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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 31/01/2019
Hora: de les 20:00 a les 21:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUÍS)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)
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:
Regidor:
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Regidora:
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Donar compte de la dimissió de la regidora del grup del PSOE, Teresa Borrás
Atienza
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 24.01.19. Proposta del
regidor d'Urbanisme i Habitatge per a l'encomana de gestió per a la redacció dels plans
d'accessibilitat municipal de l'illa de Menorca - Pla Insular
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 24.01.19. Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació als pous i sínies del terme municipal de
Sant Lluís
Cinquè. Proposta de Batlia amb relació a formular recurs contenciós administratiu contra
el decret núm. 927, de 28.11.2018, de la Presidenta del Consell Insular per inadmissió de
la reclamació per responsabilitat patrimonial al Consell Insular
Sisè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0001305. Aprovació expedient de modificació
de crèdit núm. 11 al Pressupost de 2018. Donar-ne compte
Setè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0001314. Aprovació pròrroga del Pressupost
municipal per a l'any 2019. Donar-ne compte
Vuitè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de dia 20.12.18.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per deu vots a favor i
l'abstenció de la Sra. Capó García, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DE LA REGIDORA DEL GRUP DEL
PSOE, TERESA BORRÁS ATIENZA
La secretària dona compte de l'escrit presentat per Teresa Borrás Atienza, RE 35, de dia
04.01.19, mitjançant el qual presenta la dimissió al càrrec de regidora de l'Ajuntament de
Sant Lluís.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/314771178#t=01m58s
El Ple de l'Ajuntament es dona per assabentat i accepta la dimissió presentada per la
regidora Teresa Borrás Atienza. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta Electoral
Central la sol·licitud d'expedició de la credencial de nomenament de la regidora que
haurà de substituir-la, Silvia Pérez de la Vega.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 24.01.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME I HABITATGE PER A L'ENCOMANA DE
GESTIÓ PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCESSIBILITAT MUNICIPAL DE
L'ILLA DE MENORCA - PLA INSULAR
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: -----------------

“L'article 6 de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears,
estableix que correspon als municipis en l'àmbit de les seves competències elaborar el
pla municipal d'accessibilitat i les revisions corresponents. Així mateix, atribueix als
Consells Insular la d'establir criteris i mecanismes per garantir l'aplicació coordinada de la
normativa d'accessibilitat en tot el territori insular. ----------------------------------------------------

Per altra banda, la convocatòria dels pressuposts participatius 2018 del Consell Insular va donar
com a resultat —entre d'altres— la selecció de la proposta denominada «Per a una Menorca
accessible», que amb un import total de 250.000€ a aportar pel Consell, pretén dur a terme la
redacció del pla d'accessibilitat municipal de tots els municipis de Menorca i del que resultarà un
Pla d'accessibilitat Insular. ----------------------------------------------------------------------------------------------Per aquest motiu i com a pas previ a la redacció del pla d'accessibilitat, el Consell, juntament amb
la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca, ha redactat la denominada «Guia
tècnica i pràctica per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives», amb la finalitat
que tota Menorca disposi dels mateixos criteris a l'hora d'aconseguir una illa accessible per a tots. El Consell Insular, per poder procedir a la redacció dels Plans d'accessibilitat municipal resultant el
Pla Insular, ha proposat als diferents ajuntaments que, d'acord amb allò previst a l'art.11 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, efectuïn al seu favor una encomana de
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gestió, l'objecte de la qual serà la contractació de la seva redacció amb el contingut mínim establert
a la Llei 8/2017, de 3 d'agost. ------------------------------------------------------------------------------------------Tal com estableix l'apartat 3.b) de l'art. 11 de la Llei de Règim jurídic del sector públic, l'encomana
s'ha de formalitzar mitjançant la signatura del corresponent conveni, conveni que haurà de ser
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; a aquests efectes, el Consell ha elaborat
l'esborrany de conveni que ha rebut, a l'igual que la Guia tècnica i pràctica, el vist-i-plau de tots els
ajuntaments reunits en la Comissió de Batles. --------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, de la Llei 8/2017, de 3 d'agost d'accessibilitat universal
de les Illes Balears, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, i de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, així com de l'informe
de Secretaria, elev a la Comissió Informativa Especial de Comptes la següent --------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar la Guia tècnica i pràctica per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i
comunicatives, redactada pel Consell Insular i la Fundació per a persones a discapacitat de
Menorca, en els termes que consten a l'expedient. --------------------------------------------------------------Segon.- Encomanar la gestió de la contractació de la redacció del pla d'accessibilitat municipal que
junt amb els dels altres municipis donarà com a resultat un Pla d'accessibilitat Insular de Menorca,
al Consell Insular de Menorca; el Pla haurà de comptar amb el contingut mínim establert a la llei
8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears i el seu cost anirà a càrrec del
Consell Insular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Sol·licitar al Consell Insular l'acceptació de l'encomana de gestió. -------------------------------Quart.- Aprovar el conveni interadministratiu d'encomana de gestió entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la redacció dels Plans d'accessibilitat municipal de
l'Illa de Menorca-Pla Insular, en els termes que consten a l'expedient, i procedir a la seva
formalització una vegada acceptada l'encomana de gestió, així com procedir a la seva publicació
en el Diari Oficial de les Illes Balears.” -------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, en el marc de la convocatòria dels pressuposts
participatius de 2018 del Consell Insular de Menorca, es va seleccionar la proposta “Per una
Menorca accessible”, la qual pretén dur a terme la redacció del pla d’accessibilitat municipal de tots
els municipis de Menorca. Per aquest fet, el CIM, juntament amb la Fundació per a persones amb
discapacitat de Menorca, ha redactat una guia tècnica i pràctica per a l’eliminació de barreres
arquitectòniques amb la finalitat que tota Menorca disposi dels mateixos criteris a l’hora
d’aconseguir una illa accessible per a tots. Afegeix que el CIM, per tal de poder redactar el Pla
insular d’accessibilitat, ha proposat als diferents ajuntaments que efectuïn al seu favor una
encomanda de gestió, cosa en què tots van estat d’acord en una reunió de batles. Per tot açò, es
du aquesta proposta a aprovació. ------------------------------------------------------------------------------------El Sr. García Romero recorda que en una sessió plenària, quan es va parlar sobre l’asfaltat dels
carrers amb motiu de la fibra òptica, ell ja va fer un comentari en el sentit d’aprofitar l’avinentesa per
dur a terme petites actuacions, tenint en compte que el primer reglament de mesures sobre
mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques és de fa una vintena d’anys... ------------------------El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, actualment, hi ha la recent Llei 8/2017, d’accessibilitat
universal; que és interessant la proposta del Consell Insular de Menorca i que, com diu l’informe
tècnic, l’esmentada llei s’ha de desplegar mitjançant un reglament, i una de les primeres coses que
estableix és que les persones que estiguin en el SAC hauran de conèixer el llenguatge de signes.
Afegeix que la cosa clara és que, en aquest pla que facin, hi ha coses que ja sabem, com és el cas
de les voreres que no compleixen la normativa. ------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. --------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar la Guia tècnica i pràctica per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i
comunicatives, redactada pel Consell Insular i la Fundació per a persones a discapacitat de
Menorca, en els termes que consten a l'expedient. ---------------------------------------------------------------
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Segona. Encomanar la gestió de la contractació de la redacció del pla d'accessibilitat municipal
que junt amb els dels altres municipis donarà com a resultat un Pla d'accessibilitat Insular de
Menorca, al Consell Insular de Menorca; el Pla haurà de comptar amb el contingut mínim establert
a la llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears i el seu cost anirà a
càrrec del Consell Insular. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Sol·licitar al Consell Insular l'acceptació de l'encomana de gestió. -------------------------------Quarta. Aprovar el conveni interadministratiu d'encomana de gestió entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la redacció dels Plans d'accessibilitat municipal de
l'Illa de Menorca-Pla Insular, en els termes que consten a l'expedient, i procedir a la seva
formalització una vegada acceptada l'encomana de gestió, així com procedir a la seva publicació
en el Diari Oficial de les Illes Balears." --------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/314771178#t=05m55s
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 onze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar la Guia tècnica i pràctica per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i
comunicatives, redactada pel Consell Insular i la Fundació per a persones a discapacitat
de Menorca, en els termes que consten a l'expedient.
Segon. Encomanar la gestió de la contractació de la redacció del pla d'accessibilitat
municipal que junt amb els dels altres municipis donarà com a resultat un Pla
d'accessibilitat Insular de Menorca, al Consell Insular de Menorca; el Pla haurà de
comptar amb el contingut mínim establert a la llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat
universal de les Illes Balears i el seu cost anirà a càrrec del Consell Insular.
Tercer. Sol·licitar al Consell Insular l'acceptació de l'encomana de gestió.
Quart. Aprovar el conveni interadministratiu d'encomana de gestió entre el Consell
Insular de Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la redacció dels Plans
d'accessibilitat municipal de l'Illa de Menorca-Pla Insular, en els termes que consten a
l'expedient, i procedir a la seva formalització una vegada acceptada l'encomana de
gestió, així com procedir a la seva publicació en el Diari Oficial de les Illes Balears.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 24.01.19.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ ALS
POUS I SÍNIES DEL TERME MUNICIPAL DE 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Es recent accident ocorregut a Totalán Màlaga, fa que compartim es sofriment d’una família que
veu perillar sa vida des seu fill per ses deficients condicions de clausura d’un orifici de prospecció
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per a trobar aigua, sovint l’administració no és conscient que sa falta de control d’aquestes
instal·lacions pot causar accidents i danys irreparables com l’ocorregut a Totalán. ----------------------En es camp menorquí hi ha molts pous i sínies que estan en desús i en un estat d’alguns amb una
precarietat evident en quant a seguretat, molts d’aquests pous i sínies estan a prop del Camí de
Cavalls que és molt transitat per persones i fiets. ----------------------------------------------------------------L’administració i els governs tenen l’obligació de garantir la seguretat des ciutadans, la Conselleria
de Medi Ambient i Recursos Hídrics, són les administracions competents en relació amb els pous i
sondejos; es govern balear té normatives que regulen la clausura i seguretat des pous i sondejos. Davant l’accident ocorregut a Totalán hem de reaccionar per a prendre totes les mesures
necessàries perquè no tornin a ocórrer aquestes desgràcies. Per tot això, es Partit Popular de Sant
Lluís eleva al Ple la següent moció: ----------------------------------------------------------------------------------El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda: -----------------------------------------------------------------------Primer. Instar a l’autoritat competent perquè realitzi una revisió urgent de l’estat de seguretat des
pous i sínies des terme municipal de Sant Lluís. ------------------------------------------------------------------Segon. Que l’autoritat competent prengui totes ses mesures necessàries per a garantir la seguretat
i per a evitar possibles accidents en es pous i sínies que es trobin en mal estat. -------------------------Tercer. Que es realitzi un inventari des pous i sínies que es troben en mal estat de conservació i
amb possible risc d’accident.” ------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que aquesta moció va en el sentit d’instar que els pous
que hi ha a Menorca tenguin la garantia de seguretat, ja que n’hi ha molts que estan a prop del
Camí de Cavalls, un camí molt transitat, i es tractaria de demanar a l’Administració que garanteixi
seguretat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuació, es produeix un ampli debat entre tots els membres de la Comissió amb relació a
l’assumpte (responsabilitat dels propietaris, pous legals/il·legals, sínies, coves, pedreres, fer un ban
municipal, etc.); es proposen esmenes de substitució i rectificació, i, finalment, s’arriba a un acord
unànime en els punts següents: ---------------------------------------------------------------------------------------− Instar, mitjançant un ban municipal, tots els propietaris de terrenys del municipi a fer
una revisió urgent de l’estat de seguretat de pous, sínies, pedreres, coves que hi pugui
haver en els seus terrenys i que, en cas de suposar un perill, prenguin les mesures per
a garantir la seguretat. -----------------------------------------------------------------------------------− Instar la resta d’administracions locals de Menorca, el Consell Insular de Menorca i el
Govern de les Illes Balears a prendre mesures en el mateix sentit. -------------------------− Elaborar un inventari de tots els pous i sínies del terme municipal. -------------------------En primer lloc, se sotmeten a votació les esmenes de substitució i rectificació, les quals són
aprovades per unanimitat. A continuació, se sotmet a votació la moció presentada pel grup del
Partit Popular amb la incorporació de les esmenes aprovades. La Comissió Especial de Comptes,
per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Instar, mitjançant un ban municipal, tots els propietaris de terrenys del municipi a fer una
revisió urgent de l’estat de seguretat de pous, sínies, pedreres, coves que hi pugui haver en els
seus terrenys i que, en cas de suposar un perill, prenguin les mesures per a garantir la seguretat.--Segona. Instar la resta d’administracions locals de Menorca, el Consell Insular de Menorca i el
Govern de les Illes Balears a prendre mesures en el mateix sentit.------------------------------------------Tercera. Elaborar un inventari de tots els pous i sínies del terme municipal." ------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/314771178#t=16m24s
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 onze membres assistents, acorda:
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Primer. Instar, mitjançant un ban municipal, tots els propietaris de terrenys del municipi
a fer una revisió urgent de l’estat de seguretat de pous, sínies, pedreres, coves que hi
pugui haver en els seus terrenys i que, en cas de suposar un perill, prenguin les mesures
per a garantir la seguretat.
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Segon. Instar la resta d’administracions locals de Menorca, el Consell Insular de
Menorca i el Govern de les Illes Balears a prendre mesures en el mateix sentit.
Tercer. Elaborar un inventari de tots els pous i sínies del terme municipal.
CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A FORMULAR RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA EL DECRET NÚM. 927, DE 28.11.2018, DE
LA PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR PER INADMISSIÓ DE LA RECLAMACIÓ
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL CONSELL INSULAR
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 onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dona compte de la proposta de Batlia presentada amb relació
a l'assumpte indicat, que diu:
"El 13 d’agost de 1997 l’Ajuntament de Sant Lluís va subscriure amb ORFILA, S.L. un conveni
urbanístic en relació als terrenys, propietat d’aquella societat, ubicats als Polígon II, Sector 10-Son
Ganxo. Durant l’any 2000 es va aprovar la Norma Territorial Cautelar per garantir la viabilitat del
Pla Territorial Insular en estudi, Pla que va ser aprovat definitivament pel Consell Insular el 25
d’abril de 2003; en ell, el Sector de Son Ganxo, amb una superfície total aproximada de 38.100 m2
va passar a tenir destí de sistema general d’espais lliures, la qual cosa va impossibilitar el
compliment del conveni urbanístic subscrit amb Orfila, S.L. ---------------------------------------------------Orfila, S.L., va interposar recurs contenciós administratiu contra la denegació presumpta de
l’Ajuntament de la sol·licitud presentada en data 17.02.2004 en la que es demanava certificació
municipal d’haver complert el conveni o, en cas contrari, indemnització pels danys i perjudicis
causats; el 31 d’octubre de 2005, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma dicta la
Sentència núm. 314 en la qual s’acorda estimar parcialment el recurs en el sentit d’anular l’acte
presumpte municipal; formulat recurs d’apel·lació davant la Sala Contenciós Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia, la Sentència 592, de 27 de juny de 2006, el desestima. En execució
de Sentència, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, en Acte de 6 de maig de 2013 fixà la
quantia de la indemnització en 6.553.979,56 € que posteriorment en apel·lació la Sala del Tribunal
Superior de Justícia, en Sentència núm. 649, de 7 d’octubre fixa en 6.050.036,10 €, que meritarà
els interessos corresponents. ------------------------------------------------------------------------------------------La suma indemnitzatòria per valor dels terrenys es fixa definitivament en 8.745.492,92
€,(6.050.036,10 + 2.695.456,82 d’interessos indemnitzatorisdes de 2003 a 2013) mitjançant Acte
de 17 de juliol de 2017, de la Sala del Contenciós Administratiu que confirma l’Acte de 23 de febrer
de 2017, del Jutjat del Contenciós Administratiu número dos de Palma. -----------------------------------Atès que la causa determinant de la pèrdua de valor que s’ocasiona als terrenys per la
impossibilitat de compliment del conveni la va produir l’actuació del Consell Insular amb l’aprovació
de la Norma Territorial Cautelar primer i amb el Pla Territorial Insular després, que va determinar
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que tot el Sector de Son Ganxo es qualifiques com a sistema general d’espais lliures, mitjançant
acord de Ple de data 30.11.2017 es va interposar (per segona vegada atès que l'anterior no es va
admetre)reclamació patrimonial davant el Consell Insular; mitjançant Decret de la Presidenta del
Consell Insular, el núm. 927, de 28.11.2018, s'inadmet a tràmit la reclamació de responsabilitat per
causa legal d'extemporaneïtat. ----------------------------------------------------------------------------------------Vist el nou dictamen de la Secretaria municipal, que en compliment de l’article 221 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, s’ha emès sobre la procedència
de formular recurs contenciós administratiu contra la inadmissió de la reclamació per
responsabilitat patrimonial, venc en elevar al Ple la següent ---------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu contra el Decret de la Presidenta del Consell
Insular de Menorca núm. 927, de 28.11.2018 que inadmet la reclamació per responsabilitat
patrimonial interposada per l'Ajuntament al Consell Insular de Menorca per la quantitat de
8.745.492,92€ més l'actualització legal pertinent i interessos que corresponguin, per haver
impossibilitat a l'Ajuntament el compliment del conveni subscrit el 13 d'agost de 1997 amb Orfila,
S.L. per l'aprovació de la Norma Territorial Cautelar de 16/10/2000 i del Pla Territorial Insular el
25/04/2003, causa de la lesió patrimonial soferta pel propi Ajuntament al haver sigut obligat per
Sentència ferma a indemnitzar a aquella entitat amb la quantitat indicada en concepte
indemnitzatori de pèrdua de valor dels terrenys. ------------------------------------------------------------------Segon.- Que assumeixi la representació de l'Ajuntament la procuradora senyora Catalina Fuster
Riera, i la direcció lletrada l'advocat senyor Josep Maria Fiol Ramonell." -----------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/314771178#t=25m24s
Seguidament, la batlessa demana fer una pausa. A les 20.50 es reprèn la sessió.
Es produeix un nou debat, les intervencions del qual es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=39m43s
I no havent-hi més intervencions; i atès a la sol·licitud presentada pel portaveu del grup
del PI - Proposta per les Illes, relativa que la proposta es voti per separat, en primer lloc
la batlessa sotmet a votació la primera proposta d'acord.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
- Interposar recurs contenciós administratiu contra el Decret de la Presidenta del Consell
Insular de Menorca núm. 927, de 28.11.2018 que inadmet la reclamació per
responsabilitat patrimonial interposada per l'Ajuntament al Consell Insular de Menorca per
la quantitat de 8.745.492,92€ més l'actualització legal pertinent i interessos que
corresponguin, per haver impossibilitat a l'Ajuntament el compliment del conveni subscrit
el 13 d'agost de 1997 amb Orfila, S.L. per l'aprovació de la Norma Territorial Cautelar de
16/10/2000 i del Pla Territorial Insular el 25/04/2003, causa de la lesió patrimonial soferta
pel propi Ajuntament al haver sigut obligat per Sentència ferma a indemnitzar a aquella
entitat amb la quantitat indicada en concepte indemnitzatori de pèrdua de valor dels
terrenys.
Seguidament, la batlessa sotmet a votació la segona proposta d'acord.
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El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4) i PP (5); i dues abstencions, corresponents als membres del PSOE (1) i
el PI (1), acorda:
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- Que assumeixi la representació de l'Ajuntament la procuradora senyora Catalina Fuster
Riera, i la direcció lletrada l'advocat senyor Josep Maria Fiol Ramonell.
SISÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0001305. APROVACIÓ EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 AL PRESSUPOST DE 2018. DONAR-NE
COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0001305, de dia 21.12.18, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“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 les àrees de despesa 1 i 9. ----------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,
segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
ALTES
BAIXES
3 1622 46701 Deixalleria
7.000,00
3 1623 46700 Transferències corrents al CRSUE
5.500,00
3 151 22100
Subministrament energia elèctrica
1.500,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
ALTES
BAIXES
5 929 22699 Altres despeses diverses
11.000,00
5 920 22799 Treballs realitzats per altres empreses
11.000,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament.” -----------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/314771178#t=46m16s
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0001314. APROVACIÓ PRÒRROGA
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'ANY 2019. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0001314, de dia 27.12.18, amb
relació a l’assumpte indicat, que diu:
“Considerant que no resulta possible complir, abans del 31 de desembre, els tràmits necessaris
perquè el Pressupost del pròxim exercici entri en vigor l’1 de gener de 2019. ------------------------Vist l’informe d’intervenció de data 27 de desembre de 2018, sobre la pròrroga per a l’any 2019 del
Pressupost municipal actualment en vigor i les baixes de crèdits improrrogables que procedeixen.
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Vist que amb data 27 de desembre es va emetre informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i el deute públic. ----------------------------------------Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en els articles 169.6
de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i 21.4, segon paràgraf, del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, ----------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Procedir a la pròrroga del pressupost per a l’any 2019, amb el contingut assenyalat en
l’informe d’intervenció de data 27 de desembre de 2018.--------------------------------------------------------SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple en la pròxima sessió que celebri.” -------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/314771178#t=49m11s
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
NOVÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del portaveu del Partit Popular, Cristóbal Coll Alcina, demanant si hi ha
novetats amb relació a Sa Tanca, així com les respostes de la batlessa, de la secretària
de la corporació, del regidor d’Economia i Hisenda, Joan Pons Sintes, i del portaveu del
PI, Llorenç Carretero Tudurí, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h00m44s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a unes
valoracions que havien de fer els Serveis Tècnics i Jurídics en el marc de l’escrit que va
presentar el Partit Popular, RE 5746, sobre el conveni urbanístic entre la societat
Binisafua i aquest Ajuntament, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h03m30s

La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a si
existeix qualque conveni amb IBSALUT per la qüestió de les despeses telefòniques de
l’ambulatori, així com la resposta del portaveu del PI, Llorenç Carretero Tudurí, i de la
secretària de la corporació, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h05m31s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a la qüestió de l’escola d’estiu del mes d’agost, així com la resposta de la
regidora d’Urbanisme i Habitatge, Maria Teresa Martínez Martínez, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h06m05s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a la caldera de biomassa, així com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda,
Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h07m36s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a les places geriàtriques de Sant Lluís, així com la resposta de la regidora d’Afers
Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h08m52s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a l’oferta
d’ocupació 2018, així com la resposta del regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h10m41s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al Pla de contingència que s’havia de demanar al CIM amb motiu de l’apagada
elèctrica del mes d’octubre, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h12m30s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant un informe de Secretaria amb relació al contracte que es va fer en el seu dia
sobre el parc fotovoltaic, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h13m00s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a l’estat en què
es troba el conveni per a l’adequació 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/314771178#t=1h14m58s
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 20.12.18, així com la
resposta a l’escrit presentat pel Grup del Partit Popular, RE 239, de dia 21.01.19, i als
escrits presentats pel Grup del PSOE, RE 5923, de dia 18.12.18 i RE 363, de dia
29.01.19. Tot seguit, la secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/314771178#t=1h16m28s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, 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=1wyfkPWU-vqs2LshNwSv-D1ZucebK8LUF
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Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
5WwNN2+iM6BqRcdPdWv0QPXU4Wo= (00000.MTS)
t/RjyTd09CeJfGRZg3/gj7QqWMk= (00001.MTS)
p6AlkBHh0eBh3iToCpqhwBZjDFk= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
La Secretària,
Sant Lluís
Fecha:07/03/2019 12:08:12

M. Montserrat Morlà Subirats
07/03/2019 13:16:43
Batlessa
Sant Lluís
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