Menorca i que les arrels pesen prou per intentar tirar el projecte endavant i cercar un municipi
d’entre els que s’indiquen al document com a candidats a l’agermanament. Troba que si s’ha llegit
el document, no hi ha res més a afegir. -----------------------------------------------------------------------------La presidenta respon que ells ho han valorat i troben que és una proposta molt interessant, i
precisament per aquest fet és adequat crear una comissió específica per tractar aquest tema amb
un representant de cada un dels grups polítics i, fins i tot, convidar-hi qualque expert o historiador
que els pugui assessorar per estudiar junts aquesta possibilitat. La convocatòria de creació
d’aquesta comissió específica sortiria de la regidoria de Participació Ciutadana i es convocaria la
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reunió per si s’hi volgués afegir qualque argument més. Explica que el Sr. Carretero s’havia mirat
qualque possible oportunitat de trobar fons europeus sobre la qüestió de l’agermanament. -----------Pren la paraula el Sr. Carretero. Troba que la moció no es defineix, no concreta... sinó que deixa
portes obertes. Ells troben més interessant fer o conformar una comissió especial que estudiï a
fons les qüestions que es plantegen a la moció pel fet que si es pren una decisió, ja sigui definitiva.
Explica que a Europa hi ha el programa “Europa amb els ciutadans”, que tracta d’aquest tema i
inclou una guia de com funciona. -------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí diu que ells troben que hi ha tres punts i que la moció ve en aquest sentit: primer,
valorar totes les possibilitats; segon, iniciar els tràmits, fet que encaixa perfectament amb el punt de
vista que té l’equip de govern; i tercer punt, començar a valorar totes les possibilitats de pobles que
puguin ser objecte d’agermanament, premissa que encaixa dins aquesta filosofia. Ell creu que
poden tirar endavant aquesta moció i que tot quant segueix ve darrere. -----------------------------------El Sr. Carretero diu que troba que és totalment al revés de com ho diu el Sr. Tudurí; troba que s’ha
de començar per la creació de la comissió perquè concreti tot el que es diu al document. Sobre el
text de la moció diu que, en el primer punt, “Valorar totes les possibilitats”, es demana si s’han de
valorar aquí o bé és millor que ho faci la comissió, que podria afegir la possibilitat de comptar amb
gent experta en temes francesos, un aspecte que no s’esmenta al document. ---------------------------Quant al segon punt, “Iniciar el tràmits per realitzar un agermanament amb el poble que s’acordi”,
demana quin és el poble de què estam parlant; açò ho pot acordar la comissió i, a partir d’aquí,
s’inicien els tràmits. Sobre el tercer punt, “Començar el tràmits per sol·licitar els ajuts que la Unió
Europea adjudica per a aquests tràmits”, tal com ja s’ha dit, el programa “Europa amb els
ciutadans” té una guia explicativa de quines accions cal portar a terme. Per açò, el que ells
proposen és anterior al que proposa el Grup del Partit Popular. ----------------------------------------------Segueix el Sr. Carretero. Troba que la moció s’hauria de rebutjar i redactar la proposta que fa
l’equip de govern de crear una comissió específica que estudiï i concreti els tres punts que avui es
porten a aquesta moció del Partit Popular. ------------------------------------------------------------------------La presidenta demana si s’ha de votar si s’està a favor o no de la moció i que després es proposi la
formació de la comissió. -------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí troba que caldria afegir un quart punt dins de la moció, que seria la creació de la
comissió. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero creu que no és que s’hagi d’afegir un quart punt, és que només hi ha un únic punt,
que és el de crear aquesta comissió de la qual, a la millor, en sortirà tot açò altre. És aquesta
comissió qui ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin d’aquesta moció; i, ho torna a dir, troba
que s’estan invertint els termes. Serà el primer punt que la comissió dirà si ha de ser amb Aïn Taya,
amb Artenay, amb Pied-noir, amb Saint-Louis o si ha de ser amb Montpeller, amb París o amb un
altre poble que pugui sorgir... o fins i tot pot sortir un tercer nom que sigui d’una altra comunitat, ja
que la Comunitat Europea també en parla, dins les bases d’aquest programa; perquè la cosa de
valorar totes les possibilitats i sobretot les que poden ser de més interès per a Sant Lluís és
aquesta comissió, qui ho ha de valorar... Per tant, troba que la cosa més adequada és crear
aquesta comissió, que és d’on sortirà l’acord unànime per anar al Ple. -------------------------------------Així doncs, el Sr. Carretero troba que si ens assessoram amb gent experta
—que a Sant Lluís
bé n’hi ha que s’ha mogut en aquest àmbit—, a la millor apareixen noms que no han sortit en
aquesta moció, i que han de ser els membres de la dita comissió els que han de concretar les
passes que posteriorment s’hauran de dur a terme. -------------------------------------------------------------El Sr. Heras pren la paraula. Proposa que es podria fer una refosa amb tot el que s’ha dit i confegir
un únic punt, que sigui el de crear una comissió que faci les funcions que s’indiquen als tres punts
de la moció i integrar-ho tot. A més, troba que en l’exposició de motius tots hi vénen d’acord i creu
que és una iniciativa ben interessant. --------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí diu que el que proposa el Sr. Heras és el que ell mateix ha dit. ------------------------------El Sr. Olives troba que, si hi ha una controvèrsia amb els tres punts, seria adequat establir un únic
punt de crear una comissió que estudiï els tres punts que s’han proposat. --------------------------------El Sr. Carretero vol afegir que a l’exposició de motius, que és molt extensa, considera que hi ha
qualque apartat que s’hauria d’haver obviat, tenint en compte la referència que es fa sobre el que
va passar a Argèlia quan va aconseguir la independència. Creu que hi ha al·lusió a certs episodis
que van ser conflictius i que així ens ho conta la història... i ho diu més que res per no ferir
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sensibilitats. El cas és que va ser un episodi de la història bastant dur, tant per als guanyadors
com per als perdedors, perquè als qui van guanyar la independència els va anar bé, però els
perdedors, que també eren de ciutadania francesa, França no els volia... i el que en aquell moment
va succeir és que van ser mal anomenats pieds-noirs. Troba que la història és la que és, però que
hi ha coses que es poden obviar. -------------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula la presidenta. Proposa afegir, com a primer punt, la creació d’una comissió que
pugui englobar tots els punts exposats a la moció. ---------------------------------------------------------------Els membres del Partit Popular hi vénen d’acord. ----------------------------------------------------------------Tancat el debat la presidenta proposa finalment una esmena de substitució dels punts d’acord de la
moció, amb la següent redacció: --------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Crear una Comissió Especial per a l’estudi de l’agermanament amb un poble francès. La
Comissió tindrà les següents característiques: --------------------------------------------------------------------a)Composició : un representant de cadascun dels grups polítics amb representació municipal; així
mateix, podrà convidar als assessors –experts o historiadors- que consideri necessari. ---------------b)Finalitat: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valorar totes les possibilitats de pobles que puguin ser objecte d’agermanament, com podrien ser
la població de “La Ferté Sous Jouarre”, població on es fabricà la pedra de moldre del molí, o bé la
població de “Artenay”, on va ser Batle “Pepe Fuguet”, fill predilecte de Sant Lluís per prop de 20
anys, o bé “San Louis” per tenir el mateix nom que el nostre poble, o bé alguna altre població que
pugui tenir més interès que les esmentades anteriorment.------------------------------------------------------Proposar al Ple de l’Ajuntament iniciar els tràmits amb el poble que la Comissió acordi.----------------Començar els tràmits per sol·licitar els ajuts que la Unió Europea adjudica per aquests tràmits.------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la moció una vegada incorporada l’esmena.
La Comissió Informativa General, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament la següent proposta d'acord:-------------------------------------------------------------------------Única. Crear una Comissió Especial per a l’estudi de l’agermanament amb un poble francès. La
Comissió tindrà les següents característiques:---------------------------------------------------------------------a) Composició: un representant de cadascun dels grups polítics amb representació municipal; així
mateix, podrà convidar als assessors –experts o historiadors- que consideri necessari. ---------------b) Finalitat: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valorar totes les possibilitats de pobles que puguin ser objecte d’agermanament, com podrien ser
la població de “La Ferté Sous Jouarre”, població on es fabricà la pedra de moldre del molí, o bé la
població de “Artenay”, on va ser Batle “Pepe Fuguet”, fill predilecte de Sant Lluís per prop de 20
anys, o bé “San Louis” per tenir el mateix nom que el nostre poble, o bé alguna altre població que
pugui tenir més interès que les esmentades anteriorment. ------------------------------------------------------ Proposar al Ple de l’Ajuntament iniciar els tràmits amb el poble que la Comissió acordi. -------------- Començar els tràmits per sol·licitar els ajuts que la Unió Europea adjudica per aquests tràmits." ---

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que després del debat que es va produir a la
comissió i de l’aportació feta pel Sr. Carretero, en el sentit que es creàs una comissió
especial que estudiàs i decidís quina població francesa seria la triada per a
l’agermanament, com també que es proposàs demanar ajudes a altres institucions per
dur a terme aquest agermanament i proposar-ho al Ple, al Partit Popular li sembla un
plnatejament correcte i està d’acord amb la nova redacció de la moció. Considera que,
tenint en compte els orígens francesos del nostre poble, aquesta moció és prou important
i està a favor d’arribar a acords per tirar endavant aquest projecte.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que la moció presentada pel Partit Popular feia
l’efecte que no era prou definitòria i que, per açò, van creure oportú proposar la creació
d’aquesta comissió especial, amb la qual proposta finalment tots van estar d’acord. Per
altra banda, manifesta que no podem deixar passar per alt la guia que hi ha de la Unió
Europea que fa referència a aquests tipus d’agermanament i seria interessant poder-hi
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incorporar alguna altra població o ciutat membre de la Unió Europea, és a dir, no tan sols
mirar l’entorn francès, sinó anar més enllà, tenint en compte que Sant Lluís és un poble
en què hi viu bastant de gent estrangera que són comunitaris, com pot ser el cas
d’anglesos, italians, etc.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa General.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Únic. Crear una Comissió Especial per a l’estudi de l’agermanament amb un poble
francès. La Comissió tindrà les següents característiques:
a) Composició: un representant de cadascun dels grups polítics amb representació
municipal; així mateix, podrà convidar els assessors –experts o historiadors- que
consideri necessari.
b) Finalitat:
- Valorar totes les possibilitats de pobles que puguin ser objecte d’agermanament, com
podrien ser la població de La Ferté sous Jouarre, població on es fabricà la pedra de
moldre del molí; o bé la població d’Artenay, d’on va ser batle, per prop de vint anys, Pepe
Fuguet, fill predilecte de Sant Lluís; o bé Saint Louis, pel fet de tenir el mateix nom que el
nostre poble, o bé alguna altra població que pugui tenir més interès que les esmentades
anteriorment.
- Proposar al Ple de l’Ajuntament iniciar els tràmits amb el poble que la Comissió acordi.
- Començar els tràmits per sol·licitar els ajuts que la Unió Europea adjudica per a aquests
afers.
SISÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE VORAVIES
DEL CONJUNT SOCIAL DE SA TALAIA. RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ
DEFINITIVA
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 mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"L’Ajuntament, en sessió plenària de data 24 de setembre, va acordar provisionalment la imposició i
ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres d’execució de voravies al
conjunt social Sa Talaia. ------------------------------------------------------------------------------------------------L’acord provisional va ser exposat i publicat al taulell d’anuncis, pàgina web i en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 148, de data 08.10.2015 durant un termini de trenta dies. ----------------------
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Durant el termini d’exposició pública –tal com consta al certificat emès per Secretaria- s’ha
presentat una reclamació per part de l’Associació de Veïns del Conjunt Social S’atalaia (RE núm.
6269, d’11.11.2015); l’associació demana que el repartiment de les contribucions es faci a parts
iguals entre tots els propietaris o bé en funció del volumen d’edificabilitat, i que es fraccioni el seu
pagament en 12 rebuts mensuals o fins un màxim de 5 anualitats. ------------------------------------------Els serveis tècnics municipals han elaborat informe del que es conclou que és l’article 32.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes
locals, el que estableix els mòduls de repartiment que –conjunta o separadament- es poden aplicar
a les contribucions especials, no essent possible un repartiment igual entre els diferents propietaris;
per altra banda, l’aplicació de l’altre criteri indicat per l’Associació no alteraria l’aprofitament calculat
a l’expedient; per açò, es considera convenient mantenir el mòdul de repartiment de superfície. ----Finalment i pel que fa a la petició de fraccionament de la quota, serà l’Ajuntament qui determinarà,
prèvia sol·licitud de cada subjecte passiu, el fraccionament o aplaçament que consideri adient. ----A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar al Ple la següent -------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Desestimar la reclamació presentada per l’Associació de Veïns del Conjunt Social S’atalaia
(RE núm. 6269, de data 11.11.2015) amb relació a la modificació del mòdul de repartiment de les
contribucions especials per al finançament de les obres d’execució de voravies al conjunt social Sa
Talaia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar definitivament la imposició de contribucions especials per al finançament de les
obres d’execució de voravies al conjunt social Sa Talaia; el fet imposable està constituït per
l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra.-----------------Tercer.- Procedir a la determinació i ordenació definitiva del tribut concret d’acord amb el següent:
El cost previst de l’obra es fixa en 69.956,02€ i el cost suportat per l’Ajuntament en 25.753,91€. ---Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 20.603,13€, equivalent al 80% del cost suportat.
El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o
menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents. ------------Aplicar com a mòdul de repartiment el de superfície -------------------------------------------------------------Quart.- Aprovar definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització
de l’obra i establir la quantitat que han d’abonar a l’Ajuntament i que es detalla a l’expedient com
annexos II i III. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Notificar de forma individualitzada als beneficiaris de l’obra la quota provisional que resulta
de la contribució aprovada; el seu meritament es durà a terme una vegada finalitzada l’obra,
moment en què es notificaran les quotes definitives i es giraran les liquidacions corresponents. ----Sisè.- Comunicar a l’Associació de Veïns del Conjunt Social s’Atalaia que serà cada subjecte
passiu el que haurà de demanar –si s’escau- el fraccionament o aplaçament de la quota que li
correspongui. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setè.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el present acord." ----------------------------------

Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Grup del Partit Popular està d’acord
amb aquesta proposta de Batlia, ja que es tracta d’un projecte iniciat per l’anterior equip
de govern del Partit Popular, en què es va aconseguir un acord entre els veïns per
finançar part d’aquestes millores; la resta, és subvencionat pel CIM a través del Pla
insular de cooperació i l’Ajuntament de Sant Lluís. Entén que aquesta seria la forma
adequada per millorar l’estat de les urbanitzacions que no estan recepcionades per
l’ajuntament, cofinançant les despeses entre veïns i ajuntament, tal com ve reflectit en el
planejament urbanístic, a més de treballar per mirar d’aconseguir subvencions d’altres
administracions. No obstant açò, manifesta que discrepa del tractament que sofreixen
els veïns de les urbanitzacions depenent de quina és la urbanització en què resideixen, ja
que l’actual equip de govern pensa realitzar obres i projectes de millora a altres
urbanitzacions no recepcionades de la costa, que seran finançades íntegrament per
l’ajuntament, és a dir, per tots els veïns de Sant Lluís. Aquesta discriminació pel lloc de
residència i pels seus deutes electorals, la pagaran entre tots els santlluïsers; açò no li
sembla just, per la qual cosa anuncia que el Partit Popular s’abstindrà.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que la cosa lògica era que el Partit Popular votàs a
favor d’aquesta proposta, ja que era un projecte de l’anterior equip de govern. L’únic que
ha fet aquest ajuntament amb aquest procediment ha estat afavorir més els propietaris.
Sobre la cosa si aquest ajuntament farà més o farà menys en altres urbanitzacions, diu
que quan es posi damunt la taula el projecte d’urbanització llavors es veurà quina és la
realitat i quina és la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament. Així mateix, considera que
el parlament que ha fet el Sr. Tudurí Mercadal està fora de lloc, ja que el procediment ha
estat correctíssim, i el fet de beneficiar una comunitat de veïns amb el tant per cent que
ha determinat aquest ajuntament, creu que molts veïns ho agrairan per l’època que
estam passant de crisi econòmica.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
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. Desestimar la reclamació presentada per l’Associació de Veïns del Conjunt
Social S’Atalaia (RE núm. 6269, de data 11.11.2015) amb relació a la modificació del
mòdul de repartiment de les contribucions especials per al finançament de les obres
d’execució de voravies al conjunt social Sa Talaia.
Segon. Aprovar definitivament la
imposició de contribucions especials per al
finançament de les obres d’execució de voravies al conjunt social Sa Talaia; el fet
imposable està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns
afectes a la realització de l’obra
Tercer. Procedir a la determinació i ordenació definitiva del tribut concret d’acord amb el
següent:
El cost previst de l’obra es fixa en 69.956,02 € i el cost suportat per l’Ajuntament, en
25.753,91 €.
Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 20.603,13 €, equivalent al 80% del
cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera previsió. Si el
cost real fos major o menor que el previst, es prendrà aquell a l’efecte del càlcul de les
quotes corresponents.
Aplicar com a mòdul de repartiment el de superfície.
Quart. Aprovar definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la
realització de l’obra i establir la quantitat que han d’abonar a l’Ajuntament i que es detalla
a l’expedient com a annexos II i III.
Cinquè. Notificar de manera individualitzada als beneficiaris de l’obra la quota provisional
que resulta de la contribució aprovada; el seu meritament es durà a terme una vegada
finalitzada l’obra, moment en què es notificaran les quotes definitives i es giraran les
liquidacions corresponents.
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Sisè. Comunicar a l’Associació de Veïns del Conjunt Social S’Atalaia que serà cada
subjecte passiu el que haurà de demanar –si s’escau- el fraccionament o ajornament de
la quota que li correspongui.
Setè. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SETÈ. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2015/1343. DESIGNACIÓ
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSELL SOCIAL DE L'AGÈNCIA DE
MENORCA RESERVA DE BIOSFERA
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 mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2015/1343, de dia
03.11.15, que diu:
"En compliment de l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, el 2 de juliol passat el Ple de l’Ajuntament va acordar el nomenament dels
representants de la Corporació en el òrgans col·legiats. --------------------------------------------------------Des de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera demanen ara la designació –en el termini màxim
de set dies naturals- d’un vocal i suplent que han de formar part del Consell Social. -------------------Ateses les consideracions anteriors; venc en ----------------------------------------------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Designar representant titular en el Consell Social de l'Agència de Menorca Reserva de
Biosfera a la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats i representant suplent al 2n Tinent de Batlia,
Llorenç Carretero Tudurí. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Que el Ple ratifiqui aquest acord en la propera sessió que celebri. --------------------------------Tercer. Notificar la present resolució a l'Agència de Menorca Reserva de Biosfera." --------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la ratificació de la resolució de
Batlia indicada anteriorment.
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:
- Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2015/1343, de dia 03.11.15,
transcrita anteriorment.
VUITÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL
PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
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 mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la Declaració institucional de 25 de
novembre, que diu:
"Les Nacions Unides, a la sessió plenària de 17 de desembre de 1999, declararen el dia 25 de
novembre Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona i van convidar els
governs, els organismes internacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar, aquest
dia, activitats adreçades a sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la
dona. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enguany, el moviment feminista de l’Estat Espanyol convocà, el 7 de novembre una manifestació a
Madrid que va superar amb escreix les previsions d’assistència que havia fet la mateixa
organització. I això sense comptar les nombroses persones que assistiren a concentracions i
manifestacions a diferents ciutats de l’Estat. -----------------------------------------------------------------------El clam per un pacte d’Estat contra la violència masclista ressonà a tot arreu però, malauradament,
hem de lamentar que, del 7 de novembre ençà, el nombre de dones assassinades per violència
masclista ha augmentat esgarrifosament. --------------------------------------------------------------------------I això és tan sols la punta de l’iceberg, perquè, a més de les dones assassinades, la violència
contra les dones es manifesta també en els cops, l’assetjament sexual, el menyspreu, la
manipulació emocional i tantes altres formes. ---------------------------------------------------------------------Sovint ens demanam què podem fer per a evitar aquesta xacra social que afecta les nostres
mares, filles, germanes, amigues, etc. Sabem que no basta la condemna, sinó que cal el
compromís per a evitar no sols les morts, sinó qualsevol tipus de violència. Així ens comprometem,
amb els mitjans de què diposam i en totes les àrees de l’ajuntament, a treballar per la igualtat de
dones i homes, a vetlar perquè les nines tinguin les mateixes oportunitats que els nins del nostre
poble, a fomentar totes aquelles iniciatives socials, culturals, esportives, veïnals, etc. que tinguin
com a objectiu la igualtat entre dones i homes." -------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón.
Manifesta que abans s’ha dit que, a vegades, amb les
propostes que es presenten, aquest ple sembla més un parlament nacional que no un ple
d’una corporació municipal... Diu, però, que, en aquest cas, a vegades un ajuntament
petit, com el nostre, hem d’identificar-nos amb causes que són tan importants com si ens
afectassin a nosaltres des d’un àmbit nacional, tant aquestes com d’altres; per açò, a
vegades parlam de coses que sembla que no ens involucren però que al cap i a la fi sí
que ens afecten a tots com a espanyols que som d’aquest país.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Per al·lusions —perquè suposa que el portaveu del Grup
Volem Sant Lluís es referia a la seva intervenció anterior—, manifesta que en aquest cas
sí que tenim competències en la qüestió de la violència contra les dones, cosa diferent de
l’altra qüestió, de la qual no en tenim competència. En canvi, aquí a través dels Serveis
Socials sí que hi podem fer molta feina directa. Afegeix que a la Junta de Portaveus va
estar d’acord a donar suport a la proposta; llavors vam parlar-ne amb la resta del Grup
del Partit Popular i tots van estar-hi d’acord, per la qual cosa anuncia que hi votaran a
favor.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la Declaració institucional
de 25 de novembre.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar en tots els seus termes la
Declaració institucional de 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones, transcrita anteriorment.
NOVÈ. INFORMACIÓ PERIÓDICA AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
I MOVIMENT DE TRESORERIA.- TERCER TRIMESTRE DE 2015
La secretària informa que, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
amb relació a donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de
tresoreria, en data 5 de novembre de 2015 s’ha remès a tots els grups polítics la
informació corresponent al tercer trimestre, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que l’Associació de Propietaris del Poblat de
Pescadors de Binibèquer Vell va sol·licitar a l’Ajuntament de poder fer ús d’una petita
edificació en desús que hi ha sobre l’antiga depuradora de Binibèquer Vell. L’anterior
equip de govern es va posar en contacte amb ABAQUA perquè informàs si realment
estava en desús per després poder-la cedir a l’esmentada associació. Voldria saber si
l’equip de govern té qualque notícia sobre aquest tema i quina és la seva intenció sobre
la cessió de l’ús d’aquesta edificació. El Sr. Lora Buzón respon que no s’ha rebut res. El
Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, doncs, suposa que l’associació ja els ho recordarà
quan tengui qualque reunió amb l’Ajuntament.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que a la zona dels molls des Caló d’en
Fust hi ha diverses coves i que podria molt ben ser que n’hi hagi una de propietat
municipal, per la qual cosa demana l’emissió d’un informe dels Serveis tècnics i jurídics i
urbanístics d’aquest ajuntament que aclareixi aquesta qüestió.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Demana si dilluns passat, dia 16, hi va haver consell
escolar municipal. La Sra. Ponsetí Pons respon que no.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que troba que l’escola del CEIP Sant Lluís,
que ara té molt d’espai lliure, va fer arribar a l’Ajuntament un disseny de com voldrien
l’escola, ja que és un tema que està un poc a debat. Voldria saber si tenen qualque cosa
mirada amb els Serveis Tècnics, quines idees duen i si hi havia pressupost per a
aquesta qüestió. La Sra. Ponsetí Pons diu que li contestarà per escrit.
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Segueix la Sra. Tronch Folgado. Vol saber si l’escoleta municipal ha demanat de poder
tenir una pàgina web pròpia i, si és així, quin format tindrà, ja que tenien un blog i no
l’empren des del 2013. El Sr. Heras Rodríguez respon que sí que ho han demanat; que
la idea és que totes les pàgines web pròpies dels ens municipals tenguin un format
semblant; que el Molí de Baix, que ja té pàgina web, servirà com a base; i que és una
qüestió que està en estudi.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que en el mes de març es va tenir consell
sectorial de Benestar Social i es va preveure de fer-ne un altre abans de final d’any.
Demana si hi ha qualque data prevista. El Sr. Heras Rodríguez manifesta que la idea és
convocar, en primer lloc, el Consell de Participació Ciutadana; que es va demanar a
grups polítics i associacions la designació de representants; que volien dur a aquest Ple
el nomenament dels representants, però com que les associacions que havien contestat
eren molt poques, per açò és que no s’hi ha duit; i que ja serà dins l’any que ve quan els
consells sectorials es posaran en marxa.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado demana si per aquestes festes de Nadal es pensa fer
la campanya de joguines per als fillets i detallets per a la gent del centre geriàtric. La
Sra. Borrás Atienza respon que per al centre geriàtric, sí; i que pel que fa als fillets, es
donarà suport a la campanya de la Creu Roja i, sobretot, es farà arribar als pares
bonificacions perquè ells mateixos siguin els qui comprin les joguines.
Intervé la Sra. Capó García. Amb relació al punt de donar compte de la informació
periòdica trimestral amb relació a l’execució del pressupost i moviment de tresoreria,
manifesta que a l’acord del Ple del mes de setembre es determinava que s’inclouria un
desglossament per aplicació pressupostària de despeses, així com un desglossament per
programes. Atès que ens han enviat allò que s’envia al Ministeri, assenyala que faltarien
aquests dos llistats.
Per altra banda, la Sra. Capó García manifesta que en el Ple del mes de setembre es va
demanar un informe sobre el total d’hores extres, informació que se’ns va fer arribar la
setmana passada, però únicament de la Policia Local, quan la cosa és que ho havien
demanat de tot el personal. Per tant, demana que es remeti també aquesta informació.
Intervé el Sr. Olives Salas. Pel que fa a la Biblioteca, demana com està la qüestió del
CEDRO, és a dir, si s’ha acabat, si no s’ha acabat, si està obert... La Sra. Ponsetí Pons
respon que li contestarà per escrit.
Així mateix, el Sr. Olives Salas manifesta que el Molí de Dalt s’empra de forma general
com a museu etnològic, però durant la passada legislatura s’hi van fer, de tant en tant,
algunes exposicions de temàtiques puntuals. Voldria saber si es té pensat de fer-hi
qualque cosa, sigui en aquest sentit o en un altre, per tal de potenciar el Molí. La Sra.
Ponsetí Pons manifesta que sí que es té pensat de fer-hi cosa i que li contestarà per
escrit.
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 29.10.15. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
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AL SR. PEDRO TUDURÍ MERCADAL
Amb relació a les actuacions desenvolupades a l’enllumenat de Binibèquer Nou, adjunt li remet
l’informe emès per l’enginyer municipal respecte al compliment de la normativa vigent sobre aquest
tipus d’instal·lacions, així com l’informe emès per l’assessor jurídic municipal, sobre
responsabilitats en el cas que ocorregués qualque contratemps o accident pel mal estat d’aquestes
instal·lacions.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
A LA SRA. ELVIRA CAPÓ GARCÍA
1.- Pel que fa a l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 11, en la qual es donaven de baixa
32.016 euros de l'aplicació de personal laboral no fix de l'Escola Infantil, és degut a què no s'han
contractat les tres educadores per fer l'adaptació, tampoc s'ha cobert fins el setembre la plaça
vacant a jornada completa i hi ha hagut reduccions de jornada que no venien contemplades en el
pressupost de 2015.
2.- Respecte a l'estat de tramitació de l'inventari de béns municipals, es prepara una agrupació de
fitxes d'immobles per aprovar properament, i s'estan revisant les ja aprovades a efectes de la seva
valoració econòmica.
Joan M. Pons Sintes
Regidor d'Hisenda
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
Respecte al programa d’intervenció socioeducativa (PISE) d’escolarització compartida 2015-2016:
N ú m . Centre educatiu
alumnes
1
IES Cap de Llevant

Municipi

Àrea formació prelaboral

Es Castell

Notificadors/brigada
Castell)

2

La Salle

Maó

3

IES Ramis i Ramis

Maó

•

Mentors

Data incorporació

(Es -Pedro i Xisca 06/10/2015
(notificador)
-Sr. Martínez
(brigada)
Cuina
Residència -Fabi i Rosi
Desembre 2015
geriàtric Sant Lluís
Escoleta Infantil Sant -Mestra P2
Gener 2016
Lluís

ACTIVITATS PROGRAMADES AMB L'ALUMNAT

Les activitats es van dissenyant en funció de les necessitats i interessos dels alumnes.
Enguany posem especial atenció en el disseny d'un Programa Educatiu Individualitzat per cada
alumne que prioritza el treball individual amb cadascú.
Activitats realitzades fins ara:
- Coneixença i descoberta de l'entorn
- Coneixença alumne – educadora
- Dinàmiques de desenvolupament personal
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- Entrenament en Comunicació No Violenta (CNV)
- Tallers creatius (guitarra)
- Reforç escolar i seguiment agenda acadèmica
- Reforç lectoescriptura
- Esports: circuit natural
- Audició i lectura cançons
Activitats previstes:
- Activitats de desenvolupament personal (les projeccions, etc.)
- Treball d'habilitats socials
- Tallers creatius: fotoescultura, còmic...
- Esports: futbol (juntament amb ALTER - PISE Maó), hípica, escalada...
- Sortides: veler...
- ...
Altres activitats (no d'atenció directe):
- Coordinació Centres educatius
- Entrevistes famílies
- Coordinació Serveis Socials d'Es Castell i Maó
- Coordinació Servei d'Infància i Família
- Recerca Àrea de formació prelaboral
- Coordinació amb l'Àrea de formació prelaboral
- Coordinació amb ALTER i PISE Serveis Socials Maó
- Programacions i registre Avaluació – Seguiment
•

HORARI AMB L'EDUCADORA (àrea transversal). Atenció directe.

Amb A.M.: divendres d'11:15 a 13:15h.
Amb D.M.: divendres de 9 a 11h.
•

HI HA SUBVENCIÓ DEL CIM pel PISE?

Per la informació que tenim fins ara, no ha arribat.
La Coordinadora dels Serveis Socials i la Regidora es van reunir amb la Directora insular i amb la
Consellera de Benestar Social on, entre altres, es va traslladar aquesta qüestió.
•

HI HAURÀ AJUDES AL 2016?

La Coordinadora dels Serveis Socials i la Regidora es van reunir amb la Directora insular i amb la
Consellera de Benestar Social. Des del CIM van expressar que donen recolçament a aquest tipus
d'iniciatives i que farien tot el possible per ajudar a dotar de pressupost el PISE durant l'any 2016.
Teresa Borras Atienza
Regidora d'Afers Socials
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AL SR. OLIVES SALAS
1.- Pel que fa a la festivitat de dia 29 de setembre de 2015, va ser l'agrupació sindical de policies la
que va organitzar l'acte a Platges de Fornells amb l'assistència voluntària dels policies de tota l'illa.
2.- Pel que fa la sol·licitud de còpia de les actes del Tribunal, així com de la documentació
presentada pels aspirants a la plaça eventual de Director de Serveis Generals, comunicar-li que no
es va realitzar cap acta i pel que fa a la documentació, aquesta pot ser consultada al departament
de Personal.
Joan M. Pons Sintes
Regidor de Governació

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:00, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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