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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 30/11/2017
Hora: de les 20:00 a les 21:00 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
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)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Antonio García Romero (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

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 Especial de Comptes de dia 23.11.17. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació d'un expedient
d'anul·lació de drets liquidats d'exercicis anteriors
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.11.17. Proposta de
Batlia amb relació a formular reclamació per responsabilitat patrimonial al Consell Insular
de Menorca per impossibilitar a l'Ajuntament el compliment del conveni subscrit el 13
d'agost de 1997 amb Orfila SL
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.11.17. Proposta de Batlia
de modificació de les Comissions Informatives Permanents
Cinquè. Proposta de Batlia amb relació a la modificació de nomenaments de
representants de la corporació a òrgans col·legiats
Sisè. Designació Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut de Sant Lluís
Setè. Resolucions de Batlia núms. 2017/992 i 2017/1020. Delegació de competències.
Donar-ne compte
Vuitè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviment de
tresoreria. Tercer trimestre 2017
Novè. Donar compte dels escrits presentats pel grup VOLEM SANT LLUÍS
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de dia 26.10.17.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.
A continuació, i en virtut de l'article 91.3 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, la batlessa anuncia que alterarà l'ordre del dia de la
sessió i que, en primer lloc, es tractarà el punt sisè, per tal que hi puguin ser tots els
membres de la corporació a la votació del Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut, ja que el
Sr. Carretero Tudurí s'ha d'absentar de la sessió per motius de viatge.
SISÈ. DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU I JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE SANT LLUÍS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària informa que, d'acord amb l'article 93.3 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, pot ser secreta la votació
per a l'elecció o la destitució de persones i quan així ho acordi el ple de la corporació per
majoria absoluta.
Realitzada la votació, el Ple, per unanimitat, acorda que l'elecció de jutge de pau i jutge
de pau substitut sigui secreta.
Seguidament, la secretària informa que durant el període establert amb aquesta finalitat
s'han presentat les instàncies que s'indicaran:
- Veronica Mullor Vilanova, RE 4374, de dia 11.10.17.
- Jorge de Diego Capellán, RE 4454, de dia 18.10.17.
- Catalina Vidal Pons, RE 4483, de dia 19.10.17.
- Meritxell Planas Chacón, RE 4594, de dia 25.10.17.
La secretària reparteix entre els regidors les paparetes corresponents per a l'elecció de
jutge de pau; a continuació, els regidors dipositen el seu vot dins l'urna.
Realitzat l'escrutini de la votació, aquesta dóna el següent resultat:
- Catalina Vidal Pons: 11 vots.
- Jorge de Diego Capellán: 2 vots.
Tot seguit, la batlessa anuncia que es procedirà a l'elecció del jutge de pau substitut.
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La secretària reparteix entre els regidors les paparetes corresponents per a l'elecció del
jutge de pau substitut; a continuació, els regidors dipositen el seu vot dins l'urna.
Realitzat l'escrutini de la votació, aquesta dóna el següent resultat:
- Meritxell Planas Chacón: 6 vots.
- Jorge de Diego Capellán: 7 vots.
Vist els escrutinis per a l'elecció de jutge de pau de Sant Lluís i jutge de pau substitut, es
designa Catalina Vidal Pons, jutgessa de pau de Sant Lluís, per haver obtingut la
majoria absoluta dels vots emesos; i Jorge de Diego Capellán, jutge de pau substitut
de Sant Lluís per haver obtingut la majoria absoluta dels vots emesos.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.11.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ D'UN EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS LIQUIDATS
D'EXERCICIS ANTERIORS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès l'informe elaborat per Intervenció, a l'expedient instruït per a determinar la imatge fidel de la
situació patrimonial, financera i pressupostària d'aquest Ajuntament en relació a determinats drets
liquidats pendents de cobrament. -------------------------------------------------------------------------------------PROPÒS AL PLE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l'expedient d'anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d'exercicis
anteriors per un import de 163.063,47 euros, el desglossament individual dels quals es troba a
l'expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets liquidats." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Capó García. Demana el deglossament per any de cada concepte, així com els
motius de la baixa. El president li lliure la documentació sol·licitada.
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada.
La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord:
Primera. Aprovar l'expedient d'anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament d'exercicis
anteriors per un import de 163.063,47 euros, el desglossament individual dels quals es troba a
l'expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les anul·lacions dels
drets liquidats." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/245678633#t=09m57s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
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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 l'expedient d'anul·lació de drets liquidats pendents de cobrament
d'exercicis anteriors per un import de 163.063,47 euros, el desglossament individual dels
quals es troba a l'expedient.
Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectives les
anul·lacions dels drets liquidats.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.11.17.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A FORMULAR RECLAMACIÓ PER
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER
IMPOSSIBILITAR A L'AJUNTAMENT EL COMPLIMENT DEL CONVENI SUBSCRIT EL
13 D'AGOST DE 1997 AMB ORFILA SL
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"El 13 d’agost de 1997 l’Ajuntament de Sant Lluís va subscriure amb ORFILA, S.L. un conveni
urbanístic en relació als terrenys, propietat d’aquella societat, ubicats als Polígon II, Sector 10-Son
Ganxo. Durant l’any 2000 es va aprovar la Norma Territorial Cautelar per garantir la viabilitat del
Pla Territorial Insular en estudi, Pla que va ser aprovat definitivament pel Consell Insular el 25
d’abril de 2003; en ell, el Sector de Son Ganxo, amb una superfície total aproximada de 38.100 m2
va passar a tenir destí de sistema general d’espais lliures, la qual cosa va impossibilitar el
compliment del conveni urbanístic subscrit amb Orfila, S.L. ---------------------------------------------------Orfila, S.L., va interposar recurs contenciós administratiu contra la denegació presumpta de
l’Ajuntament de la sol·licitud presentada en data 17.02.2004 en la que es demanava certificació
municipal d’haver complert el conveni o, en cas contrari, indemnització pels danys i perjudicis
causats; el 31 d’octubre de 2005, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma dicta la
Sentència núm. 314 en la qual s’acorda estimar parcialment el recurs en el sentit d’anular l’acte
presumpte municipal; formulat recurs d’apel·lació davant la Sala Contenciós Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia, la Sentència 592, de 27 de juny de 2006, el desestima. En execució
de Sentència, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, en Acte de 6 de maig de 2013 fixà la
quantia de la indemnització en 6.553.979,56 € que posteriorment en apel·lació la Sala del Tribunal
Superior de Justícia, en Sentència núm. 649, de 7 d’octubre fixa en 6.050.036,10 €, que meritarà
els interessos corresponents. ------------------------------------------------------------------------------------------La suma indemnitzatòria per valor dels terrenys es fixa definitivament en 8.745.492,92 €,
(6.050.036,10 + 2.695.456,82 d’interessos indemnitzatoris des de 2003 a 2013) mitjançant Acte de
17 de juliol de 2017, de la Sala del Contenciós Administratiu que confirma l’Acte de 23 de febrer de
2017, del Jutjat del Contenciós Administratiu número dos de Palma. ----------------------------------------Atès que la causa determinant de la pèrdua de valor que s’ocasiona als terrenys per la
impossibilitat de compliment del conveni la va produir l’actuació del Consell Insular amb l’aprovació
de la Norma Territorial Cautelar primer i amb el Pla Territorial Insular després, que va determinar
que tot el Sector de Son Ganxo es qualifiques com a sistema general d’espais lliures, mitjançant
Resolució d’Alcaldia en data 6 d’octubre de 2014 es va interposar reclamació patrimonial davant el
Consell Insular; atès que el Consell Insular va entendre que era el Ple de l’Ajuntament l’òrgan
competent per exercitar l’acció, l’Ajuntament va interposar recurs contenciós administratiu per
aclarir la qüestió. La Sentència núm. 370 de la Sala del Contenciós Administratiu, de 5 de setembre
de 2017, ha decretat que el requeriment del Consell per tal que s’aportés acord plenari era
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pertinent, i la falta de complimentació del mateix que va comportar l’arxiu de la sol·licitud era
ajustat a dret. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el nou dictamen de la Secretaria municipal, que en compliment de l’article 221 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, s’ha emès sobre la procedència
de formular nova reclamació per responsabilitat patrimonial al Consell Insular, venc en elevar a la
Comissió Informativa Especial de Comptes la següent ----------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNIC.- Formular reclamació per responsabilitat patrimonial al Consell Insular de Menorca per la
quantitat de 8.745.492,92€ més l’actualització legal pertinent i interessos que corresponguin, per
haver impossibilitat a l’Ajuntament el compliment del conveni subscrit el 13 d’agost de 1.997 amb
Orfila, S.L, per l’aprovació de la Norma Territorial Cautelar de 16/10/2000 i del Pla Territorial Insular
el 25/04/2003, causa de la lesió patrimonial soferta pel propi Ajuntament al haver sigut obligat per
Sentència ferma a indemnitzar a aquella entitat amb la quantitat indicada en concepte
indemnitzatori de pèrdua de valor dels terrenys." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que, si bé en el passat mandat es va iniciar la reclamació contra
el CIM, avui el grup popular s'abstindrà i emetrà el seu vot definitiu a la sessió plenària.---------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------ÚNIC.- Formular reclamació per responsabilitat patrimonial al Consell Insular de Menorca per la
quantitat de 8.745.492,92€ més l’actualització legal pertinent i interessos que corresponguin, per
haver impossibilitat a l’Ajuntament el compliment del conveni subscrit el 13 d’agost de 1.997 amb
Orfila, S.L, per l’aprovació de la Norma Territorial Cautelar de 16/10/2000 i del Pla Territorial Insular
el 25/04/2003, causa de la lesió patrimonial soferta pel propi Ajuntament al haver sigut obligat per
Sentència ferma a indemnitzar a aquella entitat amb la quantitat indicada en concepte
indemnitzatori de pèrdua de valor dels terrenys." ------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/245678633#t=13m12s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
ÚNIC.- Formular reclamació per responsabilitat patrimonial al Consell Insular de Menorca
per la quantitat de 8.745.492,92€ més l’actualització legal pertinent i interessos que
corresponguin, per haver impossibilitat a l’Ajuntament el compliment del conveni subscrit
el 13 d’agost de 1.997 amb Orfila, S.L, per l’aprovació de la Norma Territorial Cautelar de
16/10/2000 i del Pla Territorial Insular el 25/04/2003, causa de la lesió patrimonial soferta
pel propi Ajuntament al haver sigut obligat per Sentència ferma a indemnitzar a aquella
entitat amb la quantitat indicada en concepte indemnitzatori de pèrdua de valor dels
terrenys.
A continuació, el Sr. Carretero Tudurí demana permís a la batlessa per absentar-se de la
sessió. La batlessa li concedeix i el Sr. Carretero Tudurí abandona la sessió.
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.11.17.
PROPOSTA DE BATLIA DE MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"En compliment de l’article 20.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local, així com de l’article 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de
les Illes Balears, l’Ajuntament, en sessió plenària de dia 30 de juliol de 2015 va acordà la creació de
tres comissions informatives permanents amb les següents denominacions i contingut: ---------------− Comissió Especial de Comptes, que ho serà també d’hisenda, governació, protecció civil,
urbanisme, mobilitat i comerç.-------------------------------------------------------------------------------− Comissió Informativa General, que inclou cultura, educació, esports, festes i turisme. -------− Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que inclou afers socials, participació
ciutadana, transparència i cooperació, medi ambient, urbanitzacions i indústria. --------------Amb l’entrada a l’equip de govern de nous regidors, s’han produït diverses modificacions en les
delegacions atorgades per aquesta alcaldia; aquest fet comporta un petit canvi de les matèries a
tractar en dos de les Comissions, sense que aquest canvi impliqui modificar la seva denominació,
número de regidors integrants de les mateixes, ni la seva periodicitat. -------------------------------------Per aquest motiu, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de Comptes la següent --------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Modificar el contingut de les matèries a tractar per la Comissió Informativa General i per la
Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que queden de la següent manera: --------------------− Comissió Informativa General, que inclou cultura, educació, esports, turisme, biblioteca i
arxiu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que inclou afers socials, cooperació, festes,
participació ciutadana, transparència, medi ambient, urbanitzacions i indústria. --------------Segon.- Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." ---------------------------------I no havent-hi intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord:
Primera. Modificar el contingut de les matèries a tractar per la Comissió Informativa General i per
la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que queden de la següent manera: -----------------− Comissió Informativa General, que inclou cultura, educació, esports, turisme, biblioteca i
arxiu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que inclou afers socials, cooperació, festes,
participació ciutadana, transparència, medi ambient, urbanitzacions i indústria. --------------Segona. Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." ---------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/245678633#t=18m49s
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 sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4) i PSOE (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
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Primer. Modificar el contingut de les matèries a tractar per la Comissió Informativa
General i per la Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que queden de la
següent manera:
−
−

Comissió Informativa General, que inclou cultura, educació, esports, turisme,
biblioteca i arxiu.
Comissió Informativa d’Atenció a la Ciutadania, que inclou afers socials,
cooperació, festes,
participació ciutadana, transparència, medi ambient,
urbanitzacions i indústria.

Segon. Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS
COL·LEGIATS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels dotze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, es dona compte de la proposta de Batlia presentada amb relació a
l'assumpte indicat, que diu:
"En sessió de data 2 de juliol de 2015 el Ple va aprovar el nomenament dels representants
municipals a diferents òrgans col·legiats, tot d’acord amb l’establert a l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Posteriorment, a les sessions
plenàries de dia 24.09.15, 23.11.15, 28.01.16 i 28.04.16 es van fer modificacions de representants i
nous nomenaments. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a la renúncia a l’acta de regidora de la Sra. Adelaida Ponsetí Pons, la qual cosa ha propiciat
l’entrada a l’equip de govern municipal del Sr. Antonio García Romero, així com de la renúncia a
l’acta de regidora de la Sra. Llúvia Juncadella Blasco, la qual cosa ha propiciat l’entrada a l’equip de
govern municipal de la Sra. María Teresa Martínez Martínez, mitjançant resolucions de Batlia
núms. 2017/742, de dia 03.08.17 i 2017/1020, de dia 16.11.17, es van efectuar reestructuracions
d’algunes àrees municipals. Aquests canvis impliquen també la modificació o reestructuració
d’alguns nomenaments efectuats en el seu dia. -------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elevo a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent PROPOSTA D’ACORD: -------------------------------------------------------------------------------------Únic. Modificar la designació del representant municipal i suplent dels òrgans que es diran,
quedant els mateixos de la següent manera: ----------------------------------------------------------------------− Consell Escolar del CEIP Sant Lluís. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Teresa Borrás
Atienza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Consell Escolar del CEIP Sa Garriga. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Teresa
Borrás Atienza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------− Consell Escolar de Menorca. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Teresa Borrás
Atienza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Escola Infantil 1r Nivell. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Teresa Borrás Atienza. ----− Assemblea Creu Roja. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Maria Teresa Martínez
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASCON MIR MARIA CRISTINA - 41494395 MORLA SUBIRATS MARIA MONTSERRAT 41496743
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−

−
−
−
−
−
−
−

−

Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Maria Teresa Martínez
Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Caixers. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Teresa Borrás Atienza. ------Consorci de Residus i Energia de Menorca. Titular: Llorenç Carretero Tudurí. Suplent: Joan
M. Pons Sintes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic. Titular: Remigio Lora
Buzón. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats. --------------------------------------------------------------Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Antonio García Romero. Suplent:
M. Montserrat Morlà Subirats. ------------------------------------------------------------------------------------Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Maria Teresa
Martínez Martínez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de Menorca.
Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Maria Teresa Martínez Martínez. ----------------------------Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la candidatura
de “Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Titular: Antonio
García Romero. Suplent: Remigio Lora Buzón. --------------------------------------------------------------Consell de Serveis Socials de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: María
Teresa Martínez Martínez." ----------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4) i PSOE (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Únic. Modificar la designació del representant municipal i suplent dels òrgans que es
diran, quedant els mateixos de la següent manera:
−

Consell Escolar del CEIP Sant Lluís. Titular: Antonio García Romero. Suplent:
Teresa Borrás Atienza.

−

Consell Escolar del CEIP Sa Garriga. Titular: Antonio García Romero. Suplent:
Teresa Borrás Atienza.

−

Consell Escolar de Menorca. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Teresa
Borrás Atienza.

−

Escola Infantil 1r Nivell. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Teresa Borrás
Atienza.

−

Assemblea Creu Roja. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Maria Teresa
Martínez Martínez.

−

Institut Menorquí d’Estudis. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Maria Teresa
Martínez Martínez.

−

Junta de Caixers. Titular: M. Montserrat Morlà Subirats. Suplent: Teresa Borrás
Atienza.
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−

Consorci de Residus i Energia de Menorca. Titular: Llorenç Carretero Tudurí.
Suplent: Joan M. Pons Sintes.

−

Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic. Titular:
Remigio Lora Buzón. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.

−

Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Titular: Antonio García
Romero. Suplent: M. Montserrat Morlà Subirats.

−

Fòrum de la Immigració de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Maria
Teresa Martínez Martínez.

−

Comissió Insular de Coordinació en matèria de drogues i altres addicions de
Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent: Maria Teresa Martínez Martínez.

−

−

Comissió de Seguiment del procés per portar a terme la presentació de la
candidatura de “Menorca Talaiòtica” com a Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO. Titular: Antonio García Romero. Suplent: Remigio Lora Buzón.
Consell de Serveis Socials de Menorca. Titular: Teresa Borrás Atienza. Suplent:
María Teresa Martínez Martínez.

SETÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2017/992 I 2017/1020. DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/992, de dia 06.11.17, que diu:
"Atesa l'absència de la senyora Batlessa des del dia 9 de novembre al matí fins al dia 14 de
novembre de 2017 al capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències de la senyora
Batlessa en el terme municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de
Règim Local, vinc a -------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en la 1era Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Teresa Borras Atienza, la
totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des
del dia 9 de novembre de 2017 al matí fins a la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel
dia 14 de novembre de 2017 al capvespre. ------------------------------------------------------------------------SEGON.- Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que se celebri.
TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució. " -----------------------------------------------------------

Igualment, es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/1020, de dia 16.11.17,
que diu:
"Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 804, de data 22 de juny de 2015, es van decretar les
delegacions de les diferents àrees municipals en els regidors de l’equip de govern municipal. Des
d’aquell dia, s’han modificat les delegacions en dues ocasions, mitjançant les Resolucions
2016/291, de 4 d’abril, i 2017/742, de 3 d’agost. ------------------------------------------------------------------La renúncia de la Sra. Llúvia Juncadella Blasco ha propiciat l’entrada d’una nova regidora, la Sra.
Maria Teresa Martínez Martínez; aquest canvi implica la modificació de les delegacions efectuades,
aprofitant per crear una nova àrea municipal amb la denominació d’arxiu i biblioteca. -------------------
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A la vista de les consideracions anteriors, i fent ús de les atribucions que m’atorgen l’art. 21.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 43 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Deixar sense efecte les delegacions efectuades a la Primera Tinenta de Batlia, Teresa
Borràs Atienza i a la Sra. Llúvia Juncadella Blasco mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2016/291,
de 4 d’abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Delegar en la primera tinenta de Batlia, Teresa Borràs Atienza, les següents àrees
municipals: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Àrea d’afers socials, que comprèn gent gran ,sanitat i cementeri. ---------------------------------− Àrea de cooperació.--------------------------------------------------------------------------------------------− Àrea de festes. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Delegar en la regidora Maria Teresa Martínez Martínez les següents àrees municipals: ---− Àrea de transparència i participació ciutadana. ---------------------------------------------------------− Àrea d’arxiu i biblioteca. --------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè.- La present delegació sortirà efecte des del dia següent al de la data de la present
resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. -----------------------------------------Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri." -------------------

El debat i les intervencions dels regidors en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/245678633#t=26m00s
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXERCICI DEL PRESSUPOST I
MOVIMENT DE TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE 2017
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 23.11.17 s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al tercer
trimestre de 2017, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. DONAR COMPTE DELS ESCRITS PRESENTATS PEL GRUP VOLEM SANT
LLUÍS
La secretària dona compte de l'escrit presentat pel grup municipal de Volem Sant Lluís,
RE 5063, de dia 23.11.17, mitjançant el qual posa en coneixement de la Batlessa, en
compliment del que disposa l'article 76 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, que el regidor Remigio Lora Buzón continua com a
portaveu del grup Volem Sant Lluís.
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Així mateix, la secretària dona compte de l'escrit presentat pel grup municipal de Volem
Sant Lluís, RE 5065, de dia 23.11.17, en el qual comunica que la regidora Maria Teresa
Martínez Martínez queda adscrita a la Comissió Informativa General i a la Comissió
d'Atenció a la Ciutadania.
El Ple en resta assabentat.
DESÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
ONZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a
l’aprovació del Pressupost de 2018, així com la resposta del regidor d’Economia i
Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=28m35s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació als
pressuposts participatius, així com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=29m28s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a una
moció presentada pel Partit Popular per iniciar els tràmits d’agermanament amb un poble
francès, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=30m32s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a
l’encesa dels llums de Nadal, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats i la resposta del portaveu del Grup Volem Sant Lluís, Remigio Lora Buzón, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=33m01s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, agraint al Sr.
Antonio Garcia Romero la informació que li ha passat respecte a allò que ella havia
sol·licitat, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=35m04s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al reglament dels ordenances dels centres escolars, així com la resposta del regidor
d’Educació, Antonio García Romero, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=35m14s

GASCON MIR MARIA CRISTINA - 41494395 MORLA SUBIRATS MARIA MONTSERRAT 41496743
La Secretària,
Batlessa de Sant Lluís
Ajuntament de Sant Lluís
Ajuntament de Sant Lluís
FECHA:22/12/2017 9:26:40
FECHA:22/12/2017 10:56:34

11

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a
l’excedència d’una treballadora social i a la cobertura d’aquesta plaça, així com la
resposta del regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, i de la regidora d’Afers Socials,
Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=36m35s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
consergeria de l’escola nova, així com la resposta del regidor de Governació, Joan M.
Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=39m25s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a les
noves àrees creades, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=42m33s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a una
notícia sobre una actuació que hi va haver a la Sala Polivalent, així com la resposta del
regidor de Cultura, Antonio García Romero, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=45m45s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a
determinada documentació que va demanar a la darrera sessió, així com la resposta del
regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=49m08s
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 26.10.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/245678633#t=49m31s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:00, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=1OvS-oUwSbBDMIGTlUhjISDq0BIhk1Fzc
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
kSsdxXtz0Ga4unh8TMA5DD5MdTs=(00001.MTS)
HrKJYyE4pAaC/LBmrzhlsPKzky8=(00002.MTS)
JDHeVqz5C2ndC3Fs/ofbZgLOxnQ=(00003.MTS)
D94URgT4WREaWOM90ZEP5GXbVPo=(00004.MTS)
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