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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 27/09/2018
Hora: de les 20:00 a les 21:45 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
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)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Antonio García Romero (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
3r. Tinent de Batlia: Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUÍS)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.09.18. Ratificació
Pla Estratègic 2018 - 2022 del Fons Menorquí de Cooperació
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.09.18.- Proposta del
regidor d'Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 5/2018, de reconeixement extrajudicial
de crèdits
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.09.18.- Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació a proporcionar informació a tots els
propietaris de finques i parcel·les de l'estat de la urbanització de Binissafúller
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.09.18.- Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació a ornamentar i enjardinar les rotondes de
la ME-8, Maó - Sant Lluís
Sisè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del Compte General del Pressupost de
2017
Setè. Resolucions de Batlia núms. 2018/PRE/0000729 i 2018/PRE/0000778. Aprovació
expedients de modificació de crèdit núms. 6 i 7 al Pressupost de 2018. Donar-ne compte
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000835. Aprovació de les Línees
Fonamentals del Pressupost de 2019. Donar-ne compte
Novè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviment de
tresoreria. Segon Trimestre de 2018
Desè. Donar compte de diverses sentències judicials

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Onzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dotzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 26.07.18.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels tres
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE DIA
20.09.18. RATIFICACIÓ PLA ESTRATÈGIC 2018 - 2022 DEL FONS MENORQUÍ DE
COOPERACIÓ
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la regidora de Serveis Socials, que diu: --------------"Per primera vegada des de la seva creació, el Fons Menorquí de Cooperació ha redactat un pla
estratègic pels anys 2018-2022. --------------------------------------------------------------------------------------Tal com assenyala el Fons, el seu contingut és hereu de la feina feta en el decurs dels darrers 25
anys en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament amb els països empobrits, de les
emergències i també de la sensibilització de la ciutadania sobre les causes de les desigualtats i
sobre els reptes per a superar-les. Alhora també planteja un nou enfocament, ajustat a les noves
realitats i capacitats i dissenyat de manera coherent amb l'agenda internacional i, més
específicament, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). ------------------------------El Fons Menorquí de Cooperació demana als ajuntaments que, com a socis del mateix, procedeixin
a donar el vist-i-plau al Pla, que s'aprovi l'aportació per a 2018 i que s'assoleixi en el termini allà
previst la fita del 0,7% dels ingressos propis municipals. -------------------------------------------------------En el Pressupost de 2018 hi ha prevista la quantitat de 50.000€ d'aportació al Fons, per la qual
cosa enguany l'aportació serà superior al previst en el annex 9.1. -------------------------------------------Atès que des de l'Ajuntament de Sant Lluís reconeixem la important feina feta pel Fons així com la
que resta per fer, és per la qual cosa venc en elevar a la Comissió Informativa d'Atenció a la
Ciutadania la següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Ratificar el Pla Estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí de Cooperació aprovat per
aquella entitat el 24 de maig de 2018. -------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar l'aportació de l'Ajuntament de Sant Lluís al Fons Menorquí de Cooperació per a
l'exercici 2018 per un import de cinquanta mil euros i que inclou l'aportació al pot d'habitatge de
refugiats, tot amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2.2310.48900 de l'estat de despeses del
Pressupost municipal de l'exercici 2018." ---------------------------------------------------------------------------La presidenta dona la benvinguda als assistents i cedeix la paraula a la regidora de cooperació,
Sra. Martínez. Tot seguit, la Sra. Martínez cedeix la paraula a la Sra. Borràs, ja que ella és la
presidenta del Fons Menorquí de Cooperació (FMC). -----------------------------------------------------------La Sra. Borràs explica que aquest Pla fou una decisió del FMC, el fet de renovar-se ideològicament
ja que la cooperació ha canviat el seu tarannà. S’han fet diferents tallers i dinàmiques amb les
entitats públiques i ONG’s. S’ha arribat a un paradigma en el que el concepte de cooperació abasti
tant a la gent que arriba com a la gent que viu en el propi lloc. ------------------------------------------------La Sra. Martínez afegeix que està també la petició del FMC per tal que les administracions es
comprometin a aportar en uns anys el 0’7% del seu pressupost i destinar-lo a cooperació. Sant
Lluís estem molt a prop d’aquest valor. -------------------------------------------------------------------------------
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La Sra. Borràs explica que a Ferreries, per exemple, donen una part al FMC i l’altra la gestionen
ells directamenten projectes de cooperació amb ONG’s. -------------------------------------------------------El Sr. Carretero demana si aquest document anirà a tots els ajuntaments. --------------------------------La Sra. Borràs respon que sí. Ferreries el va aprovar el mes de juliol. I la resta de municipis ho
faran al llarg d’aquest mes. ---------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero demana com van els projectes amb Nicaragua donada la situació política actual
del país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Borràs respon que al mes de novembre hi haurien d’anar però l’ambaixada espanyola no
ho autoritza. Com es convocaran eleccions al mes de març esperam poder anar-hi passades les
eleccions. Tot i no poder-hi anar es segueix col·laborant econòmicament. --------------------------------La presidenta sotmet a votació la ratificació del Pla. -------------------------------------------------------------La Comissió informativa d'Atenció a la Ciutadania, per tres vots a favor, corresponents als
membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i quatre abstencions, corresponents als
membres del PP (3) i el PI (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents
propostes d'acord: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Ratificar el Pla Estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí de Cooperació aprovat per
aquella entitat el 24 de maig de 2018. -------------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar l'aportació de l'Ajuntament de Sant Lluís al Fons Menorquí de Cooperació per a
l'exercici 2018 per un import de cinquanta mil euros i que inclou l'aportació al pot d'habitatge de
refugiats, tot amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2.2310.48900 de l'estat de despeses del
Pressupost municipal de l'exercici 2018." ----------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/292863752#t=01m43s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Primer. Ratificar el Pla Estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí de Cooperació aprovat
per aquella entitat el 24 de maig de 2018.
Segon. Aprovar l'aportació de l'Ajuntament de Sant Lluís al Fons Menorquí de
Cooperació per a l'exercici 2018 per un import de cinquanta mil euros i que inclou
l'aportació al pot d'habitatge de refugiats, tot amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2.2310.48900 de l'estat de despeses del Pressupost municipal de l'exercici 2018.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.09.18.PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.
5/2018, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"S'informa que s'ha remès als membres de la Comissió l'informe d'Intervenció, així com la proposta
presentada pel regidor d'Economia i Hisenda, amb relació a l'assumpte indicat. -------------------------I no havent-hi intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió d'Economia i HIsenda, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -------------
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Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 515,19 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors. ------------------------------------------Data factura
30/09/2016

Data entrada
10/08/2018

Proveïdor
Menorca Agropecuaria, SL

09/03/2017

10/08/2018

Menorca Agrupecuaria, SL
TOTAL

Descripció
Subministraments jardineria i festes. Factura
FV1/00000543
Eines jardineria i altres. Factura FV1/0000098

Import
129,20

Aplicació
4.171.22199

385,99
515,19

4.171.22199
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Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior." -------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/292863752#t=07m14s
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 tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (3); i nou abstencions, corresponents als membres del PP (6), PSOE (2) i
el PI (1), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 515,19 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors.
Data factura
30/09/2016

Data entrada
10/08/2018

Proveïdor
Menorca Agropecuaria, SL

09/03/2017

10/08/2018

Menorca Agrupecuaria, SL
TOTAL

Descripció
Subministraments jardineria i festes. Factura
FV1/00000543
Eines jardineria i altres. Factura FV1/0000098

Import
129,20

Aplicació
4.171.22199

385,99
515,19

4.171.22199

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.09.18.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A
PROPORCIONAR INFORMACIÓ A TOTS ELS PROPIETARIS DE FINQUES I
PARCEL·LES DE L'ESTAT DE LA URBANITZACIÓ DE BINISSAFÚLLER
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Davant la desinformació que pateix la majoria de propietaris de la urbanització de Binisafuller,
referent a l'estat de recepció per part de l'ajuntament, obligacions com a propietaris, sistema de
abastiment d'aigua i futur projecte d'infraestructures d'urbanització de Binisafuller. ----------------------El Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament la següent moció
moció: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moció perquè l'ajuntament proporcioni informació per carta certificada a tots els propietaris de
finques i parcel·les de l'estat de la urbanització de Binisafuller sobra: ---------------------------------------1. L'estat sobre la recepció de la urbanització per part de l'ajuntament. -------------------------------------2. Qui és el responsable d'executar les obres d'infraestructures de clavegueram i altres serveis de
la urbanització de Binisafuller. ------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Qui és el responsable subsidiari en cas que el promotor de la urbanització de Binisafuller no
compleixi amb les seves obligacions. --------------------------------------------------------------------------------4. Quin és el sistema de repartiment de costos econòmics per fer front a les obres d'urbanització de
Binisafuller (sistema de cooperació o uns altres). -----------------------------------------------------------------5. Cost total del projecte d'urbanització i si és el cas, coeficient de participació que ha d'afrontar
cada propietari. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Aclariment sobre si el sistema de distribució d'aigua, si és a través d'una concessió municipal o
és un sistema i concessió privada. -----------------------------------------------------------------------------------A més aquesta moció proposa que a la Web municipal s'informi a través d'un programa informàtic,
que introduint el numero de referència cadastral, els propietaris també coneguin la participació
econòmica que els correspondrà segons el coeficient de cooperació, i que també es publiqui la
informació dels punts anteriors a la web municipal." ------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que, personalment, va viure el projecte d’urbanització de
Binibèquer Vell i en aquell moment es va donar molt poca informació als propietaris de la
urbanització. Per tant, perquè no passi el mateix amb el projecte d’urbanització de Binissafúller, el
Grup del Partit Popular ha presentat aquesta moció, en el sentit que s’enviï un escrit a tots els
propietaris de la urbanització informant-los de diferents aspectes en què aquesta es troba . ---------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana si s’han mantingut conversacions amb l’Associació de
Propietaris de Binissafúller pel que fa al projecte d’urbanització. La batlessa respon que sí, que
possiblement amb l’Associació amb la qual han tingut més conversacions al llarg del mandat i que,
per tant, estan al màxim d’informats de tot. El Sr. Carretero Tudurí assenyala que el fet que hi
estigui l’associació no vol dir que hi estigui el veïnat. La batlessa respon que, per açò, també es va
enviar un escrit a tots els veïns i se’ls va comunicar que a través de la pàgina web podrien fer el
seguiment de tot quant afecta la urbanització, escrit que, si no recorda malament, es va enviar
abans de l’estiu. El Sr. Carretero Tudurí demana una còpia d’aquest escrit. ------------------------------El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que hauria estat bé que en una comissió d’Urbanitzacions se
n’hagués donat compte, de tot açò, ja que així tal vegada el Grup del PP no hauria presentat
aquesta moció; ara bé, diu que s’ha mirat la pàgina web municipal i no ha trobat cap pestanya on el
propietari pugui introduir la seva referència cadastral i pugui conèixer la participació econòmica que
li correspondria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que una cosa és allò que ha dit la batlessa de penjar
informació del que s’està fent i una altra cosa és una simulació de despeses, quan no se sap el
cost de l’obra... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que la cosa certa és, però, que molts de propietaris no saben si
estan en una urbanització pública o en una de privada, perquè els falta informació, i considera que
és importantíssim que, de tot el que afecta la urbanització, n’estiguin ben informats. ------------------El Sr. Carretero Tudurí demana si totes les preguntes que figuren a la moció del Grup Popular
seran contestades abans de la sessió plenària. La batlessa respon que s’intentarà que sigui així. --Es sotmet a votació la moció presentada. --------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (3),
PSOE (1) i el PI (1); i dues abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------Primera. Proporcionar informació per carta certificada a tots els propietaris de finques i parcel·les
de l'estat de la urbanització de Binisafuller sobre: ----------------------------------------------------------------1. L'estat sobre la recepció de la urbanització per part de l'ajuntament. -------------------------------------2. Qui és el responsable d'executar les obres d'infraestructures de clavegueram i altres serveis de
la urbanització de Binisafuller. -----------------------------------------------------------------------------------------3. Qui és el responsable subsidiari en cas que el promotor de la urbanització de Binisafuller no
compleixi amb les seves obligacions. --------------------------------------------------------------------------------4. Quin és el sistema de repartiment de costos econòmics per fer front a les obres d'urbanització de
Binisafuller (sistema de cooperació o uns altres). -----------------------------------------------------------------5. Cost total del projecte d'urbanització i si és el cas, coeficient de participació que ha d'afrontar
cada propietari. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Aclariment sobre si el sistema de distribució d'aigua, si és a través d'una concessió municipal o
és un sistema i concessió privada. ------------------------------------------------------------------------------------
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Segon. Que a la Web municipal s'informi a través d'un programa informàtic, que introduint el
numero de referència cadastral, els propietaris també coneguin la participació econòmica que els
correspondrà segons el coeficient de cooperació, i que també es publiqui la informació dels punts
anteriors a la web municipal." -------------------------------------------------------------------------------------------

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-3A68BBEA-8CD5-452B-86C4-B30A489310D5 Fecha:26/10/2018 11:08:13 Pag.:6/18
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/292863752#t=09m43s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Proporcionar informació per carta certificada a tots els propietaris de finques i
parcel·les de l'estat de la urbanització de Binisafuller sobre:
1. L'estat sobre la recepció de la urbanització per part de l'ajuntament.
2. Qui és el responsable d'executar les obres d'infraestructures de clavegueram i altres
serveis de la urbanització de Binisafuller.
3. Qui és el responsable subsidiari en cas que el promotor de la urbanització de
Binisafuller no compleixi amb les seves obligacions.
4. Quin és el sistema de repartiment de costos econòmics per fer front a les obres
d'urbanització de Binisafuller (sistema de cooperació o uns altres).
5. Cost total del projecte d'urbanització i si és el cas, coeficient de participació que ha
d'afrontar cada propietari.
6. Aclariment sobre si el sistema de distribució d'aigua, si és a través d'una concessió
municipal o és un sistema i concessió privada.
Segon. Que a la Web municipal s'informi a través d'un programa informàtic, que
introduint el numero de referència cadastral, els propietaris també coneguin la
participació econòmica que els correspondrà segons el coeficient de cooperació, i que
també es publiqui la informació dels punts anteriors a la web municipal.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.09.18.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A
ORNAMENTAR I ENJARDINAR LES ROTONDES DE LA ME-8, MAÓ - SANT LLUÍS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Amb la remodelació de la carretera Me-8 Mahó Sant Lluís es van construir dues rotondes (nusos
d'accés), una a l'entrada del polígon Industrial de Sant Lluís i una altra a l'entrada del poble. --------En elles es van plantar diferents elements vegetals, i pel pas del temps, per un deficient sistema de
reg i un per falta de manteniment, aquesta vegetació no ofereix l'aspecte que deuria. -----------------En els últims anys hem observat que el manteniment s'ha reduït a una actuació tres dies abans de
les festes de Sant Lluís i com a molt una altra vegada més. ---------------------------------------------------El Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament aquesta moció: ----------Que l'Ajuntament de Sant Lluís insti al Consell Insular perquè millori aquestes rotondes (nusos
d'accés), amb elements ornamentals i vegetals de d'acord amb el que és adequat en una de les
carreteres més transitades de la illa de Menorca." ----------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que tots nosaltres vivim a Sant Lluís, tots hi passam per
davant i tots estam cansats de veure l’abandó que hi ha en aquestes rotondes. Sant Lluís no es
mereix tenir unes rotondes amb l’estat en què estan i, per açò, es demana que s’insti el CIMe que
les millori amb elements ornamentals i vegetals, ja que es tracta d’una de les carreteres més
transitades de l’illa de Menorca. ---------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que n’incorporaria una altra, que és la rotonda de
l’encreuament de la carretera que va cap a Punta Prima, que també tot l’estiu ha estat plena
d’herba. A més, els embornals que hi ha en els laterals dels passos de vianants de la carretera de
s’Ullastrar estan completament tapats d’herba, que fa que quan plou, arribant a la botiga de
s’Ullastrar, s’hi generin uns bons bassiots d’aigua. Diu açò, perquè aquesta carretera també és de
titularitat del CIMe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Borrás Atienza manifesta que, si s’han d’arranjar rotondes, es pensi d’anar incorporant-hi
les plantes autòctones. --------------------------------------------------------------------------------------------------Sense més intervencions, s’acorda fer una esmena d’addició a la moció presentada pel grup del
PP, en el següent sentit: A l’exposició de motius, afegir la rotonda de desviament a la urbanització
de Punta Prima; i afegir un segon punt en la proposta d'acord, en el sentit d’instar al CIMe que
millori el manteniment de les carreteres de la seva competència. --------------------------------------------Es sotmet a votació l’esmena d’addició, la qual és aprovada per unanimitat, quedant la moció tal
com segueix: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Amb la remodelació de la carretera Me-8 Mahó Sant Lluís es van construir tres rotondes (nusos
d'accés), una a l'entrada del polígon Industrial de Sant Lluís; una altra a l'entrada del poble i una
altre al desviament a la urbanització de Punta Prima.------------------------------------------------------------En elles es van plantar diferents elements vegetals, i pel pas del temps, per un deficient sistema de
reg i un per falta de manteniment, aquesta vegetació no ofereix l'aspecte que deuria. -----------------En els últims anys hem observat que el manteniment s'ha reduït a una actuació tres dies abans de
les festes de Sant Lluís i com a molt una altra vegada més. ---------------------------------------------------El Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l'Ajuntament aquesta moció: ----------Primer. Instar al Consell Insular de Menorca perquè millori aquestes rotondes (nusos d'accés),
amb elements ornamentals i vegetals de d'acord amb el que és adequat en una de les carreteres
més transitades de la illa de Menorca. ------------------------------------------------------------------------------Segon. Instar al Consell Insular de Menorca que millori el manteniment de les carreteres de la seva
competència." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, es sotmet a votació la moció presentada pel grup del Partit Popular amb la incorporació
de l'esmena d’addició aprovada anteriorment. ---------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament les següents propostes d'acord: -------------------------------------------------------------------Primera. Instar al Consell Insular de Menorca perquè millori aquestes rotondes (nusos d'accés),
amb elements ornamentals i vegetals de d'acord amb el que és adequat en una de les carreteres
més transitades de la illa de Menorca. -------------------------------------------------------------------------------Segona. Instar al Consell Insular de Menorca que millori el manteniment de les carreteres de la
seva competència." --------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/292863752#t=15m00s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Instar al Consell Insular de Menorca perquè millori aquestes rotondes (nusos
d'accés), amb elements ornamentals i vegetals de d'acord amb el que és adequat en una
de les carreteres més transitades de la illa de Menorca.
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Segon. Instar al Consell Insular de Menorca que millori el manteniment de les carreteres
de la seva competència.
SISÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2017
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Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de Sant Lluís amb relació al Compte General de
2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 19.07.18; ---------------Atès el certificat de Secretaria, de dia 20.09.18, amb relació a l’exposició pública de l’esmentat
expedient. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------És el motiu pel qual elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents -----------------------PROPOSTES D’ACORD -----------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2017. ----------------------------------------------Segona.- Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2017." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (3); i nou abstencions, corresponents als membres del PP (6), PSOE (2) i
el PI (1), acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost de 2017.
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2017.
SETÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2018/PRE/0000729 I 2018/PRE/0000778.
APROVACIÓ EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMS. 6 I 7 AL
PRESSUPOST DE 2018. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia.
Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000729, de dia 31.07.18 - Expedient de
modificació de crèdit núm. 6:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense pertorbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de l’àrea de despesa 1 i del personal. Vist l’informe d’intervenció i tota la documentació que figura a l’expedient. ---------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa i del
capítol de personal, segons el detall següent: ----------------------------------------------------------------------
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APLICACIÓ
4 151 15100 GRATIFICACIONS
2 164 13000 PERSONAL LABORAL
3 170 13000 PERSONAL LABORAL
3 170 15100 GRATIFICACIONS
4 171 13000 PERSONAL LABORAL
5 211 16103 PENSIONS
2 2412 14300 ALTRE PERSONAL
6 320 13000 PERSONAL LABORAL
6 3231 13100 PERSONAL LABORAL
6 330 13000 PERSONAL LABORAL
2 338 13000 PERSONAL LABORAL
1 341 13000 PERSONAL LABORAL
5 920 15100 GRATIFICACIONS
6 3232 13000 PERSONAL LABORAL
5 920 13000 PERSONAL LABORAL
TOTAL
APLICACIÓ
4 1532 13000 PERSONAL LABORAL
4 151 22604 DEFENSA SENTÈNCIES
4 151 22799 REDACCIÓ PROJECTES
TOTAL

ALTES
1.800€
3.000€
2.000€
1.200€
1.000€
300€
5.200€
4.000€
4.500€
500€
500€
500€
2.100€
26.600€
ALTES
10.000€
15.000€
25.000€

BAIXES

14.600€
12.000€
26.600€
BAIXES
25.000€
25.000€

SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." ------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000778, de dia 13.08.18 - Expedient de
modificació de crèdit núm. 7:
"Atès el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles, finançats amb el Superàvit pressupostari de la liquidació del pressupost de 2016 del
Consell Insular de Menorca, per import de 868.745,41 euros, amb una distribució inicial per a les
obres a realitzar per l’Ajuntament: ------------------------------------------------------------------------------------Dipòsit regulador de l'aigua potable a Cap d'en Font (2a fase)
143.100,86 €
Proveïment d'aigua potable a Binissafúller d'en Roters
176.509,77 €
Proveïment d'aigua depurada a la zona de s'Algar i Alcaufar
80.807,19 €
Pluvials de Son Perruquet (1a fase)
148.942,59 €
Dipòsit regulador de tormentes pluvials a Son Perruquet
103.063,90 €
Reutilització de l'aigua de rec i de rosseg dels camps de futbol 11 i 7
31.920,00 €
Restitució de la gespa del camp de futbol 7
58.080,00 €
Substitució de lluminàries al camp de futbol 11
57.688,11 €
Substitució de lluminàries al camp de futbol 7
22.512,43 €
Substitució de lluminàries amb tecnologia LED a Biniancolla
46.120,56 €
Total Sant Lluís
868.745,41 €
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat al Consell Insular de Menorca la modificació dels projectes
presentats inicialment, modificant l’import de les inversions sense modificar l’import total del
Conveni, i que la Sra. presidenta del Consell Insular de Menorca ha resolt modificar la taula
corresponent al pacte quart del Conveni, quedant amb el següent detall: ----------------------------------NOM DEL PROJECTE APORTACIÓ
Dipòsit regulador de l'aigua potable a Cap d'en Font (2a fase)
143.100,86 €
Proveïment d'aigua potable a Binissafúller d'en Roters (1a, 2a i 4a fase)
147.243,79 €
Proveïment d'aigua depurada a la zona de s'Algar i Alcaufar
80.807,19 €
Pluvials de Son Perruquet (1a fase)
194.328,20 €
Dipòsit regulador de tormentes pluvials a Son Perruquet
57.678,29 €
Reutilització de l'aigua de rec i de rosseg dels camps de futbol 11 i 7
31.920,00 €
Restitució de la gespa del camp de futbol 7
58.080,00 €
Substitució de lluminàries al camp de futbol 11
86.954,08 €
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Substitució de lluminàries al camp de futbol 7
22.512,43 €
Substitució de lluminàries amb tecnologia LED a Biniancolla
46.120,56 €
Per aquest motiu es proposa la modificació de les aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea
de despesa 1 afectades al canvi del finançament del Consell Insular de Menorca. ----------------------Vist l’informe d’intervenció i la proposta del regidor d’economia i hisenda, i en virtut de les
atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ----------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar la transferència de crèdit entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
ALTES
BAIXES
3 165 61911
Substitució llumeneres camp de futbol 11
29.265 €
4 161 60902
Sondeig, electrificació, elevació i canalització
aigua potable Binissafúller Rotters
29.265 €
SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." ------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0000835. APROVACIÓ DE LES
LÍNEES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2019. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000835, de dia 04.09.18, que
diu:
"Atesa l’obligació de remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de 2019 abans del 15 de
setembre de cada any. --------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció. ---------------------------------------------------------------------------------------------En virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost elaborades per aquesta Entitat Local que
servirà de base per a l’elaboració del Pressupost de l’exercici 2019, segons el següent detall: ----F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación Local
(AA.PP.). Datos económicos consolidados
INGRESOS

INGRESOS

Ingresos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de
exenciones y bonificaciones voluntarias

Año 2018
(Estimación de
Derechos
reconocidos
netos)

% Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019
Supuestos en los que se basan las
(Estimación de las proyecciones/ Adopción de las medidas
previsiones
iniciales)

11.216.700,00

-5,88 %

10.503.000,00

11.294.700,00

-5,88 %

10.631.000,00

-78.000,00

-64,10 %

-128.000,00

Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para
descubrir hechos imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios
públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)

-78.000,00

-64,10 %

-128.000,00

1.334.000,00

-45,13 %

732.000,00

1.334.000,00

-45,13 %

732.000,00

12.550.700,00

-10,48 %

11.235.000,00

12.628.700,00

-10,02 %

11.363.000,00

-78.000,00

-64,10 %

-128.000,00

- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
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Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)

0,00

0,00 %

204.000,00

0,00

0,00 %

204.000,00

12.550.700,00

-8,86 %

11.439.000,00

12.628.700,00

-8,41 %

11.567.000,00

-78.000,00

-64,10 %

-128.000,00

- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
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A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre el Incremento de Valor Terrenos de Naturaleza
Urbana
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras

Año 2018 (Estimación
de Derechos
reconocidos netos)

Año 2019
Supuestos en los que se basan
(Estimación de las
las proyecciones
previsiones
iniciales)

6.226.000,00

-6,68 %

5.810.000,00

4.056.000,00

1,08 %

4.100.000,00

90.000,00

0,00 %
0,00 %

380.000,00

380.000,00
1.300.000,00
400.000,00

Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos

% Tasa de
variación
2019/2018

-27,69 %

90.000,00

940.000,00

-25,00 %

300.000,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos

2.430.000,00

-5,35 %

2.300.000,00

Capítulo 4: Transferencias corrientes

2.190.700,00

-8,11 %

2.013.000,00

1.340.538,52

1,45 %

1.360.000,00

850.161,48

-23,19 %

653.000,00

370.000,00

2,70 %

380.000,00

11.216.700,00

-6,36 %

10.503.000,00

Participación en los tributos del Estado
Resto de transferencias corrientes (resto cap. 4)
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total ingresos corrientes
B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 6: Enajenación de inversiones

Año 2018 (Estimación
de Derechos
reconocidos netos)

% Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019
Supuestos en los que se basan
(Estimación de las
las proyecciones
previsiones
iniciales)

0,00

0,00 %

452.000,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

1.334.000,00

-79,01 %

280.000,00

Total ingresos de capital

1.334.000,00

-45,13 %

732.000,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

Año 2018 (Estimación
de Derechos
reconocidos netos)

% Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019
Supuestos en los que se basan
(Estimación de las
las proyecciones
previsiones
iniciales)

Capítulo 8: Ingresos por activos financieros

0,00

0,00 %

0,00

Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros

0,00

0,00 %

204.000,00

Total de ingresos financieros

0,00

0,00 %

204.000,00

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.).
Datos económicos consolidados. Gastos

GASTOS
Gastos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de
sueldos o efectivos)
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de
las empresas públicas tomando en considerar aspectos tales como
el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de
fondos público
Medida 3: Limitaciones de salarios en los contratos
mercantiles o de alta dirección con identificación del límite de las
retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las
retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se

Año 2018
(Estimación de las
Obligaciones
reconocidas netas)
9.456.000,00

% Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019
Supuestos en los que se basan las
(Estimación de los
proyecciones/ Adopción de las
Créditos iniciales)
medidas

2,97 %

9.737.000,00

9.518.000,00

3,60 %

9.861.000,00

-62.000,00

-100,00 %

-124.000,00
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vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los
Consejos de Administración de las empresas del sector público
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de
acuerdo a la reforma laboral en proceso
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza
y su adecuación al tamaño de la Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su
objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual
Medida 8: Disolusión de aquellas empresas que presenten
pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TLDLVRL, no
admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la entidad local
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis
coste/beneficio de todos los contratos de inversión que vaya a
realizar durante la vigencia del plan antes de su adjudicación,
siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del
contrato
Medida 10: Reducción de celebración de contratos
menores (se primará el requisito de menor precio de licitación
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a
ciudadanos y empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la
corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la
Entidad Local
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo
no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos
corrientes

-62.000,00

-100,00 %

-124.000,00

2.393.000,00

-59,88 %

960.000,00

2.393.000,00

-59,88 %

960.000,00

11.849.000,00

-9,72 %

10.697.000,00

11.911.000,00

-9,15 %

10.821.000,00

-62.000,00

-100,00 %

-124.000,00

872.800,00

-15,22 %

740.000,00

872.800,00

-15,22 %

740.000,00

12.721.800,00

-10,10 %

11.437.000,00

12.783.800,00

-9,57 %

11.561.000,00

-62.000,00

-100,00 %

-124.000,00

Gastos de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Medida 16: No ejecución de inversion prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de
capital
Gastos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Gastos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Gastos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
A) DETALLE DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

Año 2018 (Estimación
de las Obligaciones
reconocidas netas)

Capítulo 1: Gastos de personal

4.500.000,00

Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

3.800.000,00

Capítulo 3: Gastos financieros

301.000,00

Capítulo 4: Transferencias corrientes

855.000,00

Capítulo 5: Fondo de contingencia
Total gastos corrientes

0,00
9.456.000,00

% Tasa de
variación
2019/2018
1,27 %
5,26 %
-6,98 %
5,26 %
0,00 %
2,97 %

Año 2019
(Estimación de los
Créditos iniciales)

Supuestos en los que se basan las
proyecciones

4.557.000,00
4.000.000,00
280.000,00
900.000,00
0,00
9.737.000,00

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total gastos de capital

En euros
Año 2018 (Estimación
de las Obligaciones
reconocidas netas)
2.370.000,00
23.000,00
2.393.000,00

% Tasa de
variación
2019/2018
-60,51 %
4,35 %
-59,88 %

Año 2019
(Estimación de los
Créditos iniciales)
936.000,00
24.000,00
960.000,00

Supuestos en los que se basan las
proyecciones
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C) DETALLE GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

En euros
Año 2018 (Estimación
de las Obligaciones
reconocidas netas)

% Tasa de
variación
2019/2018

Supuestos en los que se basan las
proyecciones

0,00 %

0,00

Aportaciones patrimoniales

0,00 %

0,00

Otros gastos en activos financieros

0,00 %

0,00

Capítulo 8: Activos financieros
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Año 2019
(Estimación de los
Créditos iniciales)

Capítulo 9: Pasivos financieros

872.800,00

-15,22 %

740.000,00

Total de gastos financieros

872.800,00

-15,22 %

740.000,00

F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la
Corporación (AA.PP.) Saldos y otras magnitudes

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

% Tasa de
variación

Año 2018

Supuestos en los que se basan
las proyecciones

Año 2019

2019/2018
Saldo de operaciones corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)

1.760.700,00

766.000,00

1.776.700,00

770.000,00

-16.000,00
-1.059.000,00

-4.000,00
-228.000,00

-1.059.000,00

-228.000,00

- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones no financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)

701.700,00

538.000,00

717.700,00

542.000,00

-16.000,00

-4.000,00

-872.800,00

-536.000,00

-872.800,00

-536.000,00

701.700,00

538.000,00

- Derivados de modificaciones políticas
Saldo de operaciones no financieras
(+/- Ajustes para el cáculo de la necesidad o capacidad de
financiación SEC 00
Capacidad o necesidad de financiación
Deuda viva a 31/12

-101.976,51

-

599.723,49

538.000,00

9.455.585,93

-5,66 %

A corto plazo

811.582,41

-8,91 %

739.282,97

A largo plazo

8.644.003,52

-5,36 %

8.181.019,99

Ratio deuda viva/Ingresos corrientes

84,30 %

1,19 %

8.920.302,96

84,93 %

Segon. Remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de l'Ajuntament al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l'efecte."

El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXERCICI DEL PRESSUPOST I
MOVIMENT DE TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 2018
La secretària informa que, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de dia24.09.15,
d'haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria,
s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al segon trimestre de
2018, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
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DESÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
La secretària dona compte de les següents sentències judicials:
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Sentència 365/2018, de 17 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, amb relació al recurs d'apel·lació 487/2017 interposat contra la Sentència
83/2017 que estimà el recurs contenciós administratiu (PO 161/2010) interposat per
Serveis Socials Balears BB Serveis, S.L.
L’entitat Serveis Socials Balears BB Serveis, S.L. va interposar recurs contenciós
administratiu, el núm. 161 de 2010, contra la resolució del Ple de data 1 de juliol de 2010
que desestimà el recurs de reposició interposat contra l’acord de 29 d'abril que va
adjudicar provisionalment la gestió del servei de residència i centre de dia per a gent
gran; al mateix es va acunyar el PO 162/2010 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3
de Palma, interposat contra la resolució del Ple de 3 de juliol de 2010 que va adjudicar
definitivament el contracte. El Jutjat Contenció Administratiu núm. 2 de Palma va estimar
el recurs, anul·lant les resolucions municipals d'1 i 3 de juliol de 2010, declarant el dret
de Serveis Socials Balears BB Serveis, S.L. a l'adjudicació del servei i condemnant a
l'Ajuntament al pagament dels danys i perjudicis causats a l'actora.
La Sentència va ser apel·lada tant per Clínica Secretari Coloma, S.L. com per
l'Ajuntament davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Ara, la Sentència
365/2018 estima els recursos d'apel·lació i revoca la Sentència 83/2017, de 9 de maig,
del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Palma i desestima el recurs contenciós
administratiu al considerar conforme a Dret les resolucions impugnades, les quals
confirma.
Sentència 204/2018, de 13 de juliol, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de
Palma amb relació al recurs contenciós administratiu PA 110/2016 interposat per
Barceló Hotels Mediterráneo, S.L.
Barceló Hotels Mediterràneo, S.L. va interposar recurs contenciós administratiu contra la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat el 26 de febrer de 2016 contra
la liquidació de 57.083,06€ corresponents l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana. La Sentència 204/2018, de 13 de juliol estima la
demanda, declara no ajustada a Dret la resolució impugnada, l'anul·la i condemna a
l'Ajuntament a la devolució de 20.016,14€. Contra la Sentència no procedeix recurs
ordinari.
Sentència 289/2018, de 30 de julio, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de
Palma amb relació al recurscontenciós administratiu PO 57/2016 interposat per
Barceló Hotels Mediterráneo, S.L.
Barceló Hotels Mediterraneo, S.L. va interposar recurs contenciós administratiu contra la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la liquidació de
537.376,62€corresponents a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, i pel que el demandant sol·licitava la devolució de 290.183,37€
d'ingressos indeguts. La Sentència 289/2018, de 30 de juliol desestima el recurs i
declara conforme a Dret la liquidació. Contra la Sentència es pot interposar recurs
d'apel·lació.
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/292863752#t=24m06s
El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/292863752#t=25m50s
A continuació, la portaveu del grup PSOE, Teresa Borrás Atienza, sol·licita la inclusió de
dos punts d'urgència. En concret:
- Moció que presenten els grups del PP, PSOE i PI amb relació als horaris de tancament
del Cós durant el període d'1 d'octubre a 1 de maig.
- Moció que presenta el Grup del PSOE per a l'habilitació d'espais als diversos grups
polítics.
Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de cinc minuts. A les 20.40 hores es
reprèn la sessió. La batlessa anuncia que no sotmetrà a votació la inclusió dels punts
d'urgència indicats, pel fet que considera que el seu contingut és competència de l'equip
de govern i no del Ple. Afegeix que, una vegada que els Serveis Jurídics de l'Ajuntament
hauran analitzat les mocions, si es desprèn que les competències són del Ple, llavors es
duran en el pròxim Ple. Les intervencions dels regidors/es en el present apartat es
poden consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/292863752#t=28m40s
El regidor del PI - Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, demana permís per
abandonar el Ple, pel fet de no compartir la forma d'actuar de la batlessa. La batlessa l’hi
concedeix.
La continuació de les intervencions dels regidors/es en el present apartat es poden
consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/292863752#t=35m31s
DOTZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a les obres
de romanent del CIMe, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=39m57s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació al que ha
succeït avui en presentar, els grups de l’oposició, dos punts d’urgència, així com la
resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=42m00s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
dues mocions del PP que s’han debatut avui, així com la resposta del regidor de
Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=47m23s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
Consell de Participació Ciutadana, així com la resposta de la regidora de Participació
Ciutadana, Maria Teresa Martínez Martínez, i de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=50m47s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació als
Consells Sectorials, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=52m23s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, reiterant la petició
feta d’un informe dels temes tractats i acords presos a totes les reunions de fora del
terme municipal, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=52m53s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant una còpia
del projecte d’obres de millora a la urbanització de Binissafúller, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/292863752#t=53m49s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
proposta que es va fer sobre la compra de l’edifici de Sa Tanca, així com la resposta del
regidor d’Economia i Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=54m12s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al futur
aparcament a l’entrada del poble, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat
Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=57m02s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
bústies concentrades, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=57m52s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
fuites d’aigua de la xarxa de subministrament a la urbanització de Binissafúller, així com
la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/292863752#t=58m47s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al nou
pou que s’ha fet per donar subministrament d’aigua a Binissafúller, així com la resposta
de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=59m14s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant informació
sobre les mocions que estan pendents de tramitar-se, així com sobre la situació de les
mocions que estan en marxa, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=59m42s

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-3A68BBEA-8CD5-452B-86C4-B30A489310D5 Fecha:26/10/2018 11:08:13 Pag.:17/18
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
a les reunions fora del municipi a les quals ella ha assistit, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h00m39s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
a les novetats, si n’hi ha, respecte a la qüestió de la segona planta del geriàtric, així com
la resposta de la regidora d’Afers Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h01m14s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, demanant
una còpia de l’informe d’ingressos i despeses que s’havia d’elaborar amb relació al Premi
Trobades Albert Camus, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h01m49s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, demanant
l’estat en què es troba el pressupost de Serveis Socials destinat a ajuts d’emergència, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h02m27s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a
com s’actuarà en el Cós a partir de dia 1 d’octubre, així com la resposta de la batlessa,
M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h03m04s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació a
les obres d’enllumenat de la 9ª Avinguda de s’Algar, així com la resposta de la batlessa,
M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h04m02s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a les
RPT, així com la resposta del regidor de Personal, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h05m15s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a
l’espectacle aeri dels Red Arrows, així com la resposta del regidor de Personal, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h07m38s
La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, amb relació als projectes
del SOIB, així com la resposta del regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h14m42s
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La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, demanant una còpia de
la factura de la reposició d’un vidre d’un cotxe de la Policia Local, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h15m36s
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La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, amb relació als Horts
Socials, així com la resposta del regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h15m55s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 26.07.18, així com la
resposta a l’escrit que va presentar el Grup del Partit Popular, RE 4067, de dia 03.09.18.
Tot seguit, la secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/292863752#t=1h17m34s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:45, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=1xZaXJ0No9c-O-XmJzFwoGAh0CEzKs8qB
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:

+Wi97OCGJfZ6k2kfPWEmt8+6CEQ=
W30obT0nX10unDTz3PqAwxrjvmY=
0OmzDrqfwLA1qyCiTRhmzr3eHss=
7JYbEq9BR0P0XegB/vQs79QHPrE=

María Cristina Gascón Mir
Fecha:26/10/2018 11:08:15
La Secretària,
Sant Lluís

M. Montserrat Morlà Subirats
Fecha:26/10/2018 11:20:32
Batlessa
Sant Lluís

(00000.MTS)
(00001.MTS)
(00002.MTS)
(00003.MTS)

