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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 28/09/2017
Hora: de les 20:00 a les 20:50 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
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)
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
No assisteix:
Regidora:

Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)

Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Donar compte de la dimissió de la regidora del grup Volem Sant Lluís, Lluvia
Juncadella Blasco
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.09.17. Proposta de
Batlia d'aprovació definitiva i declaració d'utilitat pública del projecte de perforació,
electrificació, elevació i canalització d'aigua potable a la urbanització de Binissafúller, i
necessitat d'ocupació i aprovació definitiva de la relació de béns i drets que seran
afectats per l'expropiació dels terrenys necessaris per a dur a terme l'actuació
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.09.17. Proposta de Batlia
amb relació al cnveni per a la conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa
viària de Menorca
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.09.17. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm.
5/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 21.09.17. Moció que presenta
el grup del Partit Popular per a la creació d'una guia d'ús de xarxes socials
Setè. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del Compte General del Pressupost de
2016
Vuitè. Moció que presenta el grup del Partit Popular amb relació al sector turístic de les
Illes Balears
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Novè. Resolucions de Batlia núms. 2017/724, 2017/725 i 2017/860. Aprovació expedients
de modificació de crèdits núm. 7, 8 i 9 al Pressupost de 2017
Desè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviment de
tresoreria. Segon Trimestre de 2017
Onzè. Resolució de Batlia núm. 2017/742. Delegació de competències. Donar-ne compte
Dotzè. Donar compte de l'escrit presentat pel grup PSOE, RE 3650, de dia 17.08.17
Tretzè. Donar compte diverses sentències judicials
Catorzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Quinzè. Precs i suggeriments
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 27.07.17.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels dotze
membres assistents.
SEGON. DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DE LA REGIDORA DEL GRUP VOLEM
SANT LLUÍS, LLUVIA JUNCADELLA BLASCO
La secretària dona compte de l'escrit presentat per Lluvia Juncadella Blasco, RE 3824,
de dia 05.09.17, mitjançant el qual presenta la dimissió al càrrec de regidora de
l'Ajuntament de Satn Lluís. Així mateix, dona compte de la renúncia a ocupar el càrrec
de regidor presentada per Lluís Seguí Gomila, RE 4003, de dia 20.09.17.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/236374758#t=01m23s
El Ple de l'Ajuntament es dona per assabentada i accepta la dimissió presentada per la
regidora Lluvia Juncadella Blasco. Així mateix, acorda tramitar davant la Junta Electoral
Central la sol·licitud d'expedició de la credencial de nomenament de la regidora que
haurà de substituir-la, María Teresa Martínez Martínez.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.09.17.
PROPOSTA DE BATLIA D'APROVACIÓ DEFINITIVA I DECLARACIÓ D'UTILITAT
PÚBLICA DEL PROJECTE DE PERFORACIÓ, ELECTRIFICACIÓ, ELEVACIÓ I
CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE BINISSAFÚLLER, I
NECESSITAT D'OCUPACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I
DRETS QUE SERAN AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS
NECESSARIS PER A DUR A TERME L'ACTUACIÓ
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de dia 27 de juliol de 2017, va aprovar inicialment el
projecte de perforació, electrificació, elevació i canalització d’aigua potable a la urbanització de
Binissafúller, la seva divisió en quatre fases, i va declarar la seva utilitat pública, juntament amb la
relació de béns i drets afectats d’expropiació, acordant sol·licitar la declaració d’urgència de
l’ocupació dels terrenys afectats al Govern de les Illes Balears, i es va sotmetre a exposició
pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el BOIB num. 97, de 8 d’agost, en el Diari Menorca de la mateixa data es va publicar l’anunci
pertinent, i l’expedient es va poder consultar a l’Ajuntament així com a la seu electrònica municipal;
així mateix, es va procedir a la notificació individualitzada del propietari afectat amb la mateixa
publicitat i audiència a l’afectat en relació amb la declaració d’urgent ocupació dels terrenys. --------Transcorregut el termini d’exposició pública i audiència, no s’ha presentat cap al·legació,
reclamació o comunicació d’errades, tal com consta al certificat emès per la Secretaria municipal
en data 13 de setembre de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------A la vista de l’expedient tramitat i de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió
Informativa Especial de Comptes la següent ----------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar definitivament el projecte de perforació, electrificació, elevació i canalització
d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller, amb un import d’execució material de cent
vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims (122.584,74€),
d’execució per contracta de cent setanta-sis mil cinc-cents nou euros amb setanta-sis cèntims
(176.509,76€), i un pressupost per a coneixement de l’Administració (és a dir, que al pressupost
estimat d’execució per contracte s’afegeix un pressupost estimat per expropiacions) de
181.184,36€ i la seva divisió en quatre fases segons el següent detall: -------------------------------------− Aprofitament d’aigües subterrànies, redactat per l’enginyer de mines Nicolás Dameto
Truyols, amb un pressupost d’execució material de 12.875,00€. -----------------------------------− Ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, redactat per l’enginyer industrial Josep
Quintana Subirats, amb un pressupost d’execució material de 4.470,00€. ----------------------− Elevació d’aigües subterrànies redactat per l’enginyer industrial Josep Quintana Subirats,
amb un pressupost d’execució material de 20.325,00€. ----------------------------------------------− Canalització d’aigua potable des de la captació al dipòsit regulador, redactat per l’arquitecte
municipal Francesc Farrés Díaz-Meco, amb un pressupost d’execució material de
84.914,74€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Reafirmar expressament la utilitat pública del projecte esmentat. ---------------------------------Tercer.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets que s’adjunten com a annex I d’aquests
acords, que resultaran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per executar l’esmentat
projecte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Remetre al Govern de les Illes Balears la sol·licitud de declaració d’urgència de l’ocupació
dels terrenys afectats pel projecte denominat “perforació, electrificació, elevació i canalització
d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller”. ----------------------------------------------------------------Cinquè.- Publicar aquest acord de necessitat d’ocupació de la relació de béns que s’adjunten com
annex I d’aquests acords, que resultaran afectats per l’expropiació, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Diari Menorca, notificar-ho a l’afectat en l’exclusiva
part que li afecti amb indicació dels recursos que s’hi poden interposar, tot l’anterior de conformitat
amb el previst a l’article 21 apartats 2 i 3 de la Llei d’expropiació forçosa, i 20 del reglament
d’expropiació forçosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Sisè.- Designar el senyor Remigio Lora Buzón, com a representant de l’Administració en
l’expedient d’expropiació que s’inicia com a conseqüència d’aquesta obra, sense perjudici de la
possibilitat que aquest representant així designat pugui, amb la justificació prèvia al mateix
expedient, sol·licitar a la Batlia la designació de substitut per dur a terme alguna o algunes de les
actuacions pròpies del representant de l’Administració." ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé la batlessa. Manifesta que en el ple del mes de juliol es va aprovar inicialment el present
expedient; que es va exposar al públic durant un termini de quinze dies hàbils i que durant el
període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, si bé fora de termini la propietat
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afectada ha demanat una còpia de l’expedient. Afegeix que avui es du l’expedient a aprovació
definitiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que és necessària aquesta actuació, i que una cosa secundària
serà la qüestió de la gestió, del projecte d’urbanització, de com es gestionarà, de qui ho explotarà...
La batlessa informa que la idea, si tècnicament és possible quan físicament s’hi arribi, és poder
connectar Binissafúller Roters a la xarxa que actualment hi ha d’aigua potable. Llavors també s’ha
d’estudiar si s’ha de requisar la xarxa d’aigua, si s’ha de requisar l’empresa actual que gestiona
l’aigua d’aquella zona, etc. Afegeix que, paral·lelament, hi ha la qüestió del projecte d’urbanització;
que es va demanar al Sr. Ramón Ulldemolins la revisió de l’esmentat projecte; i que en aquests
moments els Serveis Tècnics estan estudiant la documentació presentada pel redactor del
projecte. Conclou dient que la cosa que urgeix més és que els veïns de l’esmentada urbanització
tenguin aigua potable com més prest millor. ----------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina demana si tenen qualque previsió d’aprovació del projecte d’urbanització. La
secretària informa dels diferents tràmits per aprovar l’esmentat projecte. ---------------------------------El Sr. Tudurí Mercadal demana si és té coneixement del percentatge de fuites que té la canalització
actual. La batlessa respon que no, perquè l’empresa que ho gestiona no ha estat massa
col·laboradora en aquest sentit. ---------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------Primera. Aprovar definitivament el projecte de perforació, electrificació, elevació i canalització
d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller, amb un import d’execució material de cent
vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims (122.584,74€),
d’execució per contracta de cent setanta-sis mil cinc-cents nou euros amb setanta-sis cèntims
(176.509,76€), i un pressupost per a coneixement de l’Administració (és a dir, que al pressupost
estimat d’execució per contracte s’afegeix un pressupost estimat per expropiacions) de
181.184,36€, i la seva divisió en quatre fases segons el següent detall: -----------------------------------− Aprofitament d’aigües subterrànies, redactat per l’enginyer de mines Nicolás Dameto
Truyols, amb un pressupost d’execució material de 12.875,00€. -----------------------------------− Ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, redactat per l’enginyer industrial Josep
Quintana Subirats, amb un pressupost d’execució material de 4.470,00€. ----------------------− Elevació d’aigües subterrànies redactat per l’enginyer industrial Josep Quintana Subirats,
amb un pressupost d’execució material de 20.325,00€. ----------------------------------------------− Canalització d’aigua potable des de la captació al dipòsit regulador, redactat per l’arquitecte
municipal Francesc Farrés Díaz-Meco, amb un pressupost d’execució material de
84.914,74€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Reafirmar expressament la utilitat pública del projecte esmentat. --------------------------------Tercera. Aprovar definitivament la relació de béns i drets que s’adjunten com a annex I d’aquests
acords, que resultaran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per executar l’esmentat
projecte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarta. Remetre al Govern de les Illes Balears la sol·licitud de declaració d’urgència de l’ocupació
dels terrenys afectats pel projecte denominat “perforació, electrificació, elevació i canalització
d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller”. ----------------------------------------------------------------Cinquena. Publicar aquest acord de necessitat d’ocupació de la relació de béns que s’adjunten
com annex I d’aquests acords, que resultaran afectats per l’expropiació, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Diari Menorca, notificar-ho a l’afectat en
l’exclusiva part que li afecti amb indicació dels recursos que s’hi poden interposar, tot l’anterior de
conformitat amb el previst a l’article 21 apartats 2 i 3 de la Llei d’expropiació forçosa, i 20 del
reglament d’expropiació forçosa.---------------------------------------------------------------------------------------Sisena.- Designar el senyor Remigio Lora Buzón, com a representant de l’Administració en
l’expedient d’expropiació que s’inicia com a conseqüència d’aquesta obra, sense perjudici de la
possibilitat que aquest representant així designat pugui, amb la justificació prèvia al mateix
expedient, sol·licitar a la Batlia la designació de substitut per dur a terme alguna o algunes de les
actuacions pròpies del representant de l’Administració." --------------------------------------------------------GASCON MIR MARIA CRISTINA - 41494395 MORLA SUBIRATS MARIA MONTSERRAT 41496743
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/236374758#t=07m42s
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 (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Primer. Aprovar definitivament el projecte de perforació, electrificació, elevació i
canalització d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller, amb un import d’execució
material de cent vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-quatre
cèntims (122.584,74€), d’execució per contracta de cent setanta-sis mil cinc-cents nou
euros amb setanta-sis cèntims (176.509,76€), i un pressupost per a coneixement de
l’Administració (és a dir, que al pressupost estimat d’execució per contracte s’afegeix un
pressupost estimat per expropiacions) de 181.184,36€, i la seva divisió en quatre fases
segons el següent detall:
− Aprofitament d’aigües subterrànies, redactat per l’enginyer de mines Nicolás
Dameto Truyols, amb un pressupost d’execució material de 12.875,00€.
− Ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, redactat per l’enginyer industrial
Josep Quintana Subirats, amb un pressupost d’execució material de 4.470,00€.
− Elevació d’aigües subterrànies redactat per l’enginyer industrial Josep Quintana
Subirats, amb un pressupost d’execució material de 20.325,00€.
− Canalització d’aigua potable des de la captació al dipòsit regulador, redactat per
l’arquitecte municipal Francesc Farrés Díaz-Meco, amb un pressupost d’execució
material de 84.914,74€.
Segon. Reafirmar expressament la utilitat pública del projecte esmentat.
Tercer. Aprovar definitivament la relació de béns i drets que s’adjunten com a annex I
d’aquests acords, que resultaran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per
executar l’esmentat projecte.
Quart. Remetre al Govern de les Illes Balears la sol·licitud de declaració d’urgència de
l’ocupació dels terrenys afectats pel projecte denominat “perforació, electrificació,
elevació i canalització d’aigua potable a la urbanització de Binissafúller”.
Cinquè. Publicar aquest acord de necessitat d’ocupació de la relació de béns que
s’adjunten com annex I d’aquests acords, que resultaran afectats per l’expropiació, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Diari Menorca,
notificar-ho a l’afectat en l’exclusiva part que li afecti amb indicació dels recursos que s’hi
poden interposar, tot l’anterior de conformitat amb el previst a l’article 21 apartats 2 i 3 de
la Llei d’expropiació forçosa, i 20 del reglament d’expropiació forçosa.
Sisè.- Designar el senyor Remigio Lora Buzón, com a representant de l’Administració en
l’expedient d’expropiació que s’inicia com a conseqüència d’aquesta obra, sense perjudici
de la possibilitat que aquest representant així designat pugui, amb la justificació prèvia al
mateix expedient, sol·licitar a la Batlia la designació de substitut per dur a terme alguna o
algunes de les actuacions pròpies del representant de l’Administració.
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QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.09.17.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CNVENI PER A LA CONSERVACIÓ I EL
MANTENIMENT DE LES CARRETERES DE LA XARXA VIÀRIA DE MENORCA
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: -------------------"A l’inici d’aquest any el Consell Insular va comunicar a l’Ajuntament la finalització de la vigència del
conveni per a la conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa viària de Menorca
subscrit el juny de 2012, així com la possibilitat de subscriure un nou; posteriorment, l’Ajuntament
va donar conformitat a la relació de carreteres i camins municipals inclosos d’acord amb la següent
relació: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom(origen-destí)
long (km)
S’ULLASTRAR-BINIBECA
2,30 Carretera
S’ULLASTRAR-CAP D’EN FONT
2,00 Carretera
ME-8-SON GANXO
2,50 Carretera
BATERIA BINIANCOLLA-PUNTA PRIMA
1,50 Carretera
BINIDALÍ- CAP D’EN FONT
1,50 Carretera
CAMINS 3 TERMES
0,50 Camí
Total km............................................... 10,30
Ara el Consell Insular ha remès l’esborrany de conveni en el que es fixa el cost total de les
actuacions al terme de Sant Lluís en 17.231,90€/any, dels que l’Ajuntament ha de finançar el 50%,
8.615,95€/any. La vigència és de dos anys des de la seva signatura i es podrà prorrogar
anualment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i de l’informe emès per la Intervenció municipal, venc en
elevar a la Comissió Informativa Especial de Comptes la següent -------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la
conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa viària de Menorca, que modifica l’acord
marc signat en data 13 de maig del 2003 a fi de completar-lo i ampliar-lo per tal de incloure-hi, a
més de la xarxa viària local, les rutes cicloturístiques i els camins de serveis. ----------------------------Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2017 amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4.453.46113 de l’estat de despeses del Pressupost de l’any 2017. ------------------------------------------Tercer.- Adoptar el compromís d’incloure crèdit adequat i suficient al Pressupost municipal dels
exercicis 2018 i 2019 per fer front a la despesa. ------------------------------------------------------------------Quart.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura. ------------------------------------------------------Cinquè.- Notificar els acords anteriors al Consell Insular." -----------------------------------------------------La batlessa manifesta que es du a aprovació el nou conveni per a la conservació i el manteniment
de les carreteres de la xarxa viària de Menorca; que hi ha una mínima diferència econòmica
respecte al darrer conveni signat; i demana la seva aprovació. -----------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada.----------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord:------------Primera. Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la
conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa viària de Menorca, que modifica l’acord
marc signat en data 13 de maig del 2003 a fi de completar-lo i ampliar-lo per tal de incloure-hi, a
més de la xarxa viària local, les rutes cicloturístiques i els camins de serveis. ----------------------------Segona. Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2017 amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4.453.46113 de l’estat de despeses del Pressupost de l’any 2017. ------------------------------------------Tercera. Adoptar el compromís d’incloure crèdit adequat i suficient al Pressupost municipal dels
exercicis 2018 i 2019 per fer front a la despesa. ------------------------------------------------------------------Quarta. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura. -----------------------------------------------------Cinquena. Notificar els acords anteriors al Consell Insular." --------------------------------------------------GASCON MIR MARIA CRISTINA - 41494395 MORLA SUBIRATS MARIA MONTSERRAT 41496743
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/236374758#t=17m39s
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 (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Primer. Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la
conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa viària de Menorca, que
modifica l’acord marc signat en data 13 de maig del 2003 a fi de completar-lo i ampliar-lo
per tal de incloure-hi, a més de la xarxa viària local, les rutes cicloturístiques i els camins
de serveis.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l’exercici 2017 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4.453.46113 de l’estat de despeses del Pressupost de l’any 2017.
Tercer. Adoptar el compromís d’incloure crèdit adequat i suficient al Pressupost
municipal dels exercicis 2018 i 2019 per fer front a la despesa.
Quart. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura
Cinquè. Notificar els acords anteriors al Consell Insular
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.09.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 5/2017 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La secretària informa que s'ha remès als membres de la comissió l'informe d'Intervenció, de dia
18.09.17, així com la proposta del regidor d'Economia i Hisenda, també de dia 18.09.17, amb
relació a l'assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Pons Sintes informa que durant els darrers mesos s'ha registrat noves factures
corresponents a l'exercici de 2016 i és per açò que es du aquest expedient a l'aprovació del Ple. --I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------Primera. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 5.497,26 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors. ------------------------------------------N. d'entrada
F/2017/2591

Data
Factura
12/07/2017 M/5786

Data doc.
Import
Nom
31/12/2016
72,00 VIVEROS ES FICUS, SL

F/2017/302

08/02/2017 F16-221

23/12/2016

F/2017/2640
F/2017/2641

12/08/2017 FAC0052
03/08/2017 008

31/12/2016
13/12/2016

F/2017/2568

06/09/2017 2161051356

31/10/2016

4.555,64 ANTONIO Y DIEGO, SA
480,00 LA CANINA
CLOWNIDOSCOPIO TEATRE CB
147,62
242,00 UNIPREX, SAU

Text explicatiu
Agrin ecològic, Escola infantil

Aplicació
6
3231

22199

Treballs realitzats reparació voravia Punta Prima

3

1531

62900

Terapia amb cans desembre 2016
Espectacle infantil Conta'm el món a la Sala el 11/12/16

2
6

2310
333

22699
22619

Anunci radio octubre 2016

5

920

22602

5.497,26 TOTAL
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Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2017, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior." -------------

I no havent-hi 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 (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 5.497,26 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors.
N. d'entrada
F/2017/2591

Data
Factura
12/07/2017 M/5786

Data doc.
Import
Nom
31/12/2016
72,00 VIVEROS ES FICUS, SL

F/2017/302

08/02/2017 F16-221

23/12/2016

F/2017/2640
F/2017/2641

12/08/2017 FAC0052
03/08/2017 008

31/12/2016
13/12/2016

F/2017/2568

06/09/2017 2161051356

31/10/2016

4.555,64 ANTONIO Y DIEGO, SA
480,00 LA CANINA
CLOWNIDOSCOPIO TEATRE CB
147,62
242,00 UNIPREX, SAU

Text explicatiu
Agrin ecològic, Escola infantil

Aplicació
6
3231

22199

Treballs realitzats reparació voravia Punta Prima

3

1531

62900

Terapia amb cans desembre 2016
Espectacle infantil Conta'm el món a la Sala el 11/12/16

2
6

2310
333

22699
22619

Anunci radio octubre 2016

5

920

22602

5.497,26 TOTAL

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2017, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 21.09.17.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA CREACIÓ
D'UNA GUIA D'ÚS DE XARXES SOCIALS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís és responsable de varies comptes a diferents xarxes socials, i aquestes
poden ser gestionades tant per personal propi de l’administració, com per personal de confiança,
fins i tot per empreses externes. --------------------------------------------------------------------------------------Pensam que és molt important que es faixi una bona comunicació de les diferents accions que es
duguin a terme des de l’administració, també és una manera d’apropar l’administració als ciutadans
i és una forma de fomentar la transparència en l’acció de govern i de les diferents entitats
dependents. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Darrerament s’han obert noves comptes, com per exemple una específica per premsa, fet el que
ens sembla del tot acertat, ja que cada vegada més els ciutadans empren les xarxes socials i la
informació online per estar al corrent de les iniciatives i decisions que afecten al seu entorn. --------Però no és menys important que la administració de la qual en depenen aquestes diferents
comptes, s’asseguri de que la informació que es publica és veraç i objectiva, que no sigui
esbiaixada i que segueix una mateixa línia coherent. ------------------------------------------------------------Per això, ja son molts els exemples de diferents administracions tant de l’àmbit local com
autonòmic, que aposten per elaborar una guia d’estil i ús de les xarxes de la corporació per tal de
que els gestors puguin tenir una referència clara de com gestionar la informació que es publica en
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els diferents comptes, així com s’han de tractar les peticions i consultes que poden arribar a través
d’aquests mitjans. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensam que es tracta d’una eina molt útil, que facilitarà la tasca a les persones que siguin
responsables de la gestió i contingut de les mateixes, i que pot resoldre dubtes que sorgeixin a la
hora de fer les publicacions, alhora que es millorarà la informació i l’experiència del ciutadà. ---------Per lo exposat anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Sant Lluís eleva a la
consideració del Ple la següent: ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD --------------------------------------------------------------------------------------------------Conscients de la necessitat de l’existència d’aquesta guia d’ús de xarxes socials, el Ple de
l’Ajuntament de Sant Lluís acorda: ------------------------------------------------------------------------------------Primer. - Que l’Ajuntament de Sant Lluís elabori i aprovi una guia d’estil i ús de les xarxes socials
que son responsabilitat d’aquesta administració en un termini màxim de 3 mesos. ----------------------Segon.- Que aquesta guia d’estil es doni a conèixer al personal de l’Ajuntament per els mitjans que
s’estableixin com a la mateixa intranet, així com en una acció formativa al pla de formació interna,
així com a totes les persones que gestionin alguna de les xarxes del Consell i que no siguin
personal propi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Que es publiqui a la web de l’Ajuntament i que es posi a disposició de qualsevol entitat on
administració que en vulgui fer ús o emprar de model. ----------------------------------------------------------Quart.- Que aquesta guia d’estil s’apliqui a tots els comptes pròpies de l’Ajuntament de Sant Lluís,
com a tots els comptes de les entitats dependents, per tal d’establir un criteri unificat en la gestió de
les mateixes. " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que cada vegada més les administracions empren les xarxes
socials, per la qual cosa considera que els treballadors que en fan ús tenguin un reglament com a
guia per saber de quina manera s’ha d’interactuar quan ho fan en nom d’un municipi. Per aquest
motiu, i arran que el CIM té ja una guia d’aquestes característiques i està funcionant bastant bé, el
Grup Popular va pensar que seria prudent i coherent presentar aquesta proposta. Demana el vot
favorable. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Manifesta que l’equip de govern ha analitzat la moció presentada i que, en
general, hi estan d’acord, si bé voldrien proposar modificar algunes coses de les propostes d’acord,
en concret: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------− Pel que fa al primer punt, eliminar de la proposta d’acord: “... en un termini màxim de 3
mesos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------− Pel que fa al segon punt, allà on diu: “...de les xarxes del Consell i que no siguin personal
propi.”; substituir-ho per: “...de les xarxes municipals i que no siguin personal propi.”. -------− Pel que fa al tercer punt, eliminar de la proposta d’acord: “...i que es posi a disposició de
qualsevol entitat o administració que en vulgui fer ús o emprar de model.”, ja que des del
moment que es publica a la web municipal està a disposició de tothom. -------------------------El Sr. Coll Alcina mostra la conformitat del Grup del Partit Popular a aquestes esmenes de
supressió i rectificació. ---------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel Grup del
Partit Popular amb les esmenes de supressió i rectificació indicades anteriorment. --------------------La Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------Primera. Que l’Ajuntament de Sant Lluís elabori i aprovi una guia d’estil i ús de les xarxes socials
que són responsabilitat d’aquesta Administració. -----------------------------------------------------------------Segona. Que aquesta guia d’estil es doni a conèixer al personal de l’Ajuntament pels mitjans que
s’estableixin, com a la mateixa intranet, així com en una acció formativa dins el pla de formació
interna, així com a totes les persones que gestionin alguna de les xarxes municipals i que no siguin
personal propi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Que es publiqui a la web de l’Ajuntament. --------------------------------------------------------------Quarta. Que aquesta guia d’estil s’apliqui a tots els comptes propis de l’Ajuntament de Sant Lluís,
com a tots els comptes de les entitats dependents, per tal d’establir un criteri unificat en la gestió de
les mateixes." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/236374758#t=21m16s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Que l’Ajuntament de Sant Lluís elabori i aprovi una guia d’estil i ús de les xarxes
socials que són responsabilitat d’aquesta Administració.
Segon. Que aquesta guia d’estil es doni a conèixer al personal de l’Ajuntament pels
mitjans que s’estableixin, com a la mateixa intranet, així com en una acció formativa dins
el pla de formació interna, així com a totes les persones que gestionin alguna de les
xarxes municipals i que no siguin personal propi.
Tercer. Que es publiqui a la web de l’Ajuntament.
Quart. Que aquesta guia d’estil s’apliqui a tots els comptes propis de l’Ajuntament de
Sant Lluís, com a tots els comptes de les entitats dependents, per tal d’establir un criteri
unificat en la gestió de les mateixes.
SETÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2016
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, la secretària dona compte de la proposta de Batlia presentada amb relació
a l'assumpte indicat, que diu:
"Atès a la Memòria econòmica de l’Ajuntament de Sant Lluís amb relació al Compte General de
2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès a l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes de dia 20.07.17; -------------Atès el certificat de Secretaria, de dia 14.09.17, 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 2016. ----------------------------------------------Segona.- Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del Pressupost de
2016." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
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El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (3), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (6),
acorda:
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de 2016.
Segon. Remetre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General del
Pressupost de 2016.
VUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ AL
SECTOR TURÍSTIC DE LES ILLES BALEARS
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, la secretària dona compte de la moció presentada pel grup popular amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS --------------------------------d'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent MOCIÓ; -----------------------------------EXPOSICIÓ DE MOTIUS -----------------------------------------------------------------------------------------------El turisme és un sector imprescindible per a l'economia de les Illes Balears i del seus ciutadans, a
més d'un sector de futur, dins el qual, les Illes Balears tenen una posició de lideratge i un gran
potencial per a generar ocupació i riquesa. -------------------------------------------------------------------------Més del 30% de l'ocupació a les Illes Balears està generada directament per la indústria turística.
Això ens ha permès situar a la nostra comunitat en la primera a superar la greu situació econòmica
dels darrers anys. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Del que fa al conjunt nacional, el turisme suposa el 11’1% del PIB nacional i el 13’4% de l'ocupació
total generant uns 2’5 milions d'ocupacions directes. La despesa total durant el primer semestre del
2017 va augmentar un 14,8%, arribant a la històrica xifra de 37.217 milions d’euros, situant-se les
expectatives en 83 milions de visitants, superant així el lideratge de competidors com França. ------L'aprovació de la llei 8/2012, de 19 de Juliol, del Turisme de les Illes Balears, va suposar un punt
d'inflexió en la implantació d'un model turístic que va apostar decididament per la millora de l'oferta
i va facilitar a la indústria la reconversió i modernització dels seus establiments, circumstància que
ha possibilitat la recuperació del mercat i ha situat a les nostres illes entre una de les principals
destinacions europees. --------------------------------------------------------------------------------------------------No obstant tot l'anterior, la veritat és que des de la fa algun temps s'han manifestat una sèrie
d'accions vandàliques que, impulsades per determinats col·lectius, atempten contra els interessos
turístics de la nostra comunitat. Es tracta d’accions intimidatòries que tenen com a objectiu
boicotejar la temporada turística a les Illes Balears i que tenen el seu origen en una campanya
organitzada de sabotatge contra el sector que també ha tingut les seves rèpliques en diferents
comunitats autònomes d'indubtable rellevància turística com són la Comunitat Valenciana,
Catalunya i el País Basc. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aquesta campanya radical contra el turisme en les Illes Balears posa en risc l'evolució positiva de
les dades, que mostren que la indústria turística a les Illes Balears és un sector econòmic en
creixement creador de riquesa i llocs de treball. ------------------------------------------------------------------Per tot això, hem de defensar al sector turístic com a part de la nostra identitat hospitalària i
perseguir als qui pretenguin alterar negativament la seva imatge a les Illes Balears, motiu per el
que el GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR presenta a la consideració la següent proposta,
ACORD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- L'Ajuntament de Sant Lluís condemna qualsevol acció violenta, acte vandàlic o manifestació
fòbica contra els interessos turístics de les Illes Balears. -------------------------------------------------------2.- L'Ajuntament de Sant Lluís insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de
les Illes Balears a actuar amb contundència davant els actes vandàlics contra el sector turístic o
manifestacions de fòbia explicita contra les persones que ens visiten. --------------------------------------3.- L'Ajuntament de Sant Lluís insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de
les Illes Balears a impulsar mesures per a protegir la imatge turística de les Illes Balears i preservar
el seu prestigi com a destí hospitalari i de qualitat per combatre els efectes d'aquesta campanya
intimatòria pugui tenir sobre els potencials visitants que tinguin previst triar a les Illes Balears com
la seva destinació turística." ---------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/236374758#t=26m43s
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació les esmenes
presentades per l'equip de govern, en concret:
- En el primer punt, allà on diu: "...manifestació fòbica contra els interessos turístics...";
substituir-ho per: "...manifestació fòbica en general i, en concret, contra els interessos
turístics..."
- En el segon punt, allà on diu: "...a actuar amb contundència..."; substituir-ho per: "...a
continuar actuant amb contundència..."
- En el tercer punt, allà on diu: "...a impulsar mesures..."; substituir-ho per: "a continuar
impulsant mesures..."
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda
aprovar-les.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel grup del Partit Popular
amb la incorporació de les esmenes aprovades.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. L'Ajuntament de Sant Lluís condemna qualsevol acció violenta, acte vandàlic o
manifestació fòbica en general i, en concret, contra els interessos turístics de les Illes
Balears.
Segon. L'Ajuntament de Sant Lluís insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
del Govern de les Illes Balears a continuar actuant amb contundència davant els actes
vandàlics contra el sector turístic o manifestacions de fòbia explicita contra les persones
que ens visiten.

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:27/10/2017 12:32:30
FECHA:28/10/2017 9:20:04

12

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Tercer. L'Ajuntament de Sant Lluís insta a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
del Govern de les Illes Balears a continuar impulsant mesures per a protegir la imatge
turística de les Illes Balears i preservar el seu prestigi com a destí hospitalari i de qualitat
per combatre els efectes d'aquesta campanya intimatòria pugui tenir sobre els potencials
visitants que tinguin previst triar a les Illes Balears com la seva destinació turística.
NOVÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2017/724, 2017/725 I 2017/860.
APROVACIÓ EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7, 8 I 9 AL
PRESSUPOST DE 2017
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
Resolució de Batlia núm. 2017/724, de dia 28.07.17:
"Atesa la Convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehícles
elèctrics destinats a l’Administració pública local, dins el programa operatiu FEDER 2014-2020
(BOIB núm.58, de 13 de maig de 2017). ----------------------------------------------------------------------------Atès que per Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 10 de juliol es concedeix
una subvenció a l’Ajuntament de Sant Lluís per import de 26.000 euros per a la instal·lació de
quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. ---------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 7 al Pressupost de 2017, 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. 7 al Pressupost de 2017 en la modalitat
de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: ------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES ------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
3

1721

DESCRIPCIÓ

IMPORT

61900 INSTAL·LACIÓ PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
TOTAL

26.000,00
26.000,00

ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS -----------------------------------------------------------------Econòmic

Descripció
75080TRANSFERÈNCIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
TOTAL

IMPORT
26.000,00
26.000,00

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

Resolució de Batlia núm. 2017/725, de dia 28.07.17:
"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 l’àrea de despesa 1 i al capítol 1 de
personal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista la proposta del regidor d’economia i hisenda; vist l’informe d’intervenció; i en virtut de les
atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, ----------------------------------------------RESOLC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa i del
capítol 1 de personal, segons el detall següent: -------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
4 151 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

ALTES
3.260,00

3

170

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

350,00

4

171

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

800,00

2

211

16103 PENSIONS EXCEPCIONALS

2

221

16104 PREMI PER JUBILACIO PERSONAL LABORAL

90,00
6.000,00

2 2311

13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

460,00

6

360,00

320

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

6 3230

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

260,00

6 3231

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

4.900,00

6 3232

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

240,00

6

330

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

310,00

6 3321

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

1.820,00

6 3341

13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

11.360,00

1

337

13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

1.600,00

7

338

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

350,00

1

341

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

350,00

3

432

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

350,00

1

912

10000 RETRIBUCIONS

5

920

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

3 1531

48900 SUBVENCIONS FESTES URBANITZACIONS

3 1531

22609 ACTIVITATS URBANITZACIONS

3 1721

61900 INSTAL·LACIÓ PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

3 1721

48900 SUBVENCIONS CAMPANYA COMPOSTATGE

3 1721

22799 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

BAIXES

1.370,00
34.230,00
34.230,00

34.230,00

ALTES

BAIXES
1.200,00

1.200,00
14.000,00
10.000,00
4.000,00
15.200,00

15.200,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." -------------------------Resolució de Batlia núm. 2017/860, de dia 25.09.17:
"Atès l’Acord de Col·laboració entre la Fundació Foment del Turisme de Menorca i
l’Ajuntament de Sant Lluís, per al finançament de la OKTOBERFEST PUNTA PRIMA
BEACH. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2017, 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. 9 al Pressupost de 2017 en la
modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: -----------------------
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ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES -----------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
3
432
22699 ALTRES DESPESES DIVERSES
TOTAL

IMPORT
17.000,00
17.000,00

ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS ------------------------------------------------------------Econòmic
Descripció
48000 TRANSFERÈNCIES DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE
TOTAL

IMPORT
17.000,00
17.000,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." -------------------------El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/236374758#t=33m18s
El Ple en resta assabentat.
DESÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXERCICI DEL PRESSUPOST I
MOVIMENT DE TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 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 27.07.17 s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al segon
trimestre de 2017, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2017/742. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.
DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/742, de dia 03.08.17, 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,
corresponent a la Sra. Adelaida Ponsetí Pons les d’educació i cultura; posteriorment, mitjançant
Resolució núm. 291, de data 4 d’abril de 2016 es van modificar dites delegacions però sense
afectar a l’efectuada en 2015 a favor de la Sra. Ponsetí. -------------------------------------------------------Motius personals han comportat la renuncia de la Sra. Ponsetí a l’acta de regidora, el que ha
propiciat l’entrada en l’equip de govern municipal del Sr. Antonio Garcia Romero; aquest canvi ha
d’implicar la modificació de la delegació de les àrees d’educació i cultura. ---------------------------------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: ----------------
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Primer.- Deixar sense efecte les delegacions efectuades a la Sra. Adelaida Ponsetí Pons
mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 804, de 22.06.2015. -----------------------------------------------------Segon.- Delegar en el regidor Antonio Garcia Romero les següents àrees municipals: -----------------− Àrea d’educació. ------------------------------------------------------------------------------------------------− Àrea de cultura. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- 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. ------------------------------------------------------Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri." ----------------

El Ple en resta assabentat.
DOTZÈ. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP PSOE, RE 3650, DE
DIA 17.08.17
La secretària dona compte de l'escrit presentat pel grup municipal del PSOE, RE 3650,
de dia 17.08.17, 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 la regidora Teresa Borras Atienza continua com a portaveu
del grup PSOE. Així mateix, comunica que el regidor del grup socialista, Antonio García
Romero, queda adscrit a la Comissió Informativa General.
El Ple en resta assabentat.
TRETZÈ. DONAR COMPTE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
La secretària dona compte de les següents sentències:

Sentència 261/2017, d’1 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Palma, amb relació al recurs contenciós administratiu
(procediment ordinari 99/2015) interposat per la Sra. AM.A.P.
En data 03.08.2015 la Sra. AM.A.P interposà recurs contenciós administratiu contra la
presumpta desestimació, per silenci administratiu negatiu, de la reclamació de
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament, interposada per la recurrent el 03.12.2014 i
en la que demanava una indemnització de 200.000€ com a conseqüència del
funcionament anormal de l’Ajuntament davant l’exercici de l’acció pública urbanística per
part de la demandant per la construcció d’un complex d’apartaments a l’establiment
hoteler Xaloc, actuació urbanística que va donar lloc a la Sentència 279/2003, de
31.03.2003 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que va ordenar a
l’Ajuntament a adoptar les mesures previstes als arts. 25 i 26 de la Llei 10/1990, de
Disciplina urbanística.
La Sentència 261/2017 estima parcialment el recurs i declara el dret de l’actora a obtenir
una indemnització de 1.053,79€ en concepte de responsabilitat patrimonial. Contra la
Sentència es pot interposar recurs d’apel·lació.
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Sentència 370, de 05 de setembre de 2017, de la Sala del Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb relació al recurs
d’apel·lació (125/2017) interposat per l’Ajuntament contra la Sentència 425/2016 de
8 de novembre, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Palma en el marc del
recurs contenciós administratiu PO 70/2015 interposat per l’Ajuntament contra el
Consell Insular.
En data 12 de juny de 2015 l’Ajuntament va interposar recurs contenciós administratiu
contra la Resolució de la Consellera executiva del Departament d’Ordenació del Territori
del Consell Insular, de data 26 de novembre de 2014, per la qual es va requerir a
l’Ajuntament per tal que aportés acord del Ple decidint la interposició de la reclamació de
responsabilitat patrimonial que s’havia formulat el 6 d’octubre de 2014, així com la
desestimació presumpta del recurs administratiu interposat contra la Resolució
esmentada, i la Resolució del Conseller executiu del Departament d’Ordenació Territorial
i Turística de 18.08.2015, que va inadmetre el recurs i va declarar desistit a l’Ajuntament
de la reclamació, arxivant l’expedient. La Sentència 425/2016, de 8 de novembre, declara
inadmissible el recurs pel que va a la Resolució de 26 de novembre de 2014 i del punt
primer de la Resolució de 18 d’agost de 2015 i desestima el recurs contenciós
administratiu en la resta de pediments, declarant que la Resolució de 18 d’agost de 2015
no infringeix l’ordenament jurídic. Contra la sentència es va interposar recurs
d’apel·lació, que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha desestimat
mitjançant la Sentència 370, de 5 de setembre, confirmant íntegrament la Sentència
425/2016, de 8 de novembre.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/236374758#t=40m06s
El Ple en resta assabentat.
CATORZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
QUINZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a l’aljub
que es vol fer en els horts socials, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio
Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/236374758#t=41m03s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al quadre resum amb el resultat econòmic de les Jornades Literàries que se li havia de
lliurar, així com la resposta del regidor de Cultura, Antonio Garcia Romero, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/236374758#t=41m53s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Elvira Capó García, amb relació a
qüestions que va demanar en el Ple del mes de juny respecte a la modificació de crèdit
per incorporació de romanents i que no se li han lliurat, així com la resposta del regidor
d’Economia i Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/236374758#t=42m56s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
intervenció que va fer en el darrer Ple reiterant qüestions demanades en el Ple del mes
de maig, així com la resposta del regidor d’Economia i Hisenda, Joan M. Pons Sintes, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/236374758#t=44m05s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació al
rellotge del Pla de sa Creu, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/236374758#t=45m05s
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 28.09.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/236374758#t=46m03s
Tot seguit, intervé la regidora d’Afers Socials disculpant-se davant la Sra. Tronch
Folgado per no haver-li lliurat, per un problema tècnic, les preguntes que va demanar a la
passada sessió respecte al servei d’atenció domiciliaria. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/236374758#t=47m45s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:50, 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=0B1XwLUGGrFdzUXJMU1hHOWQ4c0E
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
utyR7HFfl2zj2w7FGiUPr6+kiHU=(00000.MTS)
5oljV3QU1onKghpDBnT08yIuHj4=(00001.MTS)
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