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CONSELL INSULAR DE MENORCA 
 
 

HBLE. SRA. CONSELLERA 
 

MAITE SALORD RIPOLL, consellera i portaveu del grup PSM Més per Menorca en el 
Consell Insular de Menorca, davant de la Hble. Sra. Consellera executiva del departament 
d’Ordenació del Territori del Consell Insular, comparec i DIC: 
 
1.- Des del mes de novembre de 2012 he sol·licitat, tant al Sr. Conseller executiu 
d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca (en endavant, CIM), com al Sr. 
President del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’Illa de 
Menorca (en endavant, el Consorci), informació sobre les obres que s’estaven 
realitzant a la finca Torralbenc, del terme municip al d’Alaior , destinades a instal·lar i 
obrir un hotel rural, a l’objecte que es pogués determinar si les obres que s’executaven 
estaven emparades amb la preceptiva llicència municipal d’obres i si s’ajustaven a la 
legalitat urbanística vigent, tant en exercici del dret a controlar i fiscalitzar l’actuació dels 
òrgans de govern insulars i a la informació, regulats a l’article 27 (dret de participació 
política) del vigent  Reglament Orgànic del Consell Insular de Menorca, manifestació dels 
drets fonamentals a la participació en els assumptes públics (article 23.1 de la Constitució 
espanyola) i a exercir el càrrec de representant de la ciutadania (article 23.2 de la 
Constitució), com en exercici de l’acció pública en matèria urbanística establerta a l’article 
48 (acció pública) del text refós de la Llei de sòl, aprovat per Real Decret Legislatiu núm. 
2/2008, de 20 de juny, i a l’article 56 de la Llei 10/1990, de 26 d’octubre, de disciplina 
urbanística de les Illes Balears. 
 
2.- Fins a dia d’avui, malgrat que ha passat més d’1 any des de la primera sol·licitud 
d’informació, no he pogut exercir en forma plena els drets de accés i d’obtenir còpia de 
l’expedient administratiu que s’hagi pogut incoar en relació a les obres executades a la 
finca Torralbenc, no tenc còpia de l’acta aixecada pel servei d’inspecció del Consorci, ni 
tenc coneixement que per part del Consorci s’hagi incoat un expedient per a la restauració 
de la legalitat urbanística alterada, i desconec si el representant del Consell Insular de 
Menorca davant del Consorci, com a president d’aquesta entitat pública, ha complert amb 
les atribucions establertes a l’article 12 dels Estatuts del Consorci i ha fet totes les 
actuacions necessàries per fer complir la legalitat urbanística. 
 
3.- Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 30 (informació l’accés a la qual 
es troba sotmesa a autorització) del Reglament Orgànic del Consell Insular, SOL·LICIT 
per a l’exercici de la funció de control i fiscalització de l’actuació de la Hble. Sra. 
consellera executiva del departament d’Ordenació del Territori, com a representant del 
Consell Insular de Menorca en el Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en 
sòl rústic de l’Illa de Menorca i a la vegada presidenta del mateix, i de l’anterior 
representant del Consell Insular, la següent documentació: 
 

• Còpia de les actes de qualsevol inspecció que s’hagi fet per part del Consorci per a 
la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca a la finca de 
Torralbenc, així com tota la documentació referida a les actuacions que des del 
mateix s’hagin duit a terme a l’esmentada finca, del terme municipal d’Alaior. 

• Còpia de les resolucions adoptades per la presidència del Consorci per a la 
protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca, per a exigir la 
restauració de la legalitat urbanística a la finca Torralbenc, del terme municipal 
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d’Alaior, en el cas que del resultat de la inspecció feta s’hagués comprovat que 
s’executaven obres sense la preceptiva llicència municipal d’obres, o sense 
ajustar-se a la mateixa. 

• Còpia de les actes de la Junta de Govern del Consorci per a la protecció de la 
legalitat urbanística en sòl rústic de l’Illa de Menorca, des del mes de juliol de 
2011, remeses al representant del Consell Insular de Menorca. 

 
4.- L’accés a aquesta informació és bàsic per al correcte exercici dels drets derivats de 
l’acció pública en matèria urbanística i del control i la fiscalització dels òrgans del govern 
del Consell Insular de Menorca, tant quan actuen en els òrgans propis de la institució, com 
quan actuen com a representants de la institució en altres organismes o entitats, com 
pugui ser el Consorci per al protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de 
Menorca, i està emparat en el mandat a les Administracions públiques d’actuar de 
conformitat amb els principis de transparència i de participació en les seves relacions amb 
els ciutadans (article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú). 
 
Resulta evident que si l’acció és pública per interposar recursos també ho ha ser per  
accedir als expedients que permetin preparar-la, perquè si no s’estaria vulnerant el dret 
fonamental a la tutela efectiva de l’article 24 de la Constitució espanyola.  
 
A més, com a representant d’un grup polític amb representació al Consell Insular de 
Menorca (membre del Consorci), la manca d’informació també vulnera els drets 
fonamentals a la participació en els assumptes públics (article 23.1 de la Constitució 
espanyola) i a exercir el càrrec de representant de la ciutadania (article 23.2 de la CE). 
 
Cal recordar que un dels pilars del bon govern i de la governança –tal i com ho proclama 
el Llibre Blanc de la Governança Europea (Comissió Europea 2001)- és l’efectiva 
participació ciutadana en els assumptes públics, requisit indispensable per aconseguir la 
necessària corresponsabilitat en l’adopció de les decisions públiques i la conseqüent 
confiança entre governants i governats. 
 
Una participació ciutadana que s’ha de garantir, no sols a nivell individual, com a dret de 
la ciutadania, sinó també a nivell col·lectiu, com a dret dels grups, entitats i associacions 
que aglutinen i canalitzen les aspiracions comuns dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Ara bé, la participació ciutadana no seria en cap ca possible si no es garantís prèviament 
un adequat accés de la ciutadania a la informació que li ha de permetre disposar de les 
dades i els elements de judici necessaris per a exercir amb propietat les seves capacitats 
de decisió. 
 
Participació i accés a la informació són, per tant, les dues cares d’una mateixa moneda i 
constitueixi una dualitat l’existència de la qual ha de quedar suficientment garantida com a 
requisit indispensable d’una adequada governança. 
 
Per altra banda, el Tribunal Constitucional, a la sentència núm. 361/2006, de 18 de 
desembre, va afirmar que una interpretació restrictiva de les normes “que puedan suponer 
una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integren el status 
constitucionalmente relevante del representante público y el deber de motivar las razones 
de su aplicación” suposaria una vulneració del “derecho fundamental del representante de 
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los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE)” i d’aquests a “participar en los asuntos 
públicos (art. 23.1 CE).” 
 
Per tot açò, 
 
SOL·LICIT: que tingui per presentat aquest escrit, per formulades les anteriors 
manifestacions i que, previs els tràmits oportuns, acordi remetre’m la informació i la 
documentació sol·licitada, reiterada la sol·licitud d’accés a l’expedient relatiu a les obres 
executades a la finca Torralbenc, del terme municipal d’Alaior i que, previs els tràmits 
oportuns, acordi remetre’m les còpies de la documentació relacionada i indicar-me el dia i 
hora en què puc exercir el dret a accedir a l’expedient per a poder consultar-lo, examinar-
lo i obtenir còpia dels documents obrants en el mateix. 
 
Ciutadella de Menorca, 26 de febrer de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSELLERA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI DEL CONSELL INSULAR DE 
MENORCA 
Plaça Biosfera, núm. 5. 
07703 Maó (Menorca).             


