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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 29/09/2016
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:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
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), que s'incorpora en el punt 5è

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 20.09.16. Moció que
presenta el Partit Popular de Sant Lluís per recolzar la comunitat educativa de Menorca
en la seva petició d'un docent per donar suport als infants amb TEA
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 20.09.16. Proposta
d'Alcaldia amb relació a la modificació del suplent representant de l'Ajuntament en la
Junta de Caixers
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.09.16. Proposta del
regidor d'Urbanisme amb relació als compromisos prevists a la disposició transitòria
quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.09.16. Proposta del
regidor d'Hisenda amb relació a la modificació de crèdit núm. 7/2016. Suplement de
crèdit a càrrec del superàvit pressupostari
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.09.16. Proposta d'acord
que presenta el Grup del Partit Popular amb relació a la modificació del dia de la sessió
de la Comissió Especial de Comptes
Setè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 22.09.16. Moció que
presenta el Grup del PI - Proposta per les Illes Balears relativa als serveis de vigilància
del domuni públic marítimoterrestre a les costes de Menorca
Vuitè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del Compte General del Pressupost de
2015
Novè. Resolucions de Batlia núm. 2016/788 i 2016/789.- Aprovació expedients de
modificació de crèdit núm. 5 i 6.- Donar-ne compte
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Desè. Resolució de Batlia núm. 2016/927.- Aprovació de les Línies Fonamentals del
Pressupost de 2017.- Donar-ne compte
Onzè. Informació periòdica amb relació a l'execució del pressupost i moviments de
tresoreria.- Segon trimestre de 2016
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs i suggeriments
Catorzè. Proposta de Batlia amb relació a instar demanda de declaració d'error judicial
davant el Tribunal Suprem
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de dia 28.07.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 20.09.16.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR DE SANT LLUÍS PER RECOLZAR LA
COMUNITAT EDUCATIVA DE MENORCA EN LA SEVA PETICIÓ D'UN DOCENT PER
DONAR SUPORT ALS INFANTS AMB TEA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel Grup del Partit Popular amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Exposició de motius. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vist que han augmentat els infants afectats pels Trastorns de l’Espectre Autista. El món educatiu té
clar que és un dels focus d’atenció i dificultats que es viuen amb relació a l’atenció a la diversitat a
les escoles de Menorca; -------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que els centres de Menorca creuen que és imprescindible comptar, d’una banda amb recursos
humans suficients per atendre els infants i de l’altra, assegurar el necessari suport al professorat
que n’assumeixi el suport personal diari; ----------------------------------------------------------------------------Atès que en el sistema educatiu la detecció i diagnòstic no és sinó el primer escaló d’una complexa
tasca educativa que requereix coneixements i competències singulars en el professorat; ------------Atès que la comunitat educativa de Mallorca compta amb el referent del Centre Gaspar Hauser
que, a més d’atendre directament bona part de la població afectada i especialment els qui
presenten problemàtica més greu , dóna suport i orientacions a tot el professorat implicat en
aquesta problemàtica; --------------------------------------------------------------------------------------------------Vist que la comunitat educativa de Menorca no té en aquests moments cap docent que constitueixi
per la seva dedicació continuada i la seva formació una referència pel professorat que assumeixi el
suport als infants amb TEA i a les seves famílies; ----------------------------------------------------------------Atès que els centres i els diferents equips han sol·licitat a la Conselleria d’Educació que doti a l’illa
de Menorca ja el curs 2016-17 d’un docent amb dedicació exclusiva a donar suport a la singularitat
de les respostes educatives dels infants amb TEA i garanteixi la necessària orientació educativa al
professorat i orientadors implicats; -----------------------------------------------------------------------------------Atès que fins al moment no han tingut resposta, ------------------------------------------------------------------Per tot quant s'ha exposat, qui subscriu fa la següent PROPOSTA D’ACORD --------------------------Donar suport la comunitat educativa de l’illa i sol·licitar a la Conselleria d’Educació que doti l’illa de
Menorca, ja el curs 2016-17, d’un docent amb dedicació exclusiva a donar suport a la singularitat
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de les respostes educatives dels infants amb TEA i garanteixi la necessària orientació educativa al
professorat i orientadors implicats.” ----------------------------------------------------------------------------------Pren la paraula la Sra. Tronch per exposar la moció presentada de donar suport a la comunitat
educativa de Menorca en la seva petició d'un docent per atendre els infants amb TEA. ----------------- Explica que avui mateix ha intentat informar-se de com està el tema, i li han respost que fins al
més d'octubre no podrà disposar de dades actualitzades. Per tant, a hores d'ara, no sap si aquest
docent ha arribat. Almenys el que sí sap, amb relació al seu centre, és que s'han perdut dues
persones i mitja; d'ATES (auxiliars tècnic educatiu), que són les persones de suport que no són
docents però que són auxiliars que fan molta falta, se n'han perdut moltíssimes (explica que en el
seu centre no en tenen i tenen uns quants al·lots que necessiten aquesta figura, per la qual cosa
s'ha de repartir la feina un poc entre tots). --------------------------------------------------------------------------- Recorda que aquesta petició és d'abans de començar el curs, però que igualment és necessari
demanar personal de suport (ja sigui per a infants amb TEA o ATES). -------------------------------------La Sra. Ponsetí informa que sap que hi ha hagut molts centres que han perdut personal de suport,
un personal que és molt necessari. -----------------------------------------------------------------------------------La Sra. Tronch corrobora les paraules de la Sra. Ponsetí i informa que sap que ATES que han
estat durant molt de temps en un únic centre, les han desplaçat, canvis que denoten el caos que hi
ha a Mallorca, els quals han estat de darrera hora. --------------------------------------------------------------La batlesa demana als membres de la Comissió què en troben, al respecte d'aquesta proposta. ---Pren la paraula el Sr. Carretero. Diu que demanaria, quan es diu de doanr suport a la comunitat
educativa de Menorca en la seva petició, vol saber si és una petició de paraula o per escrit. ---------La Sra. Tronch respon que els centres han demanat per escrit les seves peticions reclamant el
personal que els és necessari. ----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Carretero vol saber si es disposa d'una còpia d'aquest escrit. -----------------------------------------La Sra. Ponsetí diu que no se'n té cap còpia, ja que són documents que estan entregats a la
Conselleria d'Educació. --------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Tronch proposa que es deixi la moció damunt la taula, mentre està a en espera de rebre
més dades concretes i amb nombres molt més clars. -----------------------------------------------------------El Sr. Carretero proposa que, en comptes de deixar la moció damunt la taula, en el seu cas del
PI,ell s'abstindrà en el moment de dur a terme la votació. Ara bé, si és un tema que corre pressa,
troba que és més adequat que es voti perquè vagi al Ple de la setmana que ve, perquè, si no, es
posposarà un mes més. Informa que, a més, intentarà cercar la informació per saber què està
passant, per la qual cosa està totalment d'acord que, si hi ha dèficit de personal, cal que s'hi
reintegri. Finalment, torna a recordar que s'abstindrà, perquè vol disposar de més informació sobre
aquesta qüestió. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La batlesa està d'acord amb el que diu el Sr. Carretero i troba que ells també es poden abstenir i
parlar-ne amb els seus companys; i, evidentment, de com més informació es disposi, millor, perquè
el que és clar que seria adequat que anés al Ple, de manera que, en cas d'unanimitat, es pugui
donar suport a la comunitat educativa. ------------------------------------------------------------------------------La Sra. Ponsetí troba que tal vegada es podria demanar la informació als centres. ---------------------La Sra. Tronch diu que ella tenia un contacte dins del centres que tenia aquesta informació, però li
ho va demanar i li va dir que no ho tenia actualitzat. Ara bé, es compromet a demanar-ho a la
Delegació de la Conselleria d'Educació a Menorca. --------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada pel Grup del Partit
Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa General, per tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1);
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------- Recolzar la comunitat educativa de l’illa i sol·licitar a la Conselleria d’Educació que doti a l’illa de
Menorca, ja el curs 2016-17, d’un docent amb dedicació exclusiva a donar suport a la singularitat
de les respostes educatives dels infants amb TEA i garanteixi la necessària orientació educativa al
professorat i orientadors implicats." -----------------------------------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que la idea d’aquesta moció era que fos
tractada tot just que es va presentar, perquè ara arriba una mica tard, ja que aquesta
demanda que fem d’un docent que es dedicàs a aquests tipus d’infants ja hi és, si bé és
un arranjament, allò que s’ha fet. Indica que allò que demanava l’associació TEA era que
fos un docent format, especialista en la matèria que pogués atendre els diferents infants
que hi ha pels diferents centres educatius, però l’arranjament que ha fet la Conselleria ha
estat nomenar una persona de l’equip d’orientació psicopedagògica, sense formació en
aquest tema, si bé amb bona disposició. Ara, la Conselleria ha de formar aquesta
persona perquè pugui atendre adequadament aquests infants, i assenyala que s’ha
d’insistir que sigui un professional format.
Per altra banda, la Sra. Tronch Folgado manifesta que una altra qüestió que no està
inclosa en aquesta moció, però que també va una mica relacionat amb aquests infants i
amb altres infants amb necessitats educatives especials, és la força davallada que hi ha
hagut de personal d’atenció educativa. Assenyala que hi ha hagut una reducció brutal de
la plantilla, ja que moltes assistentes s’han jubilat i que, si bé s’ha contractat nou
personal, els han reduït les hores; la persona hi és però la dedicació és molt menor. A
més, molts de centres no tenen la persona de suport que en teoria la Conselleria té
obligació de posar-hi.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado demana el suport dels membres del Ple a la moció
presentada pel Grup del Partit Popular.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa General.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
- Recolzar la comunitat educativa de l’illa i sol·licitar a la Conselleria d’Educació que doti a
l’illa de Menorca, ja el curs 2016-17, d’un docent amb dedicació exclusiva a donar suport
a la singularitat de les respostes educatives dels infants amb TEA i garanteixi la
necessària orientació educativa al professorat i orientadors implicats.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 20.09.16.
PROPOSTA D'ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL SUPLENT
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT EN LA JUNTA DE CAIXERS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ------------------"En data 2 de juliol de 2015 i mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament es va aprovar la designació
específica dels representants municipals a diferents òrgans col·legiats, tot d'acord amb l'article 38
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. A un d'aquests
òrgans, la Junta de Caixers, s'hi va designar com a titular la Batlessa i com a suplent el regidor
Llorenç Carretero Tudurí. -----------------------------------------------------------------------------------------------Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2016/291, de data 04.04.2016 es procedí a una
reestructuració d'algunes àrees municipals, i deixava aquesta alcaldia l'àrea de Festes en mans de
la regidora Llúvia Juncadella Blasco; per aquest motiu, es considera convenient modificar ara la
suplència de la representació municipal en la Junta de Caixers en favor de la regidora. ---------------4
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Tenint en compte de les consideracions anteriors, elev a la Comissió Informativa general la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D'ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Modificar la designació de la suplència del representant de l'Ajuntament en la Junta de
Caixers, designant com a tal la regidora de Festes, Sra. Llúvia Juncadella Blasco." --------------------Pren la paraula la batlesa. Explica que abans que entrés la Sra. Juncadella com a regidora de
Festes, es tenia posat com a suplent de la presidència de la Junta de Caixers el Sr. Carretero. Per
tant, comenta que aquesta proposta de Batlia és per modificar la suplència de la representació
municipal en la Junta de Caixers a favor de la Sra. Juncadella. -----------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta de Batlia presentada. --------------La Comissió Informativa General, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament la següent proposta d'acord: ------------------------------------------------------------------------Únic. Modificar la designació de la suplència del representant de l'Ajuntament en la Junta de
Caixers, designant com a tal la regidora de festes, Sra. Llúvia Juncadella Blasco." ----------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa General.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Únic. Modificar la designació de la suplència del representant de l'Ajuntament en la Junta
de Caixers, designant com a tal la regidora de festes, Sra. Llúvia Juncadella Blasco.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.09.16.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ ALS COMPROMISOS
PREVISTS A LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA DE LA LLEI 2/2014, DE 25 DE
MARÇ
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"La Disposició Final cinquena de la Llei 12/2016,de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears ha modificat la Disposició Transitòria 4ª de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’Ordenació i ús
del sòl de les Illes Balears, referida a la moratòria que permetia la concessió de llicències o de
certificats de final d’obra en terrenys que no disposen del corresponent sistema de clavegueram
sempre que aquells s’atorguessin en el termini de tres anys a comptar des de l’entrada en vigor del
Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis
residencials sense xarxa de sanejament. La modificació estableix un nou període transitori que
permet atorgar llicències d’edificació de nova planta per a ús residencial, així com els
corresponents finals d’obra, llicències de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat d’acord amb la
normativa aplicable, sempre que concorrin una sèrie de condicions recollides a la referida
modificació. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La primera de les condicions, continguda al punt 1.d) de la Disposició Transitòria 4º modificada
estableix que l’ajuntament, mitjançant acord plenari, expressi el seu compromís de: -------------------− Dotar de clavegueram a les zones urbanes que no disposin de xarxa de sanejament. ------− O, si n’és el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la dotació de clavegueram,
modificar el planejament general del municipi, de conformitat amb l’indicat a la disposició
addicional vuitena de la pròpia llei. -------------------------------------------------------------------------Al municipi de Sant Lluís comptam amb diverses zones urbanes que no disposen de xarxa de
sanejament, pel que es fa necessari prendre l’acord previst a la disposició transitòria 4º de la Llei
per tal de poder tramitar llicències d’edificació, finals d’obra, llicències de primera ocupació i
cèdules d’habitabilitat; aquest acord ha de contenir un doble compromís: per una banda el
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compromís de dotar de clavegueram en la majoria de les zones urbanes que no el tenen, i per
altra, el compromís de modificar les NNSS en una zona concreta, la de Pou Nou, ateses les
especials característiques geomorfològiques de la zona; tot segons l’informe tècnic i documentació
que consta a l’expedient. A més, el compromís de dotar de clavegueram les zones urbanes
implicarà la continuació i/o inici dels treballs addients per poder comptar en un futur pròxim amb
xarxa de clavegueram a totes les zones urbanes del municipi. ------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Especial de Comptes la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís de dotar de xarxa de clavegueram
les zones de sòl urbà que es detallen a continuació i que actualment estan mancades d’aquesta
dotació urbanística; tot, d’acord amb el punt 1.d.i de la disposició transitòria quarta de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la redacció donada per la disposició final
cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, i conforme a
la delimitació planimètrica de cada zona que consta a l’expedient. -------------------------------------------Zones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuclis tradicionals: --------------------------------------------------------------------------------------------------------• S-II S’Ullastrar
• S-III Ponent de Torret
• S-IV Consell
Zones turístiques: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• S-1 Cap d’en Font
• S-3 Binissafúller Platja
• S-4 Binissafúller Roters
• S-6 Binibèquer Nou
• S-6 Cala Torret
• S-6 Conjunt Social de Sa Talaia
• S-6 Sa Talaia
Segona. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís de modificar les Normes
subsidiàries del municipi, de conformitat amb les indicacions de la disposició addicional vuitena de
la Llei 2/2014, de 25 de març, en la zona urbana S-IV Es Pou Nou, atès que la dita zona no
disposa de xarxa de clavegueram i la seva execució es considera inviable; tot, d’acord amb el punt
1.d.ii de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en
la redacció donada per la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears, i conforme a la delimitació planimètrica de la zona que consta a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Publicar els acords anteriors en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." -------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, amb motiu de l’entrada en vigor de la modificació de la
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, segons la
redacció de la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de
les Illes Balears, l’Ajuntament pot expressar el seu compromís de dotar de clavegueram les zones
urbanes que no disposin de xarxa de sanejament o, si n’és el cas, a zones urbanes en les quals es
trobi inviable la dotació de clavegueram, modificar el planejament general del municipi; tot açò,
mitjançant un acord plenari. Assenyala que és per açò que es presenta aquesta proposta, la qual
ve acompanyada d’un informe tècnic municipal. ------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que es tracta d’un tema molt complicat. I, respecte a la qüestió
de modificar el planejament a les zones urbanes en les quals es trobi inviable la dotació de
clavegueram, com és el cas des Pou Nou que es proposa, voldria saber en quin sentit, si és que
es transformarà en sòl rústic. ------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lora Buzón respon que no, sinó que es tractaria de modificar el planejament per exonerar
aquest caseriu de l’execució de la xarxa de sanejament i preveure-hi la instal·lació d’altres sistemes
de depuració d’aigües residuals. --------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que en el mandat passat es va fer un estudi sobre les diferents
urbanitzacions en les quals mancava el servei de clavegueram i que, fins i tot, sobre el sector VI es
va posar una petita aplicació a la pàgina web municipal perquè els veïns poguessin fer la consulta i
tenir una idea del cost que els suposaria aquesta actuació. Així mateix, manifesta que, a part de
6

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

l’acord que avui es proposa, hi ha uns terminis estrictes per aprovar projectes, per adjudicar-los i
per iniciar les obres, per la qual cosa considera que seria un bon moment per informar la gent de
tot açò, per tal que siguin coneixedors de quina és la situació i que no els véngui de nou. ------------El Sr. Lora Buzón manifesta que l’equip de govern és conscient de la feinada que hi ha i que es
farà feina en aquest sentit. ---------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que és clar que a les urbanitzacions s’hi aplicarà el sistema de
cooperació, però demana: als caserius, quin sistema s’hi aplicarà? El Sr. Lora Buzón assenyala
que tot dependrà si es poden aconseguir ajudes autonòmiques, estatals o d’altres organismes, i
que si s’han aplicar contribucions especials, s’aplicaran. -------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Coll Alcina s’interessa pels nuclis rurals. El Sr. Lora Buzón assenyala que
en aquests casos aquests nuclis rurals han de plantejar les seves maneres d’evacuació a través
d’un Pla Especial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina s’interessa respecte a la modificació del pla parcial del sector 2 Cap d’en Font –
Binissafúller Platja. El Sr. Carretero Tudurí informa que la Comissió Balear de Medi Ambient els fa
fer el tràmit llarg i els promotors s’hauran d’espavilar per presentar la documentació que se’ls
demana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el Sr. Coll Alcina anuncia que avui el Grup Popular s’abstindrà, perquè vol tractar la
qüestió amb la resta de membres del grup. ------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Urbanisme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dues abstencions, corresponents als membres del PP (2),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís de dotar de xarxa de clavegueram
les zones de sòl urbà que es detallen a continuació i que actualment estan mancades d’aquesta
dotació urbanística; tot, d’acord amb el punt 1.d.i de la disposició transitòria quarta de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la redacció donada per la disposició final
cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, i conforme a
la delimitació planimètrica de cada zona que consta a l’expedient. -------------------------------------------Zones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuclis tradicionals: --------------------------------------------------------------------------------------------------------• S-II S’Ullastrar
• S-III Ponent de Torret
• S-IV Consell
•
Zones turístiques: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------• S-1 Cap d’en Font
• S-3 Binissafúller Platja
• S-4 Binissafúller Roters
• S-6 Binibèquer Nou
• S-6 Cala Torret
• S-6 Conjunt Social de Sa Talaia
• S-6 Sa Talaia
Segona. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís de modificar les Normes
subsidiàries del municipi, de conformitat amb les indicacions de la disposició addicional vuitena de
la Llei 2/2014, de 25 de març, en la zona urbana S-IV Es Pou Nou, atès que la dita zona no
disposa de xarxa de clavegueram i la seva execució es considera inviable; tot, d’acord amb el punt
1.d.ii de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en
la redacció donada per la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears, i conforme a la delimitació planimètrica de la zona que consta a
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Publicar els acords anteriors en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." --------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que tothom sap que el municipi de Sant Lluís té
diverses zones urbanes que no disposen de xarxa de clavegueram i que, per donar
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compliment a allò que diu la transitòria quarta de la Llei 2/2014, per açò es presenta
aquesta proposta. Afegeix que l’equip de govern agrairia un consens dels grups
municipals en aquesta matèria.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la comissió el Grup del Partit Popular es va
abstenir, si bé va indicar que era una abstenció en positiu. Una vegada tractada aquesta
qüestió amb la resta de membres del grup, resulta que des del moment que donem
suport a aquesta proposta expressam un compromís, i llavors hi ha d’haver un
compliment; i es fa difícil votar un compromís sense tenir responsabilitats que llavors es
compleixi. Per açò anuncia que s’abstindran, si bé és cert que és un acord que s’ha de
prendre.
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 set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís de dotar de xarxa de
clavegueram les zones de sòl urbà que es detallen a continuació i que actualment estan
mancades d’aquesta dotació urbanística; tot, d’acord amb el punt 1.d.i de la disposició
transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la redacció
donada per la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears, i conforme a la delimitació planimètrica de cada zona que
consta a l’expedient.
Zones
Nuclis tradicionals:

Zones turístiques:

•
•
•
•

S-II S’Ullastrar
S-III Ponent de Torret
S-IV Consell

•
•
•
•
•
•
•

S-1 Cap d’en Font
S-3 Binissafúller Platja
S-4 Binissafúller Roters
S-6 Binibèquer Nou
S-6 Cala Torret
S-6 Conjunt Social de Sa Talaia
S-6 Sa Talaia

Segon. Expressar el compromís de l’Ajuntament de Sant Lluís de modificar les Normes
subsidiàries del municipi, de conformitat amb les indicacions de la disposició addicional
vuitena de la Llei 2/2014, de 25 de març, en la zona urbana S-IV Es Pou Nou, atès que
la dita zona no disposa de xarxa de clavegueram i la seva execució es considera inviable;
tot, d’acord amb el punt 1.d.ii de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25
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de març, d’ordenació i ús del sòl, en la redacció donada per la disposició final cinquena
de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, i conforme a
la delimitació planimètrica de la zona que consta a l’expedient.
Tercer. Publicar els acords anteriors en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.09.16.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 7/2016. SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d'Hisenda amb relació a l'assumpte indicat,
que diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que la liquidació del pressupost de 2015 ha presentat un Romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 5.907.018,89 euros i un superàvit pressupostari ajustat de 2.351.012,48
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins alternatius de la Disposició
Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
s’ha considerat la realització de la modificació de crèdit núm. 7/2016 del pressupost en vigor, en la
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria (Superàvit pressupostari). -Atesa l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per als quals no
existeix crèdit suficient en el vigent pressupost de la Corporació es fa necessaria la modificació de
crèdit del pressupost en la modalitat de suplement de crèdit. --------------------------------------------------L’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2016 del vigent pressupost municipal adopta la
modalitat de suplement de crèdit. -------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes d’intervenció. ---------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent ---------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, en la modalitat de
suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per finançar
inversions, per un import total de 452.900 euros van a càrrec del superàvit pressupostari. ------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
4

1532

61905

Descripció

IMPORT

MILLORA DES COS, 3ª Fase

452.900,00 €

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals, a
càrrec del superàvit pressupostari: -----------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(SUPERAVIT PRESSUPOSTARI)

452.900,00 €

SEGON.- Declarar no disponible el crèdit inicial de l’aplicació pressupostària 4.1532.619.05 per
import de 452.900,00 euros del pla d’inversions per no estar compromès el finançament afectat al
mateix. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." --Tot seguit, s'incorpora a la sessió el regidor del Partit Popular, Francisco Olives Salas. --------------Intervé el president. Manifesta que l’execució de la tercera fase de les obres de reordenació
urbana del carrer Sant Lluís (es Cós) està vinculada a la venda d’unes parcel·les a Biniancolla. Ara
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bé, atès que la idea d’aquest equip de govern és iniciar la darrera fase, per aquest motiu es
presenta aquest expedient de modificació de crèdit amb càrrec al superàvit pressupostari. -----------Intervé la Sra. Capó García. Pel que fa a les operacions pendents d’aplicació, manifesta que a
l’informe d’Intervenció s’hi indica que corresponen a operacions no pressupostàries habituals i a
algunes despeses pendents de depurar. Voldria saber quin import hi ha de cada casta. La
interventora respon que són les mateixes que hi havia l’any 2015, si bé se li remetrà la informació.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina voldria saber quines línies mantindrà el projecte. El Sr. Lora
Buzón respon que les mateixes que hem dut per a la segona fase; la tercera fase arriba fins a la
plaça de ses Micoles i preveurà zones de càrrega i descàrrega i places per a minusvàlids; la resta
del carrer, sense places d’estacionament. El Sr. Coll Alcina demana si s’ha fet qualque consulta o
si s’ha exposat el projecte. El Sr. Lora Buzón diu que falta ultimar quatre coses del projecte i que
quan estigui definitivament enllestit, s’exposarà. El Sr. Coll Alcina assenyala que quan sigui
definitiu, ja no farà falta fer cap consulta... El Sr. Lora Buzón diu que a darrera hora es pot
modificar qualsevol cosa i que la idea d’aquest equip de govern és deixar-ho igual com a l’entrada
del Cós. El Sr. Coll Alcina demana si el darrer tram del Cós —el que va de Pere Tudurí fins a ses
Micoles— continuarà amb doble sentit de circulació. El Sr. Lora respon que sí. El Sr. Coll Alcina
demana una còpia del projecte, quan aquest estigui redactat; i assenyala que és xocant que la
participació ciutadana que moltes vegades pregonen, no sigui realment així... --------------------------Finalment, el Sr. Coll Alcina anuncia que el Grup Popular hi votarà en contra, no pel projecte del
Cós, sinó per fer aquesta modificació de crèdit. El president recorda que quan van entrar a
governar van trobar una modificació de crèdit exactament igual que aquesta amb la qüestió de la
bateria de Biniancolla... El Sr. Coll Alcina manifesta que la situació econòmica de l’Ajuntament va
variant en el transcurs del temps i en un moment puntual es pot fer una acció que tal vegada en un
altre moment no convindria tornar a repetir, i diu açò perquè en qualsevol moment arribaran
aquelles sentències, que per desgràcia seran dolentes, i no hi haurà a on agafar-se. ------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada pel regidor d’Hisenda.
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 vots en contra, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, en la modalitat de
suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per finançar
inversions, per un import total de 452.900 euros van a càrrec del superàvit pressupostari. ------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
4

1532

61905

Descripció

IMPORT

MILLORA DES COS, 3ª Fase

452.900,00 €

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals, a
càrrec del superàvit pressupostari: -----------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(SUPERAVIT PRESSUPOSTARI)

452.900,00 €

Segona. Declarar no disponible el crèdit inicial de l’aplicació pressupostària 4.1532.619.05 per
import de 452.900,00 euros del pla d’inversions per no estar compromès el finançament afectat al
mateix. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

A les 20.10 hores, s’incorpora a la sessió el regidor del Partit Popular Francisco Olives
Salas.
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Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que l’execució de la tercera fase de les obres de
reordenació urbana des Cós està vinculada a la venda d’unes parcel·les a Biniancolla i
que, si bé no hem deixat de pensar a fer aquesta operació, creiem interessant dur a
terme l’adjudicació d’aquesta obra dins aquest any. Per tant, si no ho fem així, no hi
arribam. Afegeix que, vist l’informe d’Intervenció, per aquest motiu es presenta aquest
expedient de modificació de crèdit amb càrrec al superàvit pressupostari.
Intervé la Sra. Capó García. Anuncia que el Grup del Partit Popular hi votarà en contra,
per tot allò que va exposar a la comissió informativa, que és allò mateix que va exposar
en altres modificacions de crèdit com aquesta.
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 set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, en la
modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, per finançar inversions, per un import total de 452.900 euros van a càrrec del
superàvit pressupostari.
Altes al pressupost de despeses:
El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit
pressupostari serà el següent:
APLICACIÓ
4

1532

61905

Descripció
MILLORA DES COS, 3ª Fase

IMPORT
452.900,00 €

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, a càrrec del superàvit pressupostari:
Altes al pressupost d’ingressos:
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
(SUPERAVIT PRESSUPOSTARI)

452.900,00 €

Segon. Declarar no disponible el crèdit inicial de l’aplicació pressupostària 4.1532.619.05
per import de 452.900,00 euros del pla d’inversions per no estar compromès el
finançament afectat al mateix.
Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
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SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.09.16.
PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB
RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL DIA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta d'acord presentada pel Grup del Partit Popular, que diu: -------------“EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Al punt quart del Ple de dia 30 de juliol de 2015, es va aprovar una proposta de Batlia amb relació a
la creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents. A dit acord, entre
d’altres, es creà la “Comissió especial de comptes, hisenda, governació, protecció civil, urbanisme,
mobilitat i comerç”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------La periodicitat de convocatòria s’establí en tots els dijous anteriors a la celebració del Ple ordinari
que es convoca el darrer dijous de mes, manco el mes d’agost. ----------------------------------------------Que els representants del Grup Municipal del Partit Popular a aquesta comissió son: ------------------1. Cristóbal Coll Alcina -------------------------------------------------------------------------------------------2. Francisco Olives Salas ---------------------------------------------------------------------------------------3. Elvira Capó García --------------------------------------------------------------------------------------------Que a la Junta de Portaveus del passat dia 23 de Juny, el Portaveu del Grup del Partit Popular va
explicar a la resta de membres de la Junta la impossibilitat d’assistència de la Regidora Elvira Capó
García durant tots els mesos que sols tinguin 4 dijous, ja que actualment està exercint les funcions
d’Interventora de l’Ajuntament de Ciutadella i té que assistir als Plens que es celebren el tercer
dijous de cada mes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Els membres de la Junta de Portaveus van entendre dita problemàtica i s’acordà que l’Equip de
Govern tractaria aquesta qüestió, però la impressió que es va transmetre en aquell moment va ser
que l’Equip de Govern pensava que era un canvi possible, vist que s’acceptà que no fos motiu de
queixa la no recepció amb el plaç reglamentari la informació a tractar, la que actualment es lliura
durant el dilluns previ a la convocatòria. ----------------------------------------------------------------------------Davant la pregunta formulada pel nostre portaveu a la Junta de Govern Local de dia 18 de juliol en
relació a si l’Equip de Govern ja havia estudiat dita proposta, vista la resposta negativa de la
Batlessa i als efectes de que la proposta en forma verbal es materialitzi amb una proposa per
escrit, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Grup Municipal Popular de Sant Lluís eleva al Ple de l’Ajuntament aquesta proposta d’acord:----Primer.- Que la Comissió Especial de Comptes, Hisenda, Governació, Protecció Civil, Urbanisme,
Mobilitat i Comerç es convoqui el dimecres de la setmana anterior a la celebració del Ple a la
mateixa hora que venia convocant-se fins ara.” -------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que el Grup del Partit Popular va presentar una proposta de
modificació del dia de la present sessió i que, en principi, la decisió d’aquest equip de govern és de
no baratar el dia, ja que el Partit Popular té sis regidors i considera que no val la pena modificar
aquest fet per quatre o cinc dies a l’any que suposaria açò. Anuncia que hi votaran en contra. -----El Sr. Coll Alcina recorda que en legislatures passades una regidora va demanar canviar els plens
del dijous al divendres, i es va acceptar; però passat un any, es van tornar a posar al dijous, perquè
llavors va resultar que, de dotze plens, només n’hi va venir a dos o tres... Creu que no costava
tant modificar el dia de la comissió, i li sap greu per la regidora Capó García, perquè ella ens pot
ajudar molt en temes d’economia; i creu que si l’equip de govern opta per aquesta decisió és
perquè no vol que la Sra. Capó García véngui a la comissió. -------------------------------------------------El president manifesta que no ens molesta en absolut que la Sra. Capó sigui aquí; i no va per aquí,
la cosa. Recorda que fins aquesta legislatura a la comissió hi havia una persona per partit amb vot
ponderat; ara hi poden venir tres regidors del Grup Popular i ella pot fer els estudis que facin falta i
les conclusions les pot transmetre a la resta de membres del seu grup, per la qual cosa no creu
que sigui açò un problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada pel Grup del Partit
Popular. Es produeix el següent resultat: tres vots a favor, corresponents als membres del PP (3); i
quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI
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(1), per la qual cosa el dictamen de la Comissió Especial de Comptes que s'eleva al Ple és el
següent: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Desestimar en tots els seus termes la proposta d'acord presentada pel Grup del Partit Popular,
RE 4044, de dia 20.07.16, transcrita anteriorment." ---------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que no els va sorprendre que diguessin que no al
canvi del dia de tenir la comissió informativa, però sí que els va sorprendre que fos un
“no, perquè no”, ja que no van donar cap explicació més enllà que consideraven que
l’afectació que tindria seria de pocs dies. Considera que en el Ple s’hauria de donar una
explicació dels motius pels quals és que no, més que més quan a l’anterior mandat van
canviar de dia el Ple i no va passar res. Afegeix que ells (PP) tenien flexibilitat de dies i
n’hauríem pogut parlar, però ni açò. Demana una explicació fonamentada.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que l’altre dia a la comissió van explicar els motius
pels quals no s’acceptava aquest canvi. Diu que tots tenim una agenda feta i el dia
proposat per fer la comissió és el dijous, i a la Sra. Capó només l’afectaria la meitat de
les comissions de l’any. A més, el Grup del Partit Popular té sis regidors, cosa diferent
fos que només en tingués un o dos. Per altra banda, recorda que fins a aquesta
legislatura a la comissió hi havia una persona per partit amb vot ponderat, ara hi poden
venir tres regidors de l’esmentat grup; i aquests quatre o cinc dies que la Sra. Capó no
podrà assistir-hi, podrà transmetre el que cregui convenient a la resta de membres del
seu grup, els quals estan prou capacitats per defensar-ho. Afegeix que una altra qüestió
a tenir en compte és que a partir del dia 2 d’octubre, que és quan entre en vigor la
qüestió de l’administració electrònica, hauríem d’enganyar la Llei municipal i de règim
local. I no volem fer aquesta “irregularitat”.
Tot seguit, el Sr. Coll Alcina demana al Sr. Pons Sintes si quan parla de no voler fer
“irregularitats” es refereix al temps a convocar la comissió informativa. El Sr. Pons Sintes
respon que sí. El Sr. Coll Alcina manifesta que açò no seria problema si la comissió se
celebràs en divendres... Afegeix que parlant ens podem entendre, però la llàstima és que
ni a la comissió van ser capaços d’arribar a un acord, sinó que va ser un NO rotund.
Mostra el desacord del Grup Popular amb el posicionament de l’equip de govern, més
que més quan considera que la Sra. Capó en aquesta àrea hi podria aportar molt; i
insisteix a dir que pensava que, sincerament, no hi hauria cap problema a canviar de dia.
Però, com ha dit abans, va ser un NO rotund sense cap tipus d’explicació, que ara sí que
ens han donat.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que allò que no es pot pretendre és que amb
una petició es vulgui transgredir la normativa, i açò es va voler donar a entendre per part
del Partit Popular, en el sentit del temps en el lliurament de la documentació. Així mateix,
manifesta que no es pot admetre que aquí es digui que a la comissió no s’hi van explicar
els motius, quan es va explicar tot i el perquè del no.
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 set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
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- Desestimar en tots els seus termes la proposta d'acord presentada pel Grup del Partit
Popular, RE 4044, de dia 20.07.16, transcrita anteriorment.
SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 22.09.16.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
RELATIVA
ALS
SERVEIS
DE
VIGILÀNCIA
DEL
DOMINI
PÚBLIC
MARÍTIMOTERRESTRE A LES COSTES DE MENORCA
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel Grup del PI - Proposta per les Illes Balears, que diu: “Exposició de motius ----------------------------------------------------------------------------------------------------Les competències de vigilància i control del domini públic maritimoterrestre és una competència
que correspon a l’administració estatal a través de les diferents demarcacions de costes. -----------La Demarcació de Costes desenvolupa una labor de vigilància del DPMT a través del cos de
Vigilants de Costes. La seva feina consisteix en la detecció i la realització d’informes d’aquelles
accions que atemptin contra el DPMT i la Zona de Servitud de Pas, així com d’infraccions no
subjectes a la seva competència. -----------------------------------------------------------------------------------A les Illes Balears és evident la mancança d’efectius del cos de vigilància de costes, i com a
conseqüència d’això és patent el descontrol i són freqüents els casos en què es fa un ús indegut de
les nostres platges i costes. Alguns d’ells han aparegut recentment als mitjans de comunicació i
donen mostra de la problemàtica que aquests fets suposen. --------------------------------------------------Davant aquesta situació, és important recordar que tan sols a Menorca l’administració de l’Estat
recapta una quantitat important d’euros cada any en concepte de taxes i de cànon per a l’ocupació i
aprofitament del DPMT que satisfan els ajuntaments costaners. ---------------------------------------------Tenint en compte aquestes xifres és difícil d’explicar situacions com la de Menorca, que només dos
efectius han d’exercir la vigilància i control de tota la línia costanera de l’illa. -----------------------------Per tot l’exposat anteriorment, es sol·licita al Ple de la Corporació l’adopció dels següents -----------ACORDS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Instar a la Delegació del Govern de les Illes Balears que sol·liciti al Govern de l’Estat
l’augment de la dotació d’efectius del cos de Vigilants de Costes a les Illes Balears. ---------------Segon. Remetre els presents acords a la Delegació del Govern de les Illes Balears i a la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears.” -------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a l’exposició de motius de la moció queda bastant
clar els motius pels quals es fa aquesta proposta. Assenyala que actualment només hi ha una
persona en tot Menorca que fa el control i la vigilància de la costa —si bé sembla que ara se n’hi
incorporarà una altra—, però atès que l’illa de Menorca és bastant gran, considera que s’hauria
d’incorporar més gent a fer aquest servei. -------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina anuncia que el Grup del Partit Popular s’abstindrà, ja que vol consultar-ho amb la
resta de membres del grup. --------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la moció presentada pel PI. ----------------------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. Instar la Delegació del Govern de les Illes Balears que sol·liciti al Govern de l’Estat
l’augment de la dotació d’efectius del cos de Vigilants de Costes a les Illes Balears. --------------------Segona. Remetre els presents acords a la Delegació del Govern de les Illes Balears i a la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears." ------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que és ben coneguda la situació que pateix la
costa de les Illes Balears, en el sentit dels pocs efectius que té la demarcació per fer un
adequat control i vigilància. Ateses les diferents qüestions que han succeït aquest estiu,
les quals són preocupants, s’ha considerat oportú presentar aquesta moció, a fi que es
reforci aquest control i vigilància amb més gent.
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 set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Instar la Delegació del Govern de les Illes Balears que sol·liciti al Govern de
l’Estat l’augment de la dotació d’efectius del cos de Vigilants de Costes a les Illes
Balears.
Segon. Remetre els presents acords a la Delegació del Govern de les Illes Balears i a la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.
VUITÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2015
Es dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de dia 19.07.16, amb relació al Compte General de
2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 28.07.16; -------------Atès el certificat de Secretaria - Intervenció, de dia 19.09.16, 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 2015. ----------------------------------------------Segona.- Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2015." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia
presentada.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2015.
Segon. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2015.

15

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

NOVÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚM. 2016/788 I 2016/789.- APROVACIÓ
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 I 6.- DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2016/788, de dia 26.07.16, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de les àrees de despesa 3. --------------Vist l’informe d’intervenció de dia 26 de juliol de 2016. ----------------------------------------------------------En virtud 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
4

APLICACIÓ Descripció
161 61911 SUBSTITUCIÓ PARCIAL DIVERSOS TRAMS D'AIGUA POTABLE A BINIBECA NOU
161 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES
TOTAL

APLICACIÓ
1 338 48900
1 341 48905
1 338 22799
1 3420 62900
1 933 63200

Descripció
CONVENI CREU ROJA FESTES LOCALS
CONVENI CREU ROJA ACTIVITATS ESPORTIVES
SONORITZACIÓ ACTIVITATS FESTIVES
FOCUS CAMP DE FUTBOL
MILLORA VESTUARIS POLIESPORTIU
TOTAL

ALTES

BAIXES
981,79

981,79
981,79
ALTES
468,88
51,81

981,79
BAIXES

520,69
8.344,77
8.344,77
8.865,46

8.865,46

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

Així mateix, es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2016/789, de dia 26.07.16,
que diu:
"Atès el Conveni entre el CIM i l’Ajuntament de Sant Lluís per col·laborar en la millora i el
manteniment de les instal·lacions esportives municipals, amb una aportació del Consell Insular de
Menorca de 12.000 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, de dia 26/07/2016, en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient
de modificació de crèdit núm. 6 al Pressupost de 2016, per Generació de crèdit per majors
ingressos, i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de règim local, -----------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 al Pressupost de 2016 en la modalitat
de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: ------------------------------------------------ALTA AL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
1

Descripció

933 63200 MILLORA VESTUARIS POLIESPORTIU

ALTES
12.000,00

ALTA AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econòmic

Descripció

76100 SUBVENCIÓ MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Import
12.000,00

Segon. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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DESÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/927.- APROVACIÓ DE LES LÍNIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2017.- DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2016/927, de dia 14.09.16, que diu:
"Atesa l’obligació de remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de 2017 abans del 15 de
setembre de cada any. --------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció de dia 14 de setembre de 2016. ----------------------------------------------------En virtud 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 2017, segons el següent detall: -------F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos económicos consolidados
INGRESOS
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS

En euros
Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

2017/2016
Ingresos corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/
Adopción de las medidas

10.901.550,00

-6,11%

10.236.000,00

10.901.550,00

-6,11%

10.236.000,00

368.000,00

104,59%

752.900,00

368.000,00

104,59%

752.900,00

11.269.550,00

-2,49%

10.988.900,00

11.269.550,00

-2,49%

10.988.900,00

0,00

0,00%

447.000,00

0,00

0,00%

447.000,00

11.269.550,00

1,48%

11.435.900,00

11.269.550,00

1,48%

11.435.900,00

- Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
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)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas

0,00

0,00

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS CORRIENTES

En euros
Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2017/2016
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

5.949.000,00

-10,30%

5.336.000,00

4.078.000,00

0,05%

4.080.000,00

81.000,00

6,17%

86.000,00

370.000,00

0,00%

370.000,00

1.205.000,00

-50,21%

600.000,00

215.000,00

-6,98%

200.000,00

0,00%

0,00

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

0,00

0,00%

0,00

Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos

2.410.000,00

-8,71%

2.200.000,00

Capítulo 4: Transferencias corrientes

2.160.550,00

7,38%

2.320.000,00

1.318.550,00

9,97%

1.450.000,00

842.000,00

3,33%

870.000,00

382.000,00

-0,52%

380.000,00

10.901.550,00

-6,11%

10.236.000,00

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
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS DE CAPITAL

En euros
Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2017/2016
Capítulo 6: Enajenación de inversiones

0,00

0,00%

452.900,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

368.000,00

-18,48%

300.000,00

Total ingresos de capital

368.000,00

104,59%

752.900,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación derechos reconocidos netos

En euros
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INGRESOS FINANCIEROS

Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2017/2016
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros

0,00

Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros

0,00

0

447.000,00

0,00

Total de ingresos financieros

0,00

447.000,00

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Datos
económicos consolidados. Gastos
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS

En euros
Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

2017/2016

Supuestos en los que se basan las proyecciones/
Adopción de las medidas

Gastos corrientes

9.025.000,00

4,78%

9.456.000,00

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

9.025.000,00

4,78%

9.456.000,00

- 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
consideración 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
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 adminiéndose 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
Gastos de capital

1.725.000,00

5,80%

1.825.000,00

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

1.725.000,00

5,80%

1.825.000,00

- 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

10.750.000,00

4,94%

11.281.000,00

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

10.750.000,00

4,94%

11.281.000,00

Gastos financieros

447.300,00

-0,07%

447.000,00

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

447.300,00

-0,07%

447.000,00

Gastos totales

11.197.300,00

4,74%

11.728.000,00

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

11.197.300,00

4,74%

11.728.000,00

A) DETALLE DE LOS GASTOS CORRIENTES
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS CORRIENTES

En euros
Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2017/2016
Capítulo 1: Gastos de personal

4.390.000,00

2,51%

4.500.000,00

Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

3.700.000,00

2,70%

3.800.000,00

50.000,00

12,00%

56.000,00

885.000,00

1,69%

900.000,00

Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
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Capítulo 5: Fondo de contingencia
Total gastos corrientes

0,00

0,00%

200.000,00

9.025.000,00

4,78%

9.456.000,00

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS DE CAPITAL

En euros
Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2017/2016
Capítulo 6: Inversiones reales
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total gastos de capital

1.700.000,00

5,88%

25.000,00

0,00%

1.800.000,00
25.000,00

1.725.000,00

5,80%

1.825.000,00

C) DETALLE GASTOS FINANCIEROS
Estimación obligaciones reconocidas netas
GASTOS FINANCIEROS

En euros
Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2017/2016
Capítulo 8: Activos financieros

0

0,00

Aportaciones patrimoniales

0

0,00

Otros gastos en activos financieros

0

0,00

Capítulo 9: Pasivos financieros

447.300,00

-0,07%

447.000,00

Total de gastos financieros

447.300,00

-0,07%

447.000,00

F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) Saldos y otras magnitudes
En euros
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

Año 2016

% Tasa de variación

Año 2017

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2017/2016
Saldo de operaciones corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

1.876.550,00

780.000,00

1.876.550,00

780.000,00

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

-1.357.000,00

-1.072.100,00

-1.357.000,00

-1.072.100,00

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

519.550,00

-292.100,00

519.550,00

-292.100,00

-447.300,00

0,00

-447.300,00

0,00

519.550,00
325.000,00

-292.100,00
300.000,00

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

844.550,00
1.823.164,37

A corto plazo

447.000,00

A largo plazo

1.376.164,37

Ratio deuda viva/Ingresos corrientes

12,62%

7.900,00
0,00%

1.823.164,37

0,00%

447.000,00
1.376.164,37
13,44%

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.
ONZÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
I MOVIMENTS DE TRESORERIA.- SEGON TRIMESTRE DE 2016
La secretària informa que, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
d'haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria en
data 19.08.16 s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al segon
trimestre de 2016, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
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DOTZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
A continuació, la batlessa demana la inclusió d’un punt d’urgència. Manifesta que tant
l’Ajuntament com els Serveis Jurídics consideren que hi ha un parell d’errades
considerables a la sentència sobre la qüestió de la responsabilitat patrimonial de
Binifadet; i com que hi ha la possibilitat d’instar una demanda de declaració d’error
judicial davant el Tribunal Suprem, per aquest motiu es presenta aquest punt d’urgència,
ja que és imprescindible que hi hagi un acord plenari per poder tramitar la demanda.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure el punt d’urgència presentat.
TRETZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que fa uns mesos en una sessió plenària la
batlessa va donar la paraula a un veí que va venir a queixar-se sobre la renou que feia el
servei de recollida de fems quan arrossegaven els contenidors. Voldria saber si s’ha
donat resposta a aquest veí i, si és així, quina ha estat la resposta.
La batlessa informa que aquest veí, a part de venir al Ple, també va anar a veure-la
personalment i li va comentar que les molèsties eren bastant considerables; es va fer una
gestió amb l’àrea de Medi Ambient per comprovar quin era l’horari que feia el camió, si hi
havia possibilitat de canviar l’horari, etc. També hi havia l’opció que els veïns d’aquesta
zona anessin a dur el fems a una altra zona i anul·lar l’abocador que hi havia allà, cosa
que s’hauria de tractar amb tots ells. En definitiva, s’està estudiant l’opció més idònia.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que en el Plec de condicions s’hi estableix que
l’empresa ha de tenir un vehicle anomenat llançadora, el qual s’ha d’encarregar a
d’agafar aquests contenidors i els ha de treure a l’exterior del poble; llavors allà el camió
faria el buidatge i després aquest vehicle els tornaria a entrar dins el poble. Diu açò
perquè se sàpiga que hi ha aquesta solució.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Recorda que l’anterior equip de govern estava fent feina
per arribar a un acord amb la Demarcació de Costes de Balears perquè l’esmentada
demarcació cedís a l’Ajuntament una caseta que hi ha a la dreta de la platja d’Alcalfar.
Afegeix que la Demarcació de Costes pretén enderrocar aquesta caseta i l’antic equip de
govern tenia previst cedir-la a l’Associació de Veïns perquè ells tenien interès
d’emprar-la com a local social. Voldria saber si s’ha fet feina en aquest sentit.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el sorprenen aquestes afirmacions, quan la
Demarcació de Costes rebutja frontalment cedir l’edifici per a altres usos que no fossin
per a un ús comercial; és a dir, que si allà l’Ajuntament volgués posar-hi un bar, sí que
ens el cediria; però si és per cedir-lo a l’Associació de Veïns, no. Per tant, vist el que hi
havia, van desestimar. Afegeix que també van comunicar a la Demarcació de Costes que
s’adreçàs al CIM per veure si l’esmentat organisme estava interessat en aquest edifici,
però el CIM també va declinar sobre aquesta qüestió.
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El Sr. Tudurí Mercadal demana: Així doncs, s’enderrocarà? El Sr. Carretero Tudurí
respon que sí. El Sr. Tudurí Mercadal vol deixar constància que en cap moment l’equip
de govern anterior tenia intenció de muntar allà un local comercial.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que s’ha fixat que a la pàgina web municipal
no s’actualitzen els resultats de les analítiques dels nitrats des del desembre de l’any
passat. Voldria saber si és una errada o és que ja no es fan anàlisis com se’n feien
abans. En cas que tenguin les anàlisis, en demana una còpia de tots aquests mesos.
El Sr. Lora Buzón respon que, periòdicament, es fan analítiques i que les hi remetrà. La
batlessa afegeix que s’actualitzarà la pàgina web en aquest sentit.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que li agradaria saber com està el projecte
de captació i canalització que s’havia de fer per a la urbanització de Binissafúller.
La batlessa informa que avui ha mantingut una reunió amb els propietaris del terreny on
es vol fer la perforació; que ens han donat permís per perforar, per tal de comprovar que
l’aigua sigui de la qualitat que toca; i que, en cas que sigui l’adequada, s’executaria el
pou d’acord amb el projecte elaborat.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Demana informació respecte al programa de voluntaris
europeus, en el sentit de quants n’han de venir; a quines àrees s’adscriuran; si la qüestió
de l’allotjament està aclarida; etc.
La batlessa informa que avui a Palma hi havia una jornada de Voluntariat Europeu, on
l’Ajuntament de Sant Lluís ha posat un estand. En aquests moments sabem que vindran
dos voluntaris i que hi ha la possibilitat que en vénguin dos més. Per a aquesta finalitat,
s’ha trobat un pis adequat per a quatre voluntaris. Afegeix que, en principi, els voluntaris
donaran suport a les activitats que s’estan organitzant des del Molí de Baix.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que les treballadores del geriàtric van fer
arribar una carta al diari Menorca i voldria saber els motius que han fet que la plantilla
hagi elaborat una declaració pública tan contundent; si hi ha hagut qualque novetat en la
gestió que hagi produït que elles facin aquesta manifestació per la premsa. La Sra.
Borrás Atienza diu que açò ho hauria de demanar a elles.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Demana si hi ha qualque novetat respecte a l’execució
de la segona planta del geriàtric, així com sobre l’ampliació de places. La Sra. Borrás
Atienza respon que no hi ha hagut avanços, que som allà mateix.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Recorda que en el Ple del mes de maig va
interessar-se respecte si s’havia mantingut qualque contacte amb la gerent de l’IBAVI
per tractar la qüestió dels locals destinats a habitatges socials. Atès que la regidora de
Serveis Socials va respondre que la cosa estava en procés, voldria saber si hi ha
novetats. La Sra. Borrás Atienza manifesta que s’han donat habitatges de lloguer social
a tot Menorca, però no a Sant Lluís.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que en el Pressupost de 2016 hi ha una
partida de 9.000 euros en concepte d’ajuts per a lloguers socials. Atès que a 30 de juny
no s’havia tocat aquesta partida, voldria saber si hi ha intenció de fer alguna cosa, si hi
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ha demandes detectades, si açò està relacionat amb l’estudi de l’àrea social que s’havia
de fer, etc. La Sra. Borrás Atienza assenyala que es va fer una primera convocatòria, la
qual va quedar deserta; llavors es va ampliar el perfil i a la segona convocatòria es va
presentar una instància; i ara s’ha convocat el tribunal per saber si aquesta persona és la
idònia per fer aquest estudi.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que la batlessa va comentar a la comissió
d’Esports que hi havia la intenció de Biosport de fer-se càrrec de l’explotació del bar del
poliesportiu fins a la finalització del seu contracte. Voldria saber quin tipus de contracte
es durà a terme. La batlessa informa que es farà un contracte menor per sis mesos, i
que l’objectiu és que en el proper concurs per a la gestió esportiva municipal s’hi inclogui
també la gestió del bar del poliesportiu.
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Demana si està redactada l’ordenança d’ús de la pista
multifuncional. La batlessa informa que açò està emmarcat dins l’ordenança cívica, la
qual regularà la qüestió dels espais d’ús públic, i que la seva redacció està quasi
acabada. Afegeix que, de moment, a la pista multifuncional s’hi ha instal·lat un cartell
indicador amb quatre normes a complir.
Continua el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que les al·lotes de patinatge artístic han
presentat una petició per emprar la pista de patinatge, però aquesta petició s’ha denegat.
Voldria saber per quins motius s’ha denegat. La batlessa informa que l’Associació de
Pares de La Salle tenien ganes de dur a terme l’activitat de patinatge i hoquei a la pista
de patinatge de Sant Lluís; que l’àrea d’Esports va analitzar la petició i que, atès que ja
està instaurada l’activitat de patinatge a Sant Lluís i que aquesta funciona molt bé, van
considerar que podria ser una competència i es va denegar. Ara bé, qualsevol persona
pot llogar la instal·lació.
Per altra banda, el Sr. Mercadal Stevenson demana si ja tenen els costos de les festes
patronals. La Sra. Juncadella Blasco respon que encara no.
Finalment, el Sr. Mercadal Stevenson manifesta que al Grup del Partit Popular li
agradaria saber per què el programa de les festes patronals només es va redactar en
català i no com anys enrere que es redactava en català, castellà i anglès. Sabem que es
va fer allò dels codi QR, però hi ha molta gent que no té aquesta aplicació. Suggereix
que per a l’any que ve es reconsideri aquesta qüestió i que, almenys, es faci en català i
castellà. La Sra. Juncadella Blasco indica que és una decisió que va prendre l’equip de
govern i que encara no hi ha cap decisió presa per a l’any que ve.
Intervé la Sra. Capó García. Manifesta que a la Comissió Especial de Comptes es va
comentar el canvi de classificació de terrenys a Cap d’en Font que ha fet Cadastre,
passant d’urbà a rústic. Atès que va demanar quina implicació econòmica podria tenir i li
van contestar que s’estava valorant, demana si tenen qualque resultat de la valoració.
El Sr. Pons Sintes respon que encara no està i que quan ho tinguem es farà arribar la
informació.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que en les darreres setmanes hi ha hagut diversos
canvis en el voltants del poble. Voldria una explicació del perquè s’ha fet una espècie de
succedani de voravia amb la pintada de vermell en el carrer Pere Tudurí i per què s’han
tornat a posar tortugues per delimitar la via de circulació dels cotxes amb els vianants,
quan aquestes a vegades donen problemes.
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La batlessa informa que en un Consell Sectorial d’Educació es va parlar dels camins
escolars i de tornar a posar en marxa el projecte de “A peu a l’escola”, així com es va
debatre si tancar els carrers mitja hora abans de l’entrada i de la sortida de l’escola, etc.
Atès el gran volum de persones que passen per aquella zona, no només per anar a
l’escola, sinó també per anar al geriàtric, al centre sanitari i a la zona esportiva, es va
considerar la proposta de fer aquesta espècie de succedani de voravia, per tal que les
persones vagin còmodes per anar a la zona escolar, esportiva i sanitària; proposta que
es va aprovar per unanimitat en l’esmentat Consell Sectorial. A partir d’aquí, l’equip de
govern va mantenir una reunió amb els veïns del carrer Pere Tudurí per explicar-los la
idea municipal, els quals van trobar molt adequada la proposta. Conclou dient que
aquesta actuació és circumstancial i temporal, ja que la seva cosa és reordenar el carrer
Pere Tudurí i que els Serveis Tècnics Municipals ja tenen el projecte urbanístic per
remodelar aquesta zona.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que també hi ha hagut canvis de circulació a la
zona de Binifadet, en concret, el tancament al trànsit, excepte residents, d’una via
concreta, així com l’ampliació a doble sentit de la via que hi ha entre la plaça de Binifadet
i l’encreuament amb el camí de Binifadet al Lloc Nou. Demana una explicació.
El Sr. Lora Buzón manifesta que no hi ha un doble sentit a Binifadet, sinó que només hi
ha un sentit. Així mateix, informa que abans de festes van tenir moltes peticions dels
veïns demanant l’actuació feta a una via concreta, ja que durant molts de dies hem
hagut de treure vehicles que havien quedat engronats i la gent que viu allà dins no
podien sortir de casa seva. Assenyala que els Serveis Tècnics i la Policia van estudiar la
qüestió i van optar per aquesta solució.
El Sr. Olives Salas manifesta que, efectivament, no hi ha un doble sentit de circulació,
que s’ha confús, i que així, doncs, el camí tradicional de tota la vida queda com a ús
exclusiu de residents.
Segueix el Sr. Olives Salas. Per altra banda, manifesta que també voldria una explicació
respecte a l’actuació de repintat que s’ha fet a l’entrada del poble, el qual ha quedat una
mica estrany, ja que l’eix de la carretera acaba d’una manera molt rara a la voravia nova.
El Sr. Lora Buzón manifesta que si no es desviava l’eix de la carretera els cotxes es
ficarien dins el Lloc d’en Caules; per açò, s’ha hagut de fer aquesta actuació. Així mateix,
indica que dins el projecte de remodelació del Cós ja estava previst que l’eix de la
carretera, molt abans d’arribar a l’encreuament de Binifadet, s’havia de desviar per poder
entrar adequadament dins el Cós. Afegeix que un altre canvi que hi ha hagut ha estat en
el carrer de ses Barraques, que ara en lloc de ser entrada és sortida. És a dir, si surts de
la plaça Nova i vas cap a la benzinera, tens l’opció d’anar a Maó, sense haver de
posar-se enmig de l’avinguda, agafant el carrer de ses Barraques.
Pel que fa a aquestes tres actuacions concretes de circulació, el Sr. Olives Salas demana
una còpia del corresponent informe tècnic/policial que s’hagués elaborat en el seu
moment.
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Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que des que es va obrir el Cós al trànsit rodat hi
ha bastant de caos circulatori i poca presència policial, ja que contínuament hi ha
vehicles aturats damunt la voravia grossa, damunt la voravia petita... Abans deien que hi
faltava posar jardineres, però resulta que ara n’hi ha i tot segueix igual.
El Sr. Pons Sintes manifesta que és ver açò que passa, que és un incivisme de la gent, i
que tal vegada sí que s’haurà d’augmentar la presència policial, per la qual cosa
assenyala que reclamarà més presència en el Cós perquè l’efecte és horrible.
El Sr. Olives Salas demana una llista del nombre de denúncies que s’ha posat des que
es va obrir el Cós al trànsit rodat, en el qual s’informi també dels motius pels quals s’han
posat.
Segueix el Sr. Olives Salas. S’interessa per la qüestió del responsable de Serveis
Generals, ja que en el darrer Ple se’ns va informar que s’estaven revisant currículums.
El Sr. Pons Sintes assenyala que s’han mantingut un parell d’entrevistes, però que falta
acabar de concretar, ja que també volem que ens doni un cop de mà en la qüestió de
l’administració electrònica i, per açò, tal vegada ho estam retardant una mica perquè
volem que l’elecció que es faci sigui la millor possible. El Sr. Olives Salas reitera el
suggeriment fet en el ple passat, en el sentit que en el marc de la transparència i tenint
en compte tot el bullit que hi va haver amb aquest concurs, seria un bon moment per fer
un concurs nou. La batllessa assenyala que es tracta d’un càrrec de confiança i que en
aquell moment cap membre de l’equip de govern tenia persones en qui confiar per donar
la confiança d’aquest càrrec; per açò, van optar per fer una selecció de persones i que
aquesta convocatòria es va fer amb tota la bona intenció del món. Afegeix que en
aquests moments estam mirant de seleccionar la millor persona.
Continua el Sr. Olives Salas. Manifesta que d’aquí a quatre dies entrarà en funcionament
l’administració electrònica, i trobar una persona que porti Serveis Generals i que estigui
mínimament entesa en aquest tema... Ara bé, considera que la persona que hi havia
anteriorment a la persona que va designar l’actual equip de govern com a responsable de
Serveis Generals —en Toni García Carbonell—, hi hauria pogut ajudar molt. Per tant,
voldria saber com s’estan preparant avui els sistemes informàtiques de l’Ajuntament per
als canvis de la implantació electrònica; qui és la persona que se’n encarrega
directament; si hi ha equips de feina formats; si hi ha assessorament extern, etc.
La batlessa manifesta que és un tema molt complex i que una persona capdavantera és
la secretària de la corporació, la qual, des que va sortir el tema de l’administració
electrònica, ha hagut de fer moltíssima feina per posar-se al corrent. Afegeix que també
s’han fet cursos de formació per als treballadors i que s’estan fent esforços perquè tot
estigui bé en el mínim de temps possible. Ara bé, és clar que dia 2 d’octubre de 2016 no
estarà al 100% en funcionament l’administració electrònica. Així mateix, assenyala que
SILME és l’empresa que ens ajuda, però que, com és normal, va totalment desbordada.
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Tot seguit, la secretària informa que abans de l’estiu es van fer moltes reunions entre els
diferents secretaris dels ajuntaments per fer el catàleg de procediment; que es van
repartir la feina i cada ajuntament va fer una àrea concreta; que llavors la van posar en
comú; i que aquest catàleg ara s’ha d’incorporar en el programa. Ara bé, encara no s’ha
fet l’adjudicació a l’empresa que portarà aquest programa i que, mentrestant, SILME ha
fet una espècie de programa pont i durant uns mesos es farà feina amb aquest
programa. Afegeix que actualment des del mateix ajuntament estam introduint el
catàleg de procediments i que a partir de dia 2 d’octubre s’intentarà fer que les persones
obligades a fer la tramitació electrònica amb l’ajuntament ho puguin fer i que
l’Ajuntament hi pugui donar resposta. A partir d’aquí, s’aniran resolent els problemes
que puguin sorgir.
El Sr. Olives Salas manifesta que sens dubte cada vegada que hi ha canvis a
l’Administració solen ser difícils i complexos i aquí mateix es posa de manifest la
necessitat de disposar d’aquesta persona de Serveis Generals que pugui dur aquestes
coses, ja que sigui una Secretaria d’Administració Local, amb tota la feina que
habitualment tenen, que hagi de dur tot açò... Déu n’hi do!
La secretària puntualitza que no només és des de Secretaria, sinó que hi han participat
també l’àrea de Batlia i altres àrees, les quals han fet moltíssima feina.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas manifesta que a principis del mes d’agost el Grup
Popular es va assabentar per premsa que hi havia hagut un ús, per motius particulars,
d’un cotxe oficial d’aquest Ajuntament. Demana a la regidora de Serveis Socials una
explicació dels motius pels quals va emprar un cotxe oficial per motius particulars.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que sí que ho va fer; que va quedar sense cotxe
i es va veure apurada; que es va apuntar a la llista que tothom s’apunta quan empra
aquest vehicle, procurant que a ningú li fes falta; i que va pagar la benzina. Afegeix
que simplement va ser açò i que no va pretendre ofendre a ningú ni abusar d’autoritat, i
que la gent que la coneix ho sap. Conclou demanant disculpes públicament, perquè no
pot tornar endarrere d’allò que ha fet i manifestant que no tornarà a passar.
El Sr. Olives Salas manifesta que des del punt de vista del Grup Popular és “sorprenent”
la utilització privada d’un vehicle oficial públic, per moltes necessitats que un tengui, si no
és que fos per circumstàncies totalment extraordinàries i només una vegada, però no
una cosa que es pugui fer reiteradament. Per altra banda, li demana a la regidora: Va
ser només aquest cotxe o va emprar altres cotxes? El va emprar només vostè o ja que
estava per allà en pla familiar el va emprar algú més? Com va ser açò?
La batlessa manifesta que la Sra. Borrás Atienza ja ha contestat, que ella ha demanat
disculpes i que no n’hem de fer un judici, d’açò. Tot seguit, el Sr. Olives Salas retira les
preguntes que anteriorment ha fet.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas voldria saber quin tipus de responsabilitats polítiques
té previst adoptar o hagi adoptat l’equip de govern amb motiu de tot l’enrenou que hi ha
hagut sobre aquest tema.
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La batlessa manifesta que tenim la paraula de la regidora que no tornarà a succeir i que
ella és una persona que se la valora molt bé per la feina que fa, la seva disponibilitat, el
seu compromís, la seva responsabilitat i serietat a l’hora de dur les àrees que du, i que
ha estat un fet puntual, del qual ja ha demanat disculpes. Afegeix que si es posa tot
damunt una balança guanya per molt tot el que és la seva gestió.
Per acabar, el Sr. Olives Salas demana una còpia del llistat de l’ús d’aquest cotxe. El Sr.
Lora Buzón respon que açò no li ho passaran, ja que allò que tenim és el mateix que es
feia abans. Les claus estan penjades a un lloc i quan qualcú l’ha d’emprar —tècnic,
regidor, etc.— ho apunta a una graella amb l’hora de sortida i l’hora prevista d’arribada,
açò és el control que es fa, tal com funcionava anteriorment. El Sr. Olives Salas
manifesta que no sap realment com funcionava, allò que sí que pot dir és que quan
anava a qualque banda hi anava amb el seu cotxe i se’n duia gent d’aquest ajuntament
amb el seu cotxe. La batlessa manifesta que açò ja és una opció personal, ja que els
cotxes de l’Ajuntament hi són perquè els regidors i els serveis tècnics els puguin emprar.
Fins i tot, quan un regidor empra el cotxe particular té tot el dret del món de passar el
quilometratge. El Sr. Olives Salas manifesta que no s’ho havia plantejat mai, demanar
quilometratge per l’ús del seu propi cotxe. La batlessa creu que açò és una cosa
totalment normal, ja que el cotxe particular té un desgast i per llei açò està legislat.
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que en el darrer Ple van tenir un petit debat
sobre el tema del Cós i van parlar d’informe sí, d’informe no. Demana: S’ha fet l’informe?
El Sr. Lora Buzón respon que encara no i que, si pot, l’hi passarà en el proper Ple.
El Sr. Olives Salas manifesta que, sense ànim d’entrar en cap tipus de polèmica, ha
repassat l’acta i la gravació del ple passat sobre unes paraules que va dir el Sr. Lora. En
concret va dir: “faran l’informe i el faran a mida del que digui l’equip de govern, és a dir,
nosaltres direm als tècnics que políticament volem que el Cós estigui així com està i ells
faran l’informe.” Manifesta que el tema dels informes a mida d’una administració és un
tema molt delicat. El fet de governar no vol dir fer allò que es vulgui fer, sinó allò que es
pugui fer sobre la base de la legislació vigent i els empleats públics no són gent sotmesa
a la voluntat arbitrària dels qui governen, sinó que estan sotmesos a la mateixa llei.
Indica que fer informes a mida és una cosa que desprestigia molt el personal de
l’Administració, els empleats públics, els funcionaris...
Finalment, el Sr. Olives Salas manifesta que el Sr. Lora Buzón hauria de saber que la
Constitució espanyola de l’any 1978 —la norma fonamental de l’Estat espanyol, que en
certa forma és la base que fonamenta la legalitat, la legitimació per la qual tots els que
avui seiem en aquesta taula, tots els que vénen darrere nosaltres i tots els empleats
públics som aquí— té un parell d’articles que són interessants, com poden ser l’article
9è, i més en concret cap a l’administració l’article 103, on es parla de la interdicció de
l’arbitrarietat dels empleats públic, entre altres coses. Conclou dient que ha comentat
tot açò, sense cap ànim d’ofendre.
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que no l’ha ofès, que l’entén perfectament i que
cadascú interpreta les coses així com vol. Així com vostè a interpretar articles de la
Constitució, pot dir-li que el 30% de la Constitució no es compleix en aquest Estat, i
l’Administració no fa res perquè es compleixi. Afegeix que la Constitució diu que tot
espanyol té dret a un habitatge digne, però l’Estat està comportant que es facin
desnonaments cada dia i deixin a milers de persones al carrer... En açò no s’hi fixa, el Sr.
Olives Salas. Respecte a l’assumpte en qüestió, manifesta que el PP van fer un projecte
del Cós i els van dir als tècnics de quina manera volien el projecte; nosaltres, quan vam
arribar vam fer una modificació del projecte perquè als tècnics vam dir-los que volíem el
projecte d’una altra manera. És açò. El Sr. Olives manifesta que açò no és exactament
el que va dir el Sr. Lora, i que els tècnics faran l’informe sempre i quan es pugui fer; si no
es pot fer, no el faran. El Sr. Lora recorda que l’anterior equip de govern es van gastar
21.000 euros per fer un estudi de mobilitat, cosa que li va semblar perfecta i no hi va dir
res en contra. I en aquell informe hi havia tres opcions: A, B, C. Vostès van tirar per
l’opció A, però nosaltres podem tirar per l’opció B i puc dir-li al meu advocat que me faci
un informe perquè vull tirar per l’opció B, i ell haurà de fer l’informe. El Sr. Olives Salas
manifesta que li farà l’informe fins que la legalitat ho permeti. El Sr. Lora manifesta que
és clar. Tot seguit, la batlessa dóna per acabat aquest debat i indica que s’han de fer les
coses segons la legalitat.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 28.07.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1.- Li remet, adjunta, una còpia de la Memòria de 2015 de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia
de Sant Lluís.
Teresa Borrás Atienza
Regidora d’Afers Socials
AL SR. OLIVES SALAS
Respecte al decret número 2016/446, li adjunt una còpia de l’oferta d’ocupació remesa al SOIB,
així com l’acta del tribunal qualificador de dia 26 d’abril de 2016.
Joan Pons Sintes
Regidor de Personal

CATORZÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A INSTAR DEMANDA DE
DECLARACIÓ D'ERROR JUDICIAL DAVANT EL TRIBUNAL SUPREM
Es dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El 10 de febrero de 2009 se interpuso contra el Ayuntamiento reclamación de responsabilidad
patrimonial por la autorización -después anulada por Sentencia judicial- para la construcción de
una vivienda unifamiliar anexa a explotación agrícola en Binifadet; contra la desestimación de la
reclamación por silencio negativo, el reclamante interpuso el 28 de junio de 2011 recurso
contencioso administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------27
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El Juzgado contencioso administrativo núm. 1 de Palma estimó parcialmente el recurso y declaró
no conforme a derecho la resolución impugnada, la anuló, y declaró que el Ayuntamiento había
incurrido en responsabilidad patrimonial, condenándolo a pagar en concepto de indemnización los
gastos originados por la obtención de la licencia de obras otorgada y posteriormente anulada. No
obstante, la propia Sentencia declaró que el Ayuntamiento no incurría en responsabilidad
patrimonial con relación a los daños alegados consistentes en la construcción de la vivienda, su
demolición y reposición del terreno al estado original. -----------------------------------------------------------Interpuesto recurso de apelación, en el Rollo 381/2015, dimanante del Procedimiento Ordinario
175/2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de los de Palma, el Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears ha dictado Sentencia por la que estima en parte el recurso
de apelación interpuesto por el actor, declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado por
el Ayuntamiento por la anulación de la licencia de obras, comprendiendo “...todos los daños
realmente producidos, esto es, los honorarios del proyecto y dirección de obras, las tasas
municipales de expedición de la licencia, los gastos de declaración de obra nueva, los gastos de
naturaleza financiera, las cesiones, los costes de la obra ejecutada y del material no utilizable, los
gastos de demolición y el lucro cesante –sin que en éste quepa incluir las meras expectativas-“
causados dentro del límite temporal que finalizó el día 30 de mayo de 2006. -----------------------------Vista la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears y solicitado informe a la
Secretaría Municipal en relación a la posibilidad de instar demanda de declaración de error judicial
ante el Tribunal Supremo, en el mismo se concluye que éste viene señalando, con carácter
general, que “no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial,
sino que esta calificación ha de reservase a supuestos especiales cualificados en los que se
advierta en la resolución judicial un error “craso”, “patente”, “indubitado”, “incontestable”, “flagrante”,
que haya provocado “conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o
absurdas”, y que así debe entenderse que ha incurrido la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de las consideraciones anteriores y del informe de Secretaria emitido en cumplimiento del
artículo 221 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades
Locales , vengo en elevar al Pleno la siguiente -------------------------------------------------------------------PROPUESTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Interponer demanda instando la declaración de error judicial ante el Tribunal Supremo en
relación a la Sentencia 412 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el
Rollo de apelación 381/2015 dimanante del Procedimiento Ordinario 175/2011 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Palma de Mallorca.----------------------------------------------Segundo.- Designar al letrado Sr. José María Fiol Ramonell y al procurador Pablo Oterino Méndez
para que representen al Ayuntamiento en el procedimiento de referencia." ---------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. En primer lloc, dóna les gràcies a la batlessa per avisar-lo avui
migdia que es presentaria aquesta proposta per urgència; diu que hem votat que sí a la
urgència, però, com comprendrà, el Grup Popular no ha tingut temps d’estudiar la
proposta i els informes redactats, per la qual cosa anuncia que s’abstindran. Per altra
banda, recorda que en el Ple passat va sortir el tema “Matas”, però aquí ningú assumeix
cap responsabilitat política ni fa cap explicació del tema en concret, i considera que en el
Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís hi hauria d’haver una explicació seriosa d’aquest
assumpte; no sap si ara és el moment oportú o no, però insisteix que s’han de donar les
explicacions pertinents.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. En primer lloc, manifesta que a la millor el portaveu del
PP ha llegit la proposta abans que ell, perquè el qui parla l’ha tinguda mitjora hora abans
del Ple... Pel que fa a donar explicacions, manifesta que l’equip de govern anterior,
encapçalat pel Sr. Coll Alcina, també n’hauria de donar, d’explicacions. Afegeix que no té
cap problema en qualque moment a donar explicacions, perquè és un expedient d’una
llicència urbanística, el qual té uns tràmits i no té molta més història. Conclou dient que
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avui, després de la dissertació jurídica que ens ha donat el regidor Olives Salas sobre la
Constitució Espanyola i altres elements, aprovarem anar contra d’una sentència resolta
per uns magistrats...
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per
la Batlia.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6); acorda:
Primer. Interposar demanda instant la declaració d'error judicial davant el Tribunal
Suprem en relació a la Sentència 412 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el Rotllo d'apel·lació 381/2015 dimanant del Procediment Ordinari 175/2011
del Jutjat Contenciós-Administratiu nombre un de Palma de Mallorca.
Segon.- Designar el lletrat José María Fiol Ramonell i al procurador Pablo Oterino
Méndez perquè representin a l'Ajuntament en el procediment de referència.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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