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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 26/09/2019
Hora: de les 20:00 a les 21:20 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1r. Tinent de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3a. Tinenta de Batlia:
4a. Tinenta de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

M. Carolina Marquès Portella (PSOE)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Ramón Herraiz Eisman (PSOE)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Débora Marqués Fluxà (PSOE)
Naomi Grace Toomey (PSOE)
Estefania Medina Clement (VOLEM SANT LLUÍS)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Alberto Herrán de Viu (PP)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Jorge de Diego Capellán (Cs)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Maria Paz Izquierdo Carreras (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 17.09.19. Proposta de
Batlia d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall del carrer des Xòric, 14, de Torret de
Baix
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 18.09.19. Proposta de la
tercera Tinenta de Batlia amb relació al conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Esports i l'Ajuntament per a la reserva i l'ocupació de places d'estades
diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència
Quart. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del Compte General de 2018
Cinquè. Proposta conjunta dels grups municipals amb relació a la Declaració
d'Emergència Climàtica
Sisè. Resolucions de Batlia amb relació als expedients de modificació de crèdit núm. 11 i
12 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019. Donar-ne compte
Setè. Resolucions de Batlia amb relació a la delegació de competències per absència de
la batlessa. Donar-ne compte
Vuitè. Resolució de Batlia, amb discrepància de la interventora, de contractació
d'educadora infantil. Donar-ne compte
Novè. Donar compte Sentència judicial
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
Dotzè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la Llei d'universalitat
descompte resident transport aeri Illes Balears
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Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del
30.07.19.

Ple té observacions a fer a l’acta de dia
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
17.09.19. PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE
DETALL DEL CARRER DES XÒRIC, 14, DE TORRET DE BAIX
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès l'Estudi de Detall presentat per Luis Barca Mir, representat per Miguel Barca Mir, RE 5342, de
13.12.2017, per fixar l'ordenació de volums respecte les rasants, al carrer des Xòric, 14 (parcel·la
06), de la urbanització Torret de Baix; -------------------------------------------------------------------------------Atès que el Consell Insular va presentar l’informe preceptiu (que no vinculant) de forma
extemporània, si bé mitjançant informe tècnic de data 30/05/2019 es rebaten les discrepàncies en
ell contingudes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’nteressat ha procedit ha modificar l’indicat a l’informe tècnic i vists els informe jurídic i de
secretaria, venc en elevar a la Comissió Informativa Territorial la següent ---------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall promogut pel Sr. Luis Barca Mir i redactat per
l'arquitecte Miguel Barca Mir, corresponent a la parcel·la ubicada al c/ Xòric, 14 (parcel·la 06) de la
urbanització de Torret de Baix de Sant Lluís, l'objecte del qual és la fixació de l'ordenació de
volums respecte les rasants. -------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’efecte del seu general
coneixement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Notificar el present acord al propietari i altres interessats directament afectats per l’Estudi
de Detall. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Remetre un exemplar diligenciat de l’Estudi de Detall al Departament d’Ordenació del
Territori del Consell Insular de Menorca." ---------------------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Manifesta que quan en una parcel·la hi ha un desnivell important que posa
dificultats perquè s’hi pugui implantar l’edificació, el promotor té la possibilitat de presentar un
estudi de detall, que és el que ha passat en aquest cas en concret. Així, una volta s’ha efectuat tota
la tramitació administrativa que comporta, avui es du a aprovació definitiva. ------------------------------Intervé el Sr. Herrán de Viu. Manifesta que una cosa que li preocupa és la qüestió del silenci
administratiu; i s’interessa en aquest aspecte respecte a aquest expedient, atès que segons la llei
de procediment administratiu comú aquest és positiu i hauria de tenir certificació positiva.-------------Intervé la secretària. Informa que des que va entrar en vigor la nova Llei d’urbanisme de les Illes
Balears és obligatori demanar informe al CIM, encara que aquest informe no és vinculant. La
batlessa afegeix que aquest informe va arribar fora de termini, i si bé el tècnic municipal va
rebatre’n tots els punts, sí que va demanar al promotor la rectificació d’un punt en concret, cosa
que el promotor va efectuar; llavors el tècnic municipal va emetre l’informe favorable definitiu. -----El Sr. Carretero Tudurí s’interessa pel tècnic del CIM que va emetre l’informe, i manifesta que allò
que el preocupa és la falta de contacte entre administracions, de manera que considera que abans
2

Ajuntament de Sant Lluís

Identif. doc. elect.: ES-07052-2019-A8215D5F-8529-4057-97BA-82B88694961C 04/11/2019 9:29:52 Pag.:3/14
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

d’emetre un informe d’aquestes característiques els tècnics del CIM es podrien haver posat en
contacte amb aquest ajuntament, ja que els tècnics hi haurien de ser per ajudar, no per plantar
batalla; considera que açò és preocupant i tal vegada hi hauria d’haver una intervenció política en
aquest sentit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa Territorial, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (2) i Cs
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------Primera. Aprovar definitivament l’Estudi de detall promogut pel Sr. Luis Barca Mir i redactat per
l'arquitecte Miguel Barca Mir, corresponent a la parcel·la ubicada al c/ Xòric, 14 (parcel·la 06) de la
urbanització de Torret de Baix de Sant Lluís, l'objecte del qual és la fixació de l'ordenació de
volums respecte les rasants. -------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’efecte del seu
general coneixement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Notificar el present acord al propietari i altres interessats directament afectats per l’Estudi
de Detall. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Remetre un exemplar diligenciat de l’Estudi de Detall al Departament d’Ordenació del
Territori del Consell Insular de Menorca." ----------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/364039981/#t=1m45s
I no havent-hi més intervencions; i atès a la petició del grup del Partit Popular de retirada
del present punt de l'ordre del dia, la batlessa sotmet a votació la seva retirada. El Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda retirar el punt de
l'ordre del dia.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL DE DIA 18.09.19.
PROPOSTA DE LA TERCERA TINENTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTS I
L'AJUNTAMENT PER A LA RESERVA I L'OCUPACIÓ DE PLACES D'ESTADES
DIÜRNES I RESIDENCIALS PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"El Govern Balear ha remés el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials i
esports per a la reserva i l’ocupació de places de centre de dia i residencials per a gent gran en
situació de dependència i que afecta al finançament de 10 places del centre de dia i 15 de la
residència geriàtrica; l’esborrany de conveni preveu una vigència de 3 anys prorrogables fins a un
màxim de quatre anys. --------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista dels informes jurídic, d’intervenció i de secretaria, venc en elevar a la Comissió
Informativa Social la següent ------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de les funcions resultants de la reseva i
ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència. ---Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Esports amb
l’objecte d’articular la col·laboració d’ambdues institucions en l’àmbit de les seves competències
respectives, per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran
en situació de dependència. La vigència del conveni serà fins el 31.12.2021 si bé es podrà
prorrogar de manera expressa; en qualsevol cas, la durada màxima d’aquest Conveni, incloent-hi
les pròrrogues, serà de quatre anys. ---------------------------------------------------------------------------------3
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Tercer.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------Intervé la Sra. Martínez Martínez. Manifesta que s’ha remès als membres de la Comissió tots els
informes pertinents, així com el conveni indicat; que la Conselleria de Serveis Socials i Esports és
qui té les competències en matèria de dependència; i que amb aquest conveni es dona l’oportunitat
de seguir mantenint el servei i l’atenció als ciutadans en matèria de dependència, tant al centre de
dia com a la residència geriàtrica. Afegeix que, si bé la quantia és la mateixa que figura en el
conveni anterior, s’intentarà fer una reclamació al respecte per tal que s’augmenti l’aportació de
cara al proper exercici, reclamació que farà la setmana que ve quan es reuneixi amb el director de
Dependència. Conclou dient que està justificada la necessitat i l’oportunitat de signar aquest
conveni i demana la seva aprovació. ---------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que amb els anys que fa que es signa aquest conveni, ja
seria ben hora que la Conselleria augmentàs l’aportació; i que açò és una reivindicació que fa, en el
sentit que ara que s’estan elaborant els pressuposts del proper exercici seria el moment d’intentar
que hi hagués aquesta puja. -------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Tronch Folgado manifesta que una altra preocupació és la lentitud en la valoració del grau
de la dependència. -------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. --------------La Comissió Informativa Social, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2), PI (1) i Cs (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP
(2), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------Primera. Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de les funcions resultants de la reseva i
ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència. ---Segona. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Esports amb
l’objecte d’articular la col·laboració d’ambdues institucions en l’àmbit de les seves competències
respectives, per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran
en situació de dependència. La vigència del conveni serà fins el 31.12.2021 si bé es podrà
prorrogar de manera expressa; en qualsevol cas, la durada màxima d’aquest Conveni, incloent-hi
les pròrrogues, serà de quatre anys. ---------------------------------------------------------------------------------Tercera. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/364039981/#t=10m21s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Social.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de les funcions resultants de la
reseva i ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació
de dependència.
Segon. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i
Esports amb l’objecte d’articular la col·laboració d’ambdues institucions en l’àmbit de les
seves competències respectives, per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes
i residencials per a gent gran en situació de dependència. La vigència del conveni serà
fins el 31.12.2021 si bé es podrà prorrogar de manera expressa; en qualsevol cas, la
durada màxima d’aquest Conveni, incloent-hi les pròrrogues, serà de quatre anys.
Tercer. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
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QUART. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DE 2018
Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de Sant Lluís amb relació al Compte General de
2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 05.06.19; ---------------Atès el certificat de Secretaria, de dia 10.09.19, 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 2018. ----------------------------------------------Segona.- Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2018." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/364039981/#t=15m12s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), el PI
(1) i Cs (1), acorda:
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2018.
Segon. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2018.
CINQUÈ. PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS AMB RELACIÓ A LA
DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
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.
La intervenció de la regidora responsable de l'Àrea de Sostenibilitat, Débora Marqués
Fluxà, es pot consultar al següent enllaç: https://vimeo.com/364039981/#t=17m00s
Tot seguit, la secretària dona compte de la proposta conjunta amb relació a la Declaració
d'Emergència Climàtica:
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"Fa temps ja que el canvi climàtic ha deixat de ser un futurible i ha passat a ser una realitat. Els
efectes d’aquest fenomen es deixen notar a tot el planeta, i Menorca no n’és aliena. L’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM) ha descrit algunes de les evidències que situen la nostra illa
com una de les zones especialment vulnerables a aquesta realitat:
- Durant els darrers 40 anys, la temperatura mitjana s’ha incrementat de l’ordre de 1,5 graus
centígrads, el doble de l’increment mitjà del planeta. Aquest escalfament ha estat mínim de
novembre a març i màxim a l’estiu i al voltant de l’estiu. Com a conseqüència d’això darrer, ha estat
augmentant la freqüència i intensitat de les ones de calor i s’ha incrementat el període de sequera
estival per l’augment de l’evapotranspiració, fet que propicia una situació de major dèficit d’aigua.

Identif. doc. elect.: ES-07052-2019-A8215D5F-8529-4057-97BA-82B88694961C 04/11/2019 9:29:52 Pag.:6/14
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

- El màxim anual de pluges s’ha desplaçat d’octubre a novembre, encara que les pluges fortes es
poden presentar irregularment.
El canvi climàtic amenaça greument el nostre entorn, els recursos naturals, la nostra activitat
econòmica i fins i tot la nostra salut. A més de continuar l’escalfament, particularment l’estiu i
primavera i part de la tardor, els estudis científics apunten que a finals del segle XXI, el nivell de
l’aigua del mar haurà pujat a Menorca entre 50 i 80 centímetres, amenaçant el funcionament de
paratges singulars, com l’Albufera des Grau o Son Bou, així com moltes platges i instal·lacions
portuàries i costaneres, i contribuint també a la salinització de part dels aqüífers. Es preveu també
una reducció de la pluja d’entre un 10 i un 20 per cent, amb una major irregularitat de les
precipitacions. Els territoris ubicats al Mar Mediterrani són uns dels més sensibles als efectes del
canvi climàtic, segons han demostrat els científics.
La realitat del canvi climàtic s’imposa a tot el planeta, i així ho reconeixen diverses institucions i ho
ratifiquen acords internacionals. 195 països van signar el 2015 els Acords de París, que
estableixen mesures per a la reducció de l’emissió de gasos contaminants i per mantenir
l’increment de la temperatura mitjana per sota dels dos graus centígrads.
Menorca no pot ser aliena a aquest fet. La nostra illa és un espai ambientalment molt sensible i
delicat, i és ara mateix una zona altament vulnerable als efectes del canvi climàtic. Comptem amb
una societat molt conscienciada, i les administracions hem de donar exemple i emprendre mesures
valentes i decidides. Ho demana el carrer, com es pot veure en la iniciativa “Fridays for Future”,
però ens ho demana també el sentit comú i la responsabilitat que tenim com a gestors de l’interès
general. Ara mateix, poques actuacions responen tant bé a la preservació de l’interès general com
garantir un futur digne i sostenible a la nostra terra.
Els principis i línies d’actuació previstos en aquesta declaració tenen com a referents diverses
normatives i acords internacionals, com l’Estratègia de la Unió Europea d’adaptació al canvi
climàtic 2013-2020, el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020, o la Llei de
Canvi Climàtic i Transició Energètica aprovada pel Parlament balear el 22 de febrer d’aquest any.
A més, en la redacció d’aquesta declaració s’han tingut en compte normatives i recomanacions
relacionades no directament amb el canvi climàtic, sinó amb els residus i el seu tractament i amb la
contaminació de sòls i oceans, com la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i el Consell,
denominada Directiva marc de Residus; la Llei 22/2011 de Residus i Sòls Contaminats de les Illes
Balears; el Pla d’Acció d’Economia Circular de la Unió Europea adoptat per la Comissió Europea el
2015; la Resolució del Parlament Europeu sobre la governança internacional dels oceans; les
recomanacions de l’Assemblea del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides (UNEP)
sobre la contaminació dels oceans i els plans d’acció per a la prevenció de residus marins i els
microplàstics; el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR) sobre la recollida
selectiva, el tractament diferenciat de la matèria orgànica i la recuperació imprescindible de sòl
fèrtil; i la Llei 8/2019 de Residus i Sols Contaminats de les Illes Balears.
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El canvi climàtic, així com altres aspectes del deteriorament ambiental, avancen a un ritme
desconegut fins ara, i és necessari que les administracions ens posem al capdavant de les accions
per fer-hi front, per tal que les nostres actuacions arribin a temps i amb l’efectivitat que requereix
aquest moment.
És per açò que els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Lluís
Acordam:
Declarar la situació d’emergència climàtica, per tal d’enfortir les polítiques de lluita contra el canvi
climàtic i alguns altres aspectes ambientals, i assumim els següents compromisos:
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1. Incloure les mesures de lluita contra el canvi climàtic de manera transversal a totes les àrees
municipals, i fomentar la col·laboració entre els diferents departaments i administracions per
implementar actuacions sostenibles i respectuoses amb l’entorn.
2. Fomentar un nou model de mobilitat, potenciant el transport públic i els vehicles d’emissions
zero. Les reduïdes dimensions de Menorca permeten desplegar un model de mobilitat elèctrica i no
contaminant, i per açò ens comprometem també a substituir progressivament la flota de vehicles
públics de combustió per vehicles lliures d’emissions.
3. Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per facilitar la consecució dels
objectius de lluita contra el canvi climàtic.
4. Prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la transició cap a un model energètic
net, sostenible i sense emissions contaminants, tot recolzant aquells sectors més sensibles als
impactes del canvi climàtic i de la transició ecològica.
5. Promoure campanyes de sensibilització i educació ciutadana per tal d’informar i implicar a la
ciutadania en l’aplicació de bones pràctiques en matèria de lluita contra el canvi climàtic.
6. Promoure mesures d’eficiència energètica als edificis públics, per tal de reduir el consum
energètic.
7. Avançar en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària i l’economia
circular, així com la creació de llocs de treball verd fent un acompanyament als diferents sectors
durant el temps de transició.
8. Fomentar polítiques per a reduir la generació de residus en les activitats municipals i també entre
la ciutadania.
9. Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i major contribució
a l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.
10. Prioritzar l’ús d’energies renovables, i avançar cap a un model energètic lliure d’emissions, tot
facilitant la implantació d’instal·lacions generadores no contaminants d’acord amb la planificació
acordada i amb l’objectiu de que l’any 2030, el 85% de l’energia que es consumeixi a Menorca
provingui de fonts renovables."

La intervenció de la batlessa en el present punt es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=24m32s
Sense més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta conjunta amb relació a
la Declaració d'Emergència Climàtica, la qual és aprovada per unanimitat dels dotze
membres assistents.
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SISÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ ALS EXPEDIENTS DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 I 12 AL PRESSUPOST DE 2018 PRORROGAT
PER A L'ANY 2019. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
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Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000827, de dia 01.08.19.- Aprovació expedient
de modificació de crèdit núm. 11.
"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits, i vistos els articles 179 i 180
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions de
despeses del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a aquesta àrea de despesa. ---------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb la Base d’execució 8ª de les Bases d’execució del
pressupost l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, per Decret. -------------------------Vist l’informe favorable d’intervenció; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei 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: ---------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
ALTES
BAIXES
3 165 76700
Part municipal Substitució llumeneres IFS llumeneres 4.400,01
5 132 46200
Convenis Ajuntaments Comissions serveis Festes
11.000,00
3 1721 22799 Treballs realitzats per altres empreses
5.400,01
3 1721 48900 Subvencions
10.000,00
TOTAL
15.400,01
15.400,01
Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." --------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000996, de dia 19.09.19.- Aprovació expedient
de modificació de crèdit núm. 12.
"Davant la proposta de les Tinentes de Batlia tercera i quarta, que justifiquen la necessitat
immediata d'actuació per modificar els crèdits del pressupost de despeses de diferents àrees de
despesa, i vistos els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que cal efectuar transferències de
crèdits d'altres aplicacions de despeses del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a
aquesta àrea de despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb la Base d’execució 8ª de les Bases d’execució del
pressupost l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, per Decret. --------------------------Vist l’informe favorable de la interventora i la proposta del regidor d’hisenda; i en virtut de les
atribucions que me confeeix la vigent Llei de Règim Local, R E S O L C -----------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
3 1721 22799
2 164 21200
SUBTOTAL
APLICACIÓ
6 3340 22601
6 3340 22602
6 3340 22611
6 3340 22799

DESCRIPCIÓ
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
DESCRIPCIÓ
ATENCIONS PROTOCOL·ÀRIES I REPRESENTAT
PUBLICITAT I PROPAGANDA
DESPESES DIVERSES - Sant Lluís cultural
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

ALTES
2.000,00
2.000,00
ALTES

BAIXES
2.000,00
2.000,00
BAIXES
500,00
1.200,00
1.300,00
6.000,00
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6 3340 23100
6 333 15100
6 333 22619
6 333 22799
SUBTOTAL

DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN
GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES
ALTRES DESPESES DIVERSES - programacióTREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

1.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
12.000,00

12.000,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." --------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
SETÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES PER ABSÈNCIA DE LA BATLESSA. DONAR-NE COMPTE
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Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000819, de dia 31.07.19.
"Atèsa l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 1 d'agost de 2019 pel matí fins el dia 2 d'agost de
2019 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències del Sr. Batlessa en el terme
municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a -------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.-Delegar en el 1er Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la totalitat
de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des del dia 1
d'agost de 2019 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 2 d'agost de
2019 pel capvespre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000856, de dia 08.08.19.
"Atèsa l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 10 d'agost de 2019 pel matí fins el dia 15 d'agost
de 2019 pel matí; i atesa la normativa vigent sobre absències del Sr. Batlessa en el terme
municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a -------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.-Delegar en el 1er Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la totalitat
de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des del dia 10
d'agost de 2019 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 15 d'agost de
2019 pel matí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA, AMB DISCREPÀNCIA DE LA INTERVENTORA, DE
CONTRACTACIÓ D'EDUCADORA INFANTIL. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000958, de dia 11.09.19, que
diu:
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"Vist l’informe de necessitat de contractació d’una educadora a jornada parcial emès pel
departament d’educació en data 04/09/2019, ----------------------------------------------------------------------Atesa l’objecció formulada per la Intervenció municipal en data 05.09.2019, en la que posa de
manifest que no considera justificada la necessitat urgent i inajornable de la obertura d’una nova
aula i la despesa que suposa la contractació de personal temporal (a l’estar cobertes les ràtios de
fillets per aula i de personal docent de suport establerts a la legislació), ------------------------------------Havent donat trasllat de l’objecció de la Intervenció municipal al departament d’educació, i iniciat
per tant expedient de resolució de discrepàncies, d’’acord amb els articles 216.2, 217 i 218 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
amb relació amb l’art. 12 i 15 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern de les entitats del Sector Públic,---------------------------------------------------------------------Emès en data 10 de setembre informe de discrepàncies del servei d’educació, que no accepta
l’objecció formulada i manifesta la seva discrepància, i en el qual queda acreditada la necessitat
urgent i inajornable -atès que les classes ja comencen- d’obrir una nova aula i realitzar la despesa
que suposa la contractació de personal temporal, al comptar (en aules de 18 fillets per grup) amb
dos alumnes amb necessitats educatives especials en el 3er curs, els quals necessiten d’una
atenció molt més acurada per tal de garantir el seu desenvolupament dins l’escola, i comptar en les
aules de 2n curs amb ratios elevades (considerant que el 80% d’alumnes amb necessitats
educatives especials es diagnostiquen en el primer any d’escolarització),----------------------------------Examinada la documentació existent , d'acord amb aquesta, i de conformitat amb el que s'estableix
en l'article 217.1 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'acord amb l'article 15.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Resoldre la discrepància plantejada a favor del criteri exposat pel servei
d’educació/'Escola Infantil Ses Canaletes, ja que a la vista de tots dos informes, ha quedat
constatada la necessitat urgent i inajornable de l'obertura de la sisena aula i, per tant, la
contractació d'una Educadora infantil; tot en virtut d’allò exposat als antecedents de la present
resolució i de l’informe emès pel servei d’educació. --------------------------------------------------------------Segon.- En conseqüència, acceptar la discrepància formulada pel servei d’educació/ Escola Infantil
Ses Canaletes, i continuar la tramitació de l'expedient. ---------------------------------------------------------Tercer.- Comunicar aquest Acord a Intervenció i al departament d’educació/Escola Infantil Ses
Canaletes perquè en prenguin coneixement i efectes." ----------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA JUDICIAL
Sentència núm. 372, de 5 de setembre de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears amb relació al recurs d'apel·lació, rotlle 294, de 2018, interposat
per l'Ajuntament, el Consell Insular de Menorca i la mercantil Promoción y
Desarrollo Turístico de Menorca, SL, i dimanant de les actuacions del Procediment
Ordinari 27/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma.
En data 13 de febrer de 2015, Delfines Centre Sport, SL formulà recurs contenciós
administratiu contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada formulat contra la
resolució 2014/213 del Consell Insular, que declarà d'interès general el projecte de parc
aquàtic a construir en una parcel·la annexa a l'hotel Sur Menorca. Personat l'Ajuntament
en el procediment, va figurar com a part codemandada junt amb la mercantil Promoción y
Desarrollo Turístico de Menorca SL. La Sentència 71/2018 va estimar el recurs formulat
per l'entitat Delfines Centre Sport, SL i, en conseqüència, va declarar no ajustaa a Dret la
10

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

resolució impugnada i la va anul·lar. Interposat per l'Ajuntament, el Consell Insular i la
mercantil recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
(rotlle 294, de 2018), aquest, mitjançant la Sentència 372, de 5 de setembre de 2019, el
desestima i confirma la Sentència 71, de 28 de febrer de 2019 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Palma.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/364039981/#t=29m02s
El Ple en resta assabentat.
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DESÈ. 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/364039981/#t=34m40s
A continuació, la portaveu del Partit Popular, Maria Dolores Tronch Folgado, sol·licita la
inclusió d'un punt d'urgència. En concret:
- Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la Llei d'Universitat descompte
resident transport aeri Illes Balears
Seguidament, la batlessa demana fer una pausa. A les 20.40 hores es reprèn la sessió.
La batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència sol·licitat pel grup del Partit
Popular. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
incloure'l.
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a la plaça de TAG, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès
Portellla, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=37m44s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a la ubicació del nou arxiu municipal, així com la resposta de la batlessa, M.
Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=38m07s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a l’edifici
de “Sa Tanca”, així com la resposta de la batlessa M. Carolina Marquès Portella, i la
intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=38m40s
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El prec del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb relació al
projecte d’urbanització de Binibèquer Nou i s’Atalaia, així com la intervenció de la
batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=41m20s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, fent una sèrie de preguntes
sobre l’apagada elèctrica que va sofrir la urbanització de Punta Prima el passat 28
d’agost, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=43m54s
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La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a la figura del
“Policia VioGen”, així com la resposta del primer Tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes, i
de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=50m25s
A continuació, la batlessa demana als membres de l’equip de govern que donin resposta
a les preguntes efectuades pels grups de l’oposició a l’apartat de “Precs i suggeriments”
de la sessió plenària de dia 30.07.19. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=56m08s
Finalment, la batlessa dona resposta a l’escrit presentat per Jorge de Diego Capellán, RE
4435, de data 24.09.19, amb relació a l’adhesió municipal al programa “Platges sense
fum”. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/364039981/#t=59m14s
DOTZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA LLEI
D'UNIVERSALITAT DESCOMPTE RESIDENT TRANSPORT AERI ILLES BALEARS
Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"D’acord amb el que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les
Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l’Ajuntament la següent moció: -------------------------------------Proposta d’acord per a la Llei d’universalitat descompte resident transport aeri Illes Balears ---------EXPOSICIÓ DE MOTIUS -----------------------------------------------------------------------------------------------Els ciutadans de les Illes Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars (lIles Canàries,
Ceuta i Melilla) ens trobem en inferioritat d’oportunitats en quan a la connectivitat entre illes i entre
les illes i la Península, al no disposar d’altres mitjans de transport més enllà dels aeris o marítims,
per raons òbvies. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per aixó, l’any 2001 un Govern del Partit Popular va aprovar un descompte del 50% per tots els
ciutadans de les Illes Balears, tant en el transport aeri com marítim, en els seus desplaçaments
entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les illes i la península. Després
d’anys de reivindicacions de la classe política i la societat balear, el Govern de Mariano Rajoy
aprovà l’augment del descompte de residents al 75% (Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre
modificado por el Real Decreto 1340/2007 de 11 de octubre) (Disposición adicional decimotercera
de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,
modificada por Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
y por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público). -----------------------------En els dos casos, el descompte de resident ha estat sempre un dret universal, els beneficiaris del
qual tenen vigència indefinida i dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels serveis regulars de
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transport marítim i aeri de passatgers sempre que acrediten la seva condició de resident en les
comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i en les ciutats de Ceuta i Melilla. ---------------No obstant, l’apIicació d’aquest descompte sembla haver provocat de forma no desitjada una
pujada de preus abusiva per part dels operadors aeris, que de fet absorbeixen una part d’aquest
esforç públic que es fa en favor de l’usuari però que acaba beneficiant als operadors. Aquest fet ha
provocat l’evident queixa de consumidors, administracions, grups polítics i de la societat en
general. Així doncs, es fa necessari establir mecanismes de control a les operadores per perseguir
i erradicar les males pràctiques amb l’objectiu que ningú faci un mal ús dels fons públics que
financen dit descompte i perquè s'asseguri un preu final competitiu en aquests mitjans de transport,
que tal i com hem exposat al principi no disposen d’alternativa per els ciutadans de les Illes
Balears, així com per la resta de territoris ubicats fora de la Península. ------------------------------------Amb aquest mateix objectiu, l’any 2013, el Govern del Partit Popular va posar en marxa
l’Observatori de preus i connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears. ------------------------Dins aquest mateix marc de determinar mesures de control a les abusives pujades de preus, i com
a resposta a una interpel·lació del Grup de Coalición Canaria, duta a terme a la sessió plenària de
18 de setembre de 2019, el Ministre Ábalos afirmà haver encarregat un informe a la Universitat
Pompeu Fabra sobre els efectes d’aquestes subvencions en els transports i que el Ministeri està
fent feina amb I’Agència Tributaria creuant dades entre les bases de dades de viatges de residents
i de la renda per poder obtenir informació sobre la correlació entre viatges i nivell de renta, així com
quantes vegades s’estan beneficiant. --------------------------------------------------------------------------------Aquesta afirmació podria suposar acabar amb la universalitat de l’esmentat descompte, i suposaria
el fi de la naturalesa mateixa del descompte que no és altre que palliar els efectes de la insularitat
en quan a connectivitat, independentment de la renda o de la freqüència d’ús. Això afectaria a
col•lectius que necessiten de manera especial desplaçar-se a la Península o viatjar entre illes com
estudiants, empreses, treballadors...etc Aquest anunci ha provocat una gran alarma en diferents
sectors de la societat balear. -------------------------------------------------------------------------------------------El Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l’Ajuntament els següents punts d’acord: --1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda instar al Govern d’Espanya a garantir la universalitat
del descompte per el transport aeri i marítim del 75% per els residents de les Illes Balears i de la
resta de territoris fora de la Península, en les condicions actualment establertes. -----------------------2. El PIe de l’Ajuntament de Sant Ltuís rebutja qualsevol intent de vincular el descompte de resident
amb el nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat nombre de viatges. ---------------------------3. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta al Govern d’Espanya a convocar I’Observatori de
Preus i Connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears per el correcte control dels preus
finals i evitar possibles augments abusius de preus." -------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/364039981/#t=1h04m50s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del Partit Popular.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Instar al Govern d’Espanya a garantir la universalitat del descompte per el
transport aeri i marítim del 75% per els residents de les Illes Balears i de la resta de
territoris fora de la Península, en les condicions actualment establertes.
Segon. Rebutjar qualsevol intent de vincular el descompte de resident amb el nivell de
renda o limitar el seu ús en un determinat nombre de viatges.
Tercer. Instar al Govern d’Espanya a convocar I’Observatori de Preus i Connectivitat per
el transport aeri de Canàries i Balears per el correcte control dels preus finals i evitar
possibles augments abusius de preus.
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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=1KRBoGt2I8cQ0uhLgxfa8PFt2XqwTRw60
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
tw7CMp6j+1E4Z0qwBwQkMoawSss= (00000.MTS)
oxVr3PA31r21HNiuXxxBJXvoM5w= (00001.MTS)
3Y6rW3d38kmjlSZppcXRt7klWgE= (00002.MTS)
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