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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 21/12/2017
Hora: de les 20:00 a les 21:20 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
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)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Antonio García Romero (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 14.12.17.- Proposta de
Batlia amb relació a l'aprovació inicial del Pressupost i de la Plantilla de 2018
Tercer. Proposta de Batlia d'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el
Consell Insular i els Ajuntaments per a la implantació d'un Pla de neteja del litoral, les
platges, el seu accés i l'entorn a Menorca
Quart. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Cinquè. Precs i suggeriments
Sisè. Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes Balears amb relació a la
creació d'una comissió d'investigació urbanística
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 30.11.17.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
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SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 14.12.17.PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
I DE LA PLANTILLA DE 2018
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Intervé el president. Informa que dilluns passat es va lliurar als membres de la comissió el
Pressupost i la Plantilla de 2018, que comprèn la següent documentació: ---------------------------------PRESSUPOST 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Memòria de Batlia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe econòmico-financer. -------------------------------------------------------------------------------------------Informe pressupost exercici 2018. ------------------------------------------------------------------------------------Informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. ------------Pressupost de despeses. Quadre resum d’ingressos per capítol i comparativa. --------------------------Pressupost de despeses. Quadre resum per orgànic. -----------------------------------------------------------Pressupost de despeses. Quadre resum per programes i comparativa amb l’any anterior. ------------Pressupost de despeses. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pressuposts d’ingressos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Annex d’inversions. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Annex del deute a llarg termini. ----------------------------------------------------------------------------------------Bases d’execució. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe de valoració dels Serveis Tècnics Municipals relatiu als immobles de propietat municipal a
la zona de Biniancollet. --------------------------------------------------------------------------------------------------Informe de valoració dels Serveis Tècnics Municipals relatiu a tres solars de propietat municipal al
Polígon Industrial de Sant Lluís. ---------------------------------------------------------------------------------------Annex d’informació sobre els convenis subscrits amb la comunitat autònoma de les Illes Balears en
matèria de despesa social. ---------------------------------------------------------------------------------------------Annex de beneficis fiscals en els tributs locals per a l’any 2018. ----------------------------------------------Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2016. ------------------------------------------------------------------Avanç de la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2017. ---------------------------------------------------Avanç resultat pressupostari exercici 2017. ------------------------------------------------------------------------PLANTILLA 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Memòria de Batlia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Plantilla de Personal de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------Informe de Secretaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Informe d’Intervenció. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el president. Manifesta que estem davant el tercer pressupost d’aquest equip de govern;
que amb el Pressupost de 2018 s’ha intentat donar continuïtat respecte al pressupost de 2017, si
bé aquests vénen marcats pel pes de la sentència que ens obliga a indemnitzar durant els
propers quinze anys a Orfila, SL; i que s’ha intentat mantenir les despeses de cada àrea, si bé
en algunes s’ha hagut de fer qualque retall. Pel que fa als ingressos, assenyala que en el
capítol 1 hi ha un augment de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys —plusvàlues—,
passant de 660.000 € a 800.000 €, donada la tendència a l’alça d’aquests últims anys, així com
també s’ha incrementat en 150.000 € els impostos indirectes també pel mateix motiu. -----------------Segueix el president. Manifesta que es manté el capítol 3 de les taxes i altres ingressos, així com el
capítol 5 d’ingressos patrimonials, i que el capítol 4 de transferències corrents ha baixat un 8% per
una menor previsió de projectes subvencionades respecte a l’any passat. Pel que fa al capítol 7,
de transferències de capital, hi ha hagut una gran pujada, passant d’uns 330.000 € a 1.280.000 €
aproximadament, degut a una aportació extraordinària del CIMe per executar inversions
financerament sostenibles. Respecte al capítol 9, s’ha baixat en uns 170.000 euros. ----------------Continua el president. Pel que fa a les despeses de personal, manifesta que aquestes han baixat
una mica, perquè hi ha menys programes del SOIB, si bé s’ha previst un import d’uns 250.000
euros que s’ha posat en el programa 929 com a imprevistos. Així mateix, manifesta que el capítol
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de béns corrents i serveis no hi ha hagut pràcticament variació, cosa que personalment li sap greu
no haver pogut augmentar aquest capítol per les restriccions que tenim. Respecte a les despeses
financeres, assenyala que hi ha un augment d’un 24% i que aquest és degut als interessos del
deute de la sentència d’Orfila, SL. -----------------------------------------------------------------------------------Segueix el president. Pel que fa al programa d’inversions, manifesta que hi ha previst uns
2.110.000 €, dels quals uns 800.000 € tenim la garantia que es podran dur a terme, ja que estan
contemplats dins l’apartat d’inversions financerament sostenibles del CIMe, i la resta, a excepció
d’una petita quantitat, estan vinculades a préstec o alineacions de terrenys. ------------------------------Finalment, el president informa que per àrees de gestió s’ha reduït una mica l’àrea d’habitatge i
urbanisme —uns 80.000 €—, si bé té un augment en benestar comunitari; a l’àrea de medi ambient
es manté la despesa corrent i puja una mica les inversions per eficiència energètica; a l’àrea de
serveis socials s’ha llevat del pressupost la inversió per la compra de solars del polígon i la partida
de la ludoteca, i la resta té un increment del 4%; l’àrea d’educació té una mica d’augment per una
possible inversió; l’àrea de joventut i festes té un petit augment; i l’àrea d’esports té una baixada per
dos motius, pel fet que no hi ha la inversió de la gespa del camp de futbol i amb motiu del nou
contracte de gestió de l’àrea esportiva. -----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el grup del Partit Popular no ha tingut temps d’analitzar el
document pressupostari; a més, recorda que antigament hi havia la costum de fer una primera
comissió de lliurament del pressupost i explicació de les coses més destacades i, llavors, una
segona comissió per debatre el document pressupostari, cosa que d’aquesta manera l’oposició
tenia més temps per analitzar-lo. Assenyala que a dia d’avui difícilment pot fer una valoració del
pressupost de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El president manifesta que assumeix part d’aquesta culpa; que tenien una data fixada per fer el ple
del mes de desembre; i que no han estat capaços de tancar abans el document pressupostari.
Afegeix que l’equip de govern s’ha proposat de cara al proper any intentar presentar el pressupost
dins el mes de novembre. -----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que el pressupost és un document molt importat i que té més
transcendència del que un es pot pensar, i insisteix que el grup popular no ha tingut temps material
per estudiar-lo.
Així mateix, demana si poden facilitar-li el pressupost en un suport editable
—format excel—, per tal de poder fer un anàlisi més en profunditat i més ràpidament. El president
respon que es mirarà. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que aquest és el tercer pressupost que ha presentat
l’actual equip de govern i no s’ha fet cap modificació d’ordenances fiscals; demana si es té previst
fer res. El president respon que s’ha posat damunt la taula, però no està estudiat en profunditat. El
Sr. Coll Alcina manifesta que desprès de tres anys creu que hi ha ordenances que sí que s’haurien
de revisar. Pel que fa a la venda de patrimoni, demana si s’ha posat el mateix valor que l’any
passat. El president respon que sí. El Sr. Coll Alcina considera que el valor està fora de mercat. --Intervé la Sra. Capó García. S’interessa pels 250.000 euros del fons de contingència, en el sentit
perquè s’ha posat en el capítol 2. La interventora respon que és perquè poden ser per personal o
per una altre cosa i que, per açò, no s’han posat en el capítol 1. Per altra banda i, respecte a la
qüestió de la relació de llocs de treball, en cas que hi hagués un augment de salaris, la Sra. Capó
García demana com s’explicaria en termes d’increment de massa salarial. El president manifesta
que en aquests moments es desconeix si aquest augment hi serà i que és una qüestió que
s’analitzarà en el seu moment. La Sra. Capó García assenyala que 250.000 euros és quasi un 5%
del capítol 1. La interventora assenyala que ho va treure de la plataforma “Es Publico”, que posava
la previsió dels pressuposts de l’Estat i que, per açò, no està inclòs dins el capítol 1, perquè
aquests imprevistos no són només per personal, sinó pel que faci falta. ----------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. En primer lloc, demana com està la qüestió de les RPT. El president
respon que està pràcticament revisat el document que ens va enviar l’empresa i que les properes
setmanes es retornarà el document. ------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Olives Salas demana si els sindicats han vist la part de personal d’aquest
pressupost. El president respon que sí. ----------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Olives Salas. Pel que fa a l’apartat de la Policia Local, manifesta que ha vist que hi
ha previst comprar una moto. Demana: De quin tipus? El president respon que de característiques
similars a la grossa, amb l’objectiu que puguin anar dos policies junts. El Sr. Olives Salas
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considera que, des d’un punt de vista d’eficàcia, tal vegada per dins el poble i caserius s’empraria
més una de petita, que no una de grossa... ------------------------------------------------------------------------Segueix el Sr. Olives Salas. Respecte a l’apartat de Cultura, manifesta que en un lloc del
pressupost ha vist alguna referència sobre l’adquisició d’una cotxera. En demana informació. El
president informa que a l’apartat d’inversions hi figura la possibilitat de l’adquisició i condicionament
de la cotxera de darrera el molí de Dalt. Igualment, demana informació respecte a l’adquisició d’un
piano de cua. El president informa que açò és una petició de l’àrea. ---------------------------------------Continua el Sr. Olives Salas. Demana informació de la partida 3.340.623100, relativa a dietes pels
membres dels òrgans de govern per fires, reunions, etc., per import de 2.300 euros.
La
interventora creu que és una partida que ja hi figurava l’any passat, si bé no n’està segura. ----------Per altra banda, el Sr. Olives Salas demana si estan al dia els pagaments de la qüestió de la
enciclopèdia de Menorca. La interventora informa que hi falta fer el pagament d’enguany. Així
mateix, s’interessa per una subvenció de 3.500 euros a l’APIMA. El president informa que és una
subvenció que ha proposat el regidor de Cultura amb motiu d’una petició d’APIMA de l’EMEA, ja
que estan constituint una associació. --------------------------------------------------------------------------------Finalment, i respecte a l’expedient de la plantilla, el Sr. Olives Salas demana el següent: -------------a) Informació sobre la creació d’una plaça de Tècnic d’Administració General. El president
informa que s’estava valorant el fet de posar una persona per recursos humans, però
llavors va sorgir aquesta figura i que es tractaria d’una persona que pugui fer feines de
gestió administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------b) Informació respecte a “Responsable SAC”, en el sentit si en el Pressupost de 2017 hi era
aquesta figura. El president respon que sí, si bé no es va arribar a cobrir. ---------------------c) S’interessa pels oficials i policies en segona activitat. El president informa que en aquests
moments hi ha dos oficials i un policia en segona activitat amb destí, i que el què s’ha
jubilat era un policia sense destí. ---------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. --------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ---------------------Primera. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, que puja
a un estat de despeses de tretze milions dos-cents onze mil vuit-cents seixanta euros (13.211.860
€) i un estat d’ingressos igualment de tretze milions dos-cents onze mil vuit-cents seixanta euros
(13.211.860 €), junt amb les seves Bases d’Execució; el resum del Pressupost per capítols és el
següent: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTAT DE DESPESES
1 DESPESA DE PERSONAL
4.715.325,78
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
4.011.554,22
3 DESPESES FINANCERES
301.500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
903.345,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
0,00
6 INVERSIONS REALS
2.110.335,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
297.000,00
9 PASSIUS FINANCERS
872.800,00
TOTAL DESPESES
13.211.860,00
1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

5.323.000,00
450.000,00
2.488.900,00
2.229.520,00
357.000,00
803.650,00
1.282.790,00
277.000,00
13.211.860,00
4
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Segona. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats
a funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a l’expedient. ---------Tercera. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2018, les Bases d’Execució i la
plantilla de personal durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, el tauler d’edictes municipal i la seu electrònica per tal que les persones interessades,
si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamaciosn o suggeriments. En el cas de no
presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense
necessitat de nou acord exprés." --------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/250423680#t=03m57s
A continuació, i d'acord amb allò que ha expressat el portaveu del Partit Popular durant el
debat del present punt, els membres de l'esmentat grup polític abandonen la sala.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió Especial de
Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels set membres presents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018,
que puja a un estat de despeses de tretze milions dos-cents onze mil vuit-cents seixanta
euros (13.211.860 €) i un estat d’ingressos igualment de tretze milions dos-cents onze mil
vuit-cents seixanta euros (13.211.860 €), junt amb les seves Bases d’Execució; el resum
del Pressupost per capítols és el següent:
1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

4.715.325,78
4.011.554,22
301.500,00
903.345,00
0,00
2.110.335,00
297.000,00
872.800,00
13.211.860,00

1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

5.323.000,00
450.000,00
2.488.900,00
2.229.520,00
357.000,00
803.650,00
1.282.790,00
277.000,00
13.211.860,00
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Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, en els termes que consten a
l’expedient.
Tercer. Exposar al públic el Pressupost General per a l’exercici 2018, les Bases
d’Execució i la plantilla de personal durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el tauler d’edictes municipal i la seu electrònica per
tal que les persones interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions,
reclamaciosn o suggeriments. En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període
establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord
exprés.
Seguidament, els cinc membres del grup del Partit Popular es reincorporen a la present
sessió.
TERCER. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS PER A
LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE NETEJA DEL LITORAL, LES PLATGES, EL SEU
ACCÉS I L'ENTORN A MENORCA
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 dels dotze membres assistents,
incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, es dona compte de la proposta de Batlia presentada amb relació a
l'assumpte indicat, qe diu:
"El desembre de 2009 els Ajuntaments vam signar un conveni amb el Consell Insular per implantar
un pla de neteja del litoral, les platges, el seu accés i l’entorn a Menorca; d’aquesta forma s’articulà
la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa de les diverses entitats en l’àmbit de les seves
competències per a la prestació conjunta del servei integral de neteja. El termini de vigència
finalitza a final de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------El contracte amb l’empresa adjudicatària del servei es prorroga per dos anys més, fins el 3 de
desembre de 2019, i correspon que els Ajuntaments i el Consell acordem expressament una
pròrroga del conveni d’acord amb la clàusula novena del mateix. --------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i en harmonia amb l’informe de la Intervenció muncipal,
venc en elevar al Ple la següent ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar la pròrroga del “Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Ferreries, per a la prestació del
servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn” -signat el 22 de desembre de 2009- per
un període de dos anys, fins el 31 de desembre de 2019. ------------------------------------------------------Segon.- Formalitzar l’acord anteriors mitjançant la signatura de la corresponent addenda en els
termes que figuren a l’expedient. --------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Adoptar el compromís d’incloure el crèdit adequat i suficient en els pressuposts dels
exercicis 2018 i 2019 per fer front a la despesa.-------------------------------------------------------------------6
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Quart.- Habilitat la Sra. Batlessa per a la signatura de l’addenda. --------------------------------------------Cinquè.- Encomanar al Consell Insular la realització dels tràmits necessaris per a la publicació de
l’addenda, amb indicació dels acords dels òrgans competents, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears."

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/250423680#t=43m46s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta 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 cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga del “Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i
Ferreries, per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos i
l’entorn” -signat el 22 de desembre de 2009- per un període de dos anys, fins el 31 de
desembre de 2019.
Segon. Formalitzar l’acord anteriors mitjançant la signatura de la corresponent addenda
en els termes que figuren a l’expedient.
Tercer. Adoptar el compromís d’incloure el crèdit adequat i suficient en els pressuposts
dels exercicis 2018 i 2019 per fer front a la despesa.
Quart. Habilitat la Sra. Batlessa per a la signatura de l’addenda.
Cinquè. Encomanar al Consell Insular la realització dels tràmits necessaris per a la
publicació de l’addenda, amb indicació dels acords dels òrgans competents, en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
QUART. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/250423680#t=45m12s
A continuació, la regidora del Partit Popular, Mª Dolores Tronch Folgado, sol·licita la
inclusió d'un punt d'urgència, en concret: Proposta d'acord que presenta el grup del Partit
Popular relativa al model d'educació infantil de primer cicle (0-3) a Menorca.
Igualment, el portaveu del PI, Llorenç Carretero Tudurí, sol·licita tabmé la inclusió d'un
durgència, en concret: Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a la creació d'una comissió d'investigació urbanística.
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Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de cinc minuts. A les 21 hores es reprèn la
sessió.
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Les diferents intervencions amb relació a la justificació de la urgència dels punts
presentats es pot consular a l'enllaç següent: https://vimeo.com/250423680#t=49m00s
A continuació, la batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència presentat pel
grup del Partit Popular. Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents
als membres del PP (5) i set vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1). Es desestima la inclusió del punt d'urgència.
Seguidament, la batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència presentat pel
grup del PI - Proposta per les Illes. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze
membres assistents, acorda incloure'l.
CINQUÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a la qüestió
de la mobilitat del Cós, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora
Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/250423680#t=53m57s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
rellotge del Pla de sa Creu, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/250423680#t=54m46s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, demanant
una còpia de diferents escrits de registre d’entrada, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/250423680#t=55m36s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a
determinada documentació que va demanar a la darrera sessió, així com la resposta del
regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/250423680#t=56m13s
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 30.11.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/250423680#t=57m27s
SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS AMB RELACIÓ A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ
URBANÍSTICA
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes, que diu:
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"Exposició de motius -----------------------------------------------------------------------------------------------------Atenent a les diferents sentències condemnatòries en el qual aquest Ajuntament ha d'afrontar
diferents indemnitzacions econòmiques, la qual cosa genera dubtes dels actes o dels acords
presos en els darrers anys esmentats anteriorment, tenint en compte la responsabilitat com a batle
que tenia en aquells moments, i a fi d'esclarir d'una vegada ja per totes, tots els esmentats i
suspites que tenen alguns, venc a proposar les següents propostes d'acord: -----------------------------Primer. Crear una comissió d'investigació urbanística des del juny de l'any 1999 a juny de 2015. ---Segon. Que dita comissió estigui formada per la batlessa presidenta i un membre de cada grup
polític d'aquest consistori. -----------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. A fi d'agilitzar tràmits de dita comissió sol·licitar al Consell Insular de Menorca tota la
documentació relativa a la norma cautelar de l'any 2001, l'aprovació del Pla Territorial de l'any 2003
i modificació del Pla Territorial Insular 2006. -----------------------------------------------------------------------Quart. Igualment sol·licitar al Consorci de Disciplina Urbanística en rústic tot l'expedient relatiu a la
finca annexa a les bodegues de Binifadet, la qual va ser objecte d'un expedient de disciplina
urbanística." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/250423680#t=58m47s
Atès que, resultat del debat, s'ha consensuat una esmena de substitució del segon punt
d'acord, conforme el següent redactat: "Segon. Que pels serveis jurídics municipals
s'elabori un informe sobre la composició i el funcionament de l'esmentada comissió.", la
batlessa sotmet a votació dita esmena, la qual és aprovada per unanimitat dels dotze
membres assistents.
A continuació, la batlessa sotmet a votació la moció presentada amb la incorporació de
l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Crear una comissió d'investigació urbanística des del juny de l'any 1999 a juny
de 2015.
Segon. Que pels serveis jurídics municipals s'elabori un informe sobre la composició i el
funcionament de l'esmentada comissió.
Tercer. A fi d'agilitzar tràmits de dita comissió sol·licitar al Consell Insular de Menorca
tota la documentació relativa a la norma cautelar de l'any 2001, l'aprovació del Pla
Territorial de l'any 2003 i modificació del Pla Territorial Insular 2006.
Quart. Igualment sol·licitar al Consorci de Disciplina Urbanística en rústic tot l'expedient
relatiu a la finca annexa a les bodegues de Binifadet, la qual va ser objecte d'un
expedient de disciplina urbanística.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:20, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
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El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=1lVQ5NPkA342L2NN7idlS6cq5Q9sznv6F
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
5WwNN2+iM6BqRcdPdWv0QPXU4Wo= (00000.MTS)
t/RjyTd09CeJfGRZg3/gj7QqWMk= (00001.MTS)
p6AlkBHh0eBh3iToCpqhwBZjDFk= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Motivo: La Secretària
Localidad: Sant Lluís
Fecha:02/02/2018 11:07:11

M. Montserrat Morlà Subirats
Motivo: Batlessa
Localidad: Sant Lluís
Fecha:02/02/2018 12:49:01
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