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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 27/04/2017
Hora: de les 20:00 a les 21:05 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Moció que
presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI de recolzament al manifest "Per
la reforma del sistema de finançament"
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.04.17. Proposta que
presenta el regidor de Turisme i Urbanitzacions d'aprovació de l'expedient de
contractació del servei de transport temporal de persones amb mini-tren turístic a la costa
de Sant Lluís
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.04.17. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm.
3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.04.17. Moció que
presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI amb relació a l'adopció
d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superàvit sense
haver de generar ingressos pel mateix valor
Sisè. Proposta del regidor d'Urbanisme per a l'esmena dels errors materials comesos en
les adaptacions de les normes subsidiàries amb relació al Pla Parcial del sector 13 "Sa
Sivina de Baix"
Setè. Resolució de Batlia núm. 2017/262. Aprovació expedient de modificació de crèdit
núm. 3 al Pressupost de 2017. Donar-ne compte
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Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2017/307. Inici expedient administratiu per concedir a
Alicia Magdalena Sintes Olives el títol de Filla Predilecta de Sant Lluís
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. 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 30.03.17.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per onze vots a favor i
l'abstenció del Sr. Mercadal Stevenson, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 23.03.17.
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS, PSOE I EL PI DE
RECOLZAMENT AL MANIFEST "PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE
FINANÇAMENT"
La secretària informa que el present punt va quedar damunt la taula a la sessió plenària
de dia 30.03.17. Tot seguit, dóna compte del dictamen que va emetre la Comissió
Especial de Comptes de dia 23.03.17, que diu:
"Havent estat sol·licitat, per part del Cercle d’Economia de Mallorca, a la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) la remissió a tots els ajuntaments de les Illes del text del
manifest “Per a la reforma del sistema de finançament”, per si escau, els respectius consistoris
adoptin el corresponent acord de recolzament a l’esmentat manifest, que es transcriu a continuació:
MANIFEST “PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT” -----------------------------------“L'Estat de les Autonomies ha millorat la qualitat de vida i l'equitat en l'accés als serveis públics
dels ciutadans però el seu finançament segueix presentant problemes seriosos. Des de la seva
creació, el tracte que s'ha donat a les Illes Balears en matèria de finançament ha estat clarament
deficient. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 22 de juliol del 2.005 la Plataforma Cívica “Demanem als partits polítics un gran acord de
finançament per a les Balears”, integrada per trenta-una entitats,va presentar a tots els partits
polítics amb presència parlamentària el document: “Proposta de reforma del model de
finançament”. Amb el model de finançament previ a la reforma del 2.009, érem sens dubte
l'autonomia pitjor tractada pel que fa als recursos assignats per l'Estat per finançar les
transferències rebudes, el gruix de les quals es correspon amb la despesa social de l'estat del
benestar: sanitat, educació i serveis socials. -----------------------------------------------------------------------A partir de l'any 2009, amb la reforma de la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes, es
millora parcialment aquesta situació crònica d’infrafinançament, que segueix sent insuficient, doncs
cal no oblidar que la totalitat dels recursos financers disponibles per les Illes Balears està
condicionada per: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Model de Finançament en si mateix ------------------------------------------------------------------------------ Les inversions de l'Estat ------------------------------------------------------------------------------------------------ El Règim Especial de les Illes Balears ------------------------------------------------------------------------------ El deute de la Comunitat ----------------------------------------------------------------------------------------------1.- El Model de Finançament. ----------------------------------------------------------------------------------------La reforma del 2.009 aportà millores considerables. Va permetre a les Illes Balears sortir de la cua
del finançament, passant d'un saldo fiscal negatiu del 7,43% del PIB a un 5,08% del PIB. És una
passa important però no suficient. Les Illes Balears són una de les majors aportants a la solidaritat
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interterritorial, principi que no es qüestiona. No sembla just que Comunitats amb una capacitat de
recaptació inferior a la nostra acabin rebent recursos en algun cas fins a un 30% per sobre de la
mitjana. En altres termes, som els segons que més aportem per càpita al sistema i passem a la
desena posició com a perceptors de recursos per càpita. Sembla raonable que el nou model cerqui
un finançament homogeni de l'estat del benestar, sense discriminacions, perquè tots els espanyols
independentment d'on visquem rebem els mateixos recursos. Entenem que hauria d'elaborar-se
una “cistella comuna de serveis bàsics per a tots els espanyols” valorada objectivament, de manera
que cada Comunitat tingui els mateixos recursos per càpita per prestar els mateixos serveis.
Segons les últimes dades disponibles la mitjana espanyola de la despesa pública per habitant en
sanitat és de 1.357 euros, i la mitjana de Balears és 1.275. Si parlem d'educació, la mitjana
espanyola és de 915 euros i la de Balears de 831 euros. ------------------------------------------------------El sistema actual és de guanyadors i perdedors. Aquesta és una de les deficiències del sistema:
els que mostren una major capacitat fiscal, els majors aportants al sistema, no haurien de rebre
menys recursos que els beneficiaris del mateix. Això significa, en el cas de les Balears, que
Comunitats amb les quals som solidaris disposen de més recursos per càpita que nosaltres.
La distribució de recursos del sistema actual resulta arbitrària, entesa com a aliena a la raó i a la
justícia, de manera que la societat balear demanda que es compleixi el principi bàsic d’ordinalitat
de manera que els mecanismes d'anivellació no alterin la posició de les Balears en l'ordenació de
recursos per càpita rebuts del sistema de finançament, que no hagués de tenir un altre filtre que el
relatiu a un sistema fiscal efectivament progressiu, que garanteixi una distribució justa dels
recursos que no reverteixi la posició ordinal dels seus ciutadans en termes de recursos finals
disponibles. Una postura lògica aniria en l'adreça d'un fons únic per pagar l'estat del benestar, per
pagar els serveis mínims comuns a tots els espanyols, que podria ser bàsicament l'actual Fons de
Garantia. Més enllà d'aquests serveis mínims comuns, cada Comunitat Autònoma hauria de
debatre quins serveis addicionals volen els seus ciutadans i els seus dirigents assumir el cost
polític del seu finançament. En el nou model les Comunitats Autònomes han d'assumir els principis
de transparència, autonomia financera i responsabilitat fiscal. Els ciutadans demanem un nou
model de finançament basat en: la solidaritat, l'equitat entesa com l'accés als serveis públics
independentment de les capacitats fiscals, l'absència de privilegis, l'anivellació parcial doncs d'una
altra manera desapareixen els incentius a recaptar, el respecte al principi d’ordinalitat, una
redistribució de recursos vinculada al bon ús que es faci dels mateixos, la simplicitat, l'eficàcia i la
transparència. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Inversions de l'Estat. -----------------------------------------------------------------------------------------------En l'última dècada, en la recepció d'inversions per càpita de l'Estat, hem estat cadascun dels anys
els últims, excepte un any que vam anar els penúltims. S'entén que alguns anys es doni prioritat a
altres comunitats, però no s'entén que sempre estiguem en la cua, i sovint per sota del 50% de la
inversió mitjana per càpita, quan les Balears són una de les Comunitats que disposa de menys
capital públic per habitant a causa del dèficit històric d'inversions públiques. Els ciutadans
demanem que les inversions de l'Estat en les Comunitats Autònomes segueixin un procediment
transparent, que permeti la comparació, que hi hagi un debat polític on es tinguin en compte
elements de decisió tals com: els condicionaments geogràfics, la insularitat, la desigualtat en la
riquesa, el capital públic i la inversió mitjana per càpita en cadascuna de les Comunitats.-------------3.- El Règim Especial de les Illes Balears. -----------------------------------------------------------------------És un instrument, independent del sistema de finançament, que hauria d'aportar a les Balears
recursos per corregir els costos de la insularitat i la pluriinsularitat. Les Illes Balears presenten uns
fets diferencials i excepcionals que han de tenir-se en compte no solament en les despeses
corrents sinó també en la inversió pública. Els Fons Comunitaris tampoc ajuden en aquest sentit
perquè som una de les Comunitats amb més restriccions al seu accés. La pròpia Constitució
estableix que s'atendrà al fet de la insularitat per garantir el principi de solidaritat entre territoris. La
insularitat i la pluriinsularitat fan que el cost de la vida i per tant el del manteniment de l'estat del
benestar sigui superior al de la Península. D'altra banda referent a la inversió pública, destaquem
com a elements diferencials que les nostres comunicacions amb l'exterior no depenen de vies
ferroviàries o de carreteres intercomunitàries sinó dels ports i aeroports, la nostra indústria turística
necessita unes infraestructures específiques per rebre a més de tretze milions de visitants a l'any,
la estacionalitat de la majoria dels nostres turistes, un litoral enorme a protegir, etcètera. Els
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ciutadans demanem que es desenvolupi aquest Règim Especial, que no és cap privilegi sinó un
mecanisme habitual en la Unió Europea, de manera que es compensi el cost d'insularitat.------------4.- El deute de la Comunitat. -----------------------------------------------------------------------------------------El deute de les balears ascendeix a uns nou mil milions d'euros. L’infrafinançament crònic de les
competències transferides, la falta d'equitat vertical del sistema i la falta de finançament
d'inversions per l'Estat ha obligat a les Balears a endeutar-se. En el millor dels casos s'han
substituït transferències o participacions en tributs de l'Estat per deute amb l'Estat, quan les
Balears han aportat i aporten molt més del que reben. Tot aquest endeutament públic i privat
provoca que una part important del pressupost de la Comunitat es destini al pagament d'interessos
i a la devolució del principal del deute, disminuint els recursos disponibles per al finançament dels
serveis bàsics. Els ciutadans de les Balears sol·licitem que la part del deute de la Comunitat
provocada per l’infrafinançament de l'estat del benestar i de la inversió pública sigui assumida per
l'Estat a canvi de compromisos efectius per part de la Comunitat Autònoma en el control del dèficit
públic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petició urgent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sistema de finançament actual és un element d'inestabilitat política i de frustració per als
ciutadans. Tots som conscients que el pas del temps no soluciona aquest problema sinó que ho
agreuja. Els membres de la Plataforma demanem als partits polítics una reforma urgent del sistema
de finançament que corregeixi tants d’anys de finançament injust.” ------------------------------------------Es per tot això, que l’Ajuntament de Sant Lluís acorda l’adopció dels següents acords: ----------------Primer.- L’Ajuntament de Sant Lluís dona suport al manifest “Per a la reforma del sistema de
finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca. ----------------------------------------------------Segon.- L’Ajuntament de Sant Lluís col·laborarà en les iniciatives impulsades per part del Cercle
d’Econimia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic més favorable per a les
Illes Balears. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- L’Ajuntament de Sant Lluísdonarà compte dels presents acords a la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB)." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el Cercle d’Economia de Mallorca va sol·licitar a la FELIB
la remissió a tots els ajuntaments de les Illes del text del manifest “Per a la reforma del sistema de
finançament”, per tal que, si és el cas, els respectius consistoris adoptin el corresponent acord de
suport a l’esmentat manifest. Aquest Ajuntament ha considerat que sí que s’hi ha de donar
recolzament i que, per açò, s’ha presentat aquesta moció. -----------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina anuncia que el Grup del Partit Popular s’abstindrà i que emetrà el seu vot definitiu
en el Ple. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president afegeix que al seu entendre es tracta d’una moció a la qual fàcilment pot adherir-se el
grup del Partit Popular, ja que és una reclamació històrica.-----------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la moció presentada.-------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PSOE (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. L’Ajuntament de Sant Lluís dona suport al manifest “Per a la reforma del sistema de
finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca. ----------------------------------------------------Segona. L’Ajuntament de Sant Lluís col·laborarà en les iniciatives impulsades per part del Cercle
d’Economia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic més favorable per a les
Illes Balears. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. L’Ajuntament de Sant Lluís donarà compte dels presents acords a la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB)." ----------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/215795411#t=2m24s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.

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:29/05/2017 13:06:55
FECHA:29/05/2017 14:42:36

4

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. L’Ajuntament de Sant Lluís dona suport al manifest “Per a la reforma del sistema
de finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca.
Segon. L’Ajuntament de Sant Lluís col·laborarà en les iniciatives impulsades per part del
Cercle d’Economia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic més
favorable per a les Illes Balears.
Tercer. L’Ajuntament de Sant Lluís donarà compte dels presents acords a la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.04.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE TURISME I URBANITZACIONS
D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
TEMPORAL DE PERSONES AMB MINI-TREN TURÍSTIC A LA COSTA DE SANT
LLUÍS
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Turisme i Urbanitzacions amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que per Resolució d’Alcaldia 2017/285, de data 10 d’abril s’ha iniciat l’expedient de
contractació per a l’adjudicació del contracte administratiu especial del servei de transport temporal
de persones amb mini-tren turístic a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluís; ----------Redactat els plecs de clàusules administratives i els de tècniques i emesos els pertinents informes
de secretaria i intervenció, que consideren com a procediment més adequat l’obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, venc en elevar a la consideració de la
Comissió Informativa Especial de Comptes la següent ----------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 2017/285, de 10 d’abril, per la qual s’inicia l’expedient per
a la contractació del servei de transport temporal de persones amb mini-tren turístic a la zona de la
costa del terme municipal de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, del servei de transport temporal de persones amb
mini-tren turístic a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluís, convocant licitació. --------Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir el
contracte administratiu especial del servei.-------------------------------------------------------------------------Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de
licitació, per a què en el termini de 16 dies naturals es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Sisè.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil de contractant, amb una
antelació mínima de set respecte a la reunió per qualificar la documentació administrativa." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que, després de molts d’anys de funcionar així com
funcionava el tren turístic, s’ha redactat un plec de clàusules administratives i tècniques; que hi ha
modificacions respecte a la qüestió del recorregut, ja que s’arriba fins a Cap d’en Font; que una
vegada adjudicat, es veurà quins són els punts més adequats per situar-hi les parades; i que
espera que hi hagi gent interessada a participar en aquest expedient de contractació. ------------------

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:29/05/2017 13:06:55
FECHA:29/05/2017 14:42:36

5

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

El Sr. Coll Alcina manifesta que veu bé que el contracte sigui per cinc anys amb la possibilitat de
ser prorrogat per períodes anuals de fins a cinc anys més, i demana si hi ha hagut gent
interessada. El Sr. Carretero respon que sí que hi ha hagut més gent interessada, a part de la
persona que ha gestionat el tren durant els darrers anys. Per altra banda, manifesta que, a part
dels criteris polítics, entre Secretaria i Intervenció han fet una feina tècnica important, cosa que és
d’agrair. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina manifesta que, per una banda, està bé aquest servei de tren turístic; però, per
altra banda, no sap fins a quin punt és aconsellable d’arribar fins a Cap d’en Font, sobretot per
qüestions acústiques, com és ara la renou, cosa que creu que s’haurà de limitar, així com per la
qüestió de la circulació. A més, no creu que hi hagi cap usuari d’aquesta urbanització que empri
aquest servei, sinó que serà més una cosa turística. ----------------------------------------------------------El Sr. Carretero manifesta que, efectivament, s’hauran d’analitzar aquestes qüestions; que aquest
estiu es té previst fer un canvi de circulació a Cap d’en Font; i que s’ha de tenir en compte que
Binissafúller i Cap d’en Font són urbanitzacions que no tenen transport públic i que açò serà un
servei més que es doni als ciutadans. -------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) 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. Ratificar la Resolució de Batlia 2017/285, de 10 d’abril, per la qual s’inicia l’expedient per
a la contractació del servei de transport temporal de persones amb minitrén turístic a la zona de la
costa del terme municipal de Sant Lluís. ----------------------------------------------------------------------------Segona. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, del servei de transport temporal de persones amb
minitrén turístic a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluís, convocant licitació. ---------Tercera. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir el
contracte administratiu especial del servei. -------------------------------------------------------------------------Quarta. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de
licitació, perquè dins el termini de 16 dies naturals es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquena. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de contractant, amb una
antelació mínima de set dies respecte a la reunió per qualificar la documentació administrativa." ----

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/215795411#t=4m58s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Ratificar la Resolució de Batlia 2017/285, de 10 d’abril, per la qual s’inicia
l’expedient per a la contractació del servei de transport temporal de persones amb
minitrén turístic a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluí.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris varis d’adjudicació, del servei de transport
temporal de persones amb minitrén turístic a la zona de la costa del terme municipal de
Sant Lluís, convocant licitació.
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Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir el contracte administratiu especial del servei.
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant
l’anunci de licitació, perquè dins el termini de 16 dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Cinquè. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió per qualificar la documentació
administrativa.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.04.17.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 3/2017 DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El president informa que s'ha remès als membres de la comissió l'informe d'Intervenció, de dia
11.04.17, així com la proposta del regidor d'Economia i Hisenda, també de dia 11.04.17, amb
relació a l'assumpte indicat. --------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) 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 7.181,03 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors. ------------------------------------------N. d'entrada
F/2017/706

Data
Factura
Data doc.
Import total
Nom
21-3-17
9250
30-11-16
60,90 TERRAZOS Y MARMOLES FUGUET, S.L.

Text Explicatiu
Rajoles i vari

Aplicació
4 1532

22199

F/2017/802

1-4-17

415130

20-12-16

482,32 DISTRIBUIDORA MENORQUINA, S.A.

Material vari per Garantía Juvenil

5

920

22000

F/2017/1001

10-4-17

F 806

10-11-16

412,16 EQUIPAMENTS I SERVEIS 2030 SCP

Material vari per Biblioteca

6

3321

22001

F/2017/1003

4-4-17

A-450

30-9-16

101,71 GRUAS TORRES, S.L.

Retirades vehicles i desplaçaments

5

132

22799

F/2017/1004

4-4-17

A-451

30-9-16

101,64 GRUAS TORRES, S.L.

Retirades vehicles

5

132

22799

F/2017/1005

4-4-17

A-489

17-10-16

29,04 GRUAS TORRES, S.L.

Retirades vehicles

5

132

22799

F/2017/1006

4-4-17

A-512

31-10-16

79,86 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles

5

132

22799

F/2017/1007

4-4-17

A-513

31-10-16

29,04 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles

5

132

22799

F/2017/1008

4-4-17

A-514

31-10-16

18,15 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles

5

132

22799

F/2017/1009

4-4-17

A-556

30-11-16

72,62 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles i desplaçaments

5

132

22799

F/2017/1010

4-4-17

A-557

30-11-16

116,16 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles i desplaçaments

5

132

22799

F/2017/1011

4-4-17

A-590

31-12-16

14,54 GRUAS TORRES, S.L.

Desplaçaments vehicles

5

132

22799

F/2017/1012

28-3-17

A16000311

6-9-16

Lloguer sanitari per Concurs paelles Circuit Natural

7

338

22614

F/2017/1013

29-3-17

SL/2016001

8-4-16

1.034,55 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1014

29-3-17

SL/2016002

30-6-16

1.034,55 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1015

29-3-17

SL/2016003

6-10-16

1.095,57 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1016

29-3-17

1.034,55 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1017

9-3-17

5-2015
A16177

9-12-16
30-6-16

132,00 GEMLECA, S.A.

Apagar foc foguera Sant Joan

7

338

22613

F/2017/1018

20-3-17

45

27-12-16

159,72 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar ullastres, mates i pedres Poligon Sant Lluís

4

1532

22799

F/2017/1019

20-3-17

44

27-12-16

360,58 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Rebaixar terreny de voravies Binibèquer Vell

4

1532

22799

F/2017/1020

20-3-17

43

27-12-16

119,79 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar arrels de cipres S'Algar

4

1532

22799

F/2017/1021

20-3-17

42

27-12-16

59,90 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar passareles minusvàlids i pilones Platja de Binibèquer

4

1532

22799

232,32 ALYSERVI BALEARS MENORCA, S.L.

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:29/05/2017 13:06:55
FECHA:29/05/2017 14:42:36

7

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

F/2017/1022

20-3-17

41

27-12-16

99,88 SEBASTIAN PONS MERCADAL

F/2017/1023

20-3-17

39

30-11-16

219,62 SEBASTIAN PONS MERCADAL

F/2017/1024

20-3-17

38

30-11-16

79,86 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar passareles minusvàlids i pilones Platja de Punta Prima

4

1532

22799

Retirar Cactus i palmera Binibèquer Nou

4

1532

22799

Fer forats per àrbres pati Escola

6

3230

22699

Aplicació
4 1532

22199

7.181,03

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." -------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/215795411#t=9m02s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 7.181,03 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors.
N. d'entrada
F/2017/706

Data
Factura
Data doc.
Import total
Nom
21-3-17
9250
30-11-16
60,90 TERRAZOS Y MARMOLES FUGUET, S.L.

Text Explicatiu
Rajoles i vari

F/2017/802

1-4-17

415130

20-12-16

482,32 DISTRIBUIDORA MENORQUINA, S.A.

Material vari per Garantía Juvenil

5

920

22000

F/2017/1001

10-4-17

F 806

10-11-16

412,16 EQUIPAMENTS I SERVEIS 2030 SCP

Material vari per Biblioteca

6

3321

22001

F/2017/1003

4-4-17

A-450

30-9-16

101,71 GRUAS TORRES, S.L.

Retirades vehicles i desplaçaments

5

132

22799

F/2017/1004

4-4-17

A-451

30-9-16

101,64 GRUAS TORRES, S.L.

Retirades vehicles

5

132

22799

F/2017/1005

4-4-17

A-489

17-10-16

29,04 GRUAS TORRES, S.L.

Retirades vehicles

5

132

22799

F/2017/1006

4-4-17

A-512

31-10-16

79,86 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles

5

132

22799

F/2017/1007

4-4-17

A-513

31-10-16

29,04 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles

5

132

22799

F/2017/1008

4-4-17

A-514

31-10-16

18,15 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles

5

132

22799

F/2017/1009

4-4-17

A-556

30-11-16

72,62 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles i desplaçaments

5

132

22799

F/2017/1010

4-4-17

A-557

30-11-16

116,16 GRUAS TORRES, S.L.

Retirada vehicles i desplaçaments

5

132

22799

F/2017/1011

4-4-17

A-590

31-12-16

14,54 GRUAS TORRES, S.L.

Desplaçaments vehicles

5

132

22799

F/2017/1012

28-3-17

A16000311

6-9-16

Lloguer sanitari per Concurs paelles Circuit Natural

7

338

22614

F/2017/1013

29-3-17

SL/2016001

8-4-16

1.034,55 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1014

29-3-17

SL/2016002

30-6-16

1.034,55 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1015

29-3-17

SL/2016003

6-10-16

1.095,57 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1016

29-3-17

1.034,55 ASESORES LOCALES CONSULTORIA

Subministrament de dispositius software gessan mobile per Movilitat

5

132

20300

F/2017/1017

9-3-17

5-2015
A16177

9-12-16
30-6-16

132,00 GEMLECA, S.A.

Apagar foc foguera Sant Joan

7

338

22613

F/2017/1018

20-3-17

45

27-12-16

159,72 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar ullastres, mates i pedres Poligon Sant Lluís

4

1532

22799

F/2017/1019

20-3-17

44

27-12-16

360,58 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Rebaixar terreny de voravies Binibèquer Vell

4

1532

22799

F/2017/1020

20-3-17

43

27-12-16

119,79 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar arrels de cipres S'Algar

4

1532

22799

F/2017/1021

20-3-17

42

27-12-16

59,90 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar passareles minusvàlids i pilones Platja de Binibèquer

4

1532

22799

F/2017/1022

20-3-17

41

27-12-16

99,88 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar passareles minusvàlids i pilones Platja de Punta Prima

4

1532

22799

F/2017/1023

20-3-17

39

30-11-16

219,62 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Retirar Cactus i palmera Binibèquer Nou

4

1532

22799

F/2017/1024

20-3-17

38

30-11-16

79,86 SEBASTIAN PONS MERCADAL

Fer forats per àrbres pati Escola

6

3230

22699

232,32 ALYSERVI BALEARS MENORCA, S.L.

7.181,03

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.
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CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 20.04.17.
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS, PSOE I EL PI AMB
RELACIÓ A L'ADOPCIÓ D'INICIATIVES LEGISLATIVES QUE PERMETIN A LES
ENTITATS LOCALS REINVERTIR EL SEU SUPERÀVIT SENSE HAVER DE GENERAR
INGRESSOS PEL MATEIX VALOR
La secretària dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada pels grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI, amb
relació a l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------"Les entitats locals espanyoles són l'única administració pública que compleix amb els objectius
d'estabilitat. La seva contribució a la reducció del dèficit públic del Regne d'Espanya davant la Unió
Europea ha estat determinant. -----------------------------------------------------------------------------------------Des de l'any 2012, el conjunt de les corporacions locals ve generant superàvit: -------------------------2012
0,32% PIB
2.287 mill. € -------------------------------------------------2013
0,55% PIB
5.474 mill. € -------------------------------------------------2014
0,53% PIB
5.938 mill. € -------------------------------------------2015
0,47% PIB
5.094 mill. € -------------------------------------------------2016
0,64% PIB
7.083 mill. € -------------------------------------------------Però les restriccions imposades al seu reinversió han impedit que els ciutadans dels municipis
espanyols vegin millorada la seva qualitat de vida. ---------------------------------------------------------------Els alcaldes i alcaldesses espanyols es veuen en greus dificultats per explicar als seus veïns que
no poden atendre les seves demandes tot i comptar amb recursos disponibles per a això. -----------Durant els últims exercicis, l'obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al concepte de
"inversió financerament sostenible" i de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la
reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans. ---------A aquestes restriccions, per 2017 se suma la de no poder fer cap reinversió fins que els
pressupostos generals de l'Estat per a aquest any estiguin definitivament aprovats, a finals
d'aquest semestre o principis del pròxim, fent impossible la tramitació dels expedients
administratius durant aquest exercici . -------------------------------------------------------------------------------Precisament ara, quan millor és el superàvit de les entitats locals Espanyoles (7.083 mill. €, un 39%
més que el 2015; gairebé 26.000 mill. € en termes agregats des del 2012) i quan el nostre país, per
fi, ha complert l'objectiu de dèficit compromès amb Brussel·les, més restriccions tindrem per fer ús
d'uns recursos que són nostres i que han de ser utilitzats en benefici dels nostres veïns. ------------Aquesta situació, segons el parer de la Junta de Govern de la FEMP - coincidint amb tots els
governs locals del nostre país no pot ser acceptada. Ha arribat ja el moment que se'ns permeti
reinvertir nostre superàvit sense més restricció que el compliment de l'estabilitat pressupostària. --Per tot això la Junta de Govern de la FEMP, en la reunió extraordinària, celebrada el 6 d'abril de
2017, a iniciativa del seu president, Abel Caballero, aprova aquesta Resolució: -------------------------1.- Instar el Govern d'Espanya i als Grups Parlamentaris al fet que, per la via d'urgència, adoptin
iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu superàvit sense
haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa que considerin
oportuna per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en risc la
seva estabilitat pressupostària.-----------------------------------------------------------------------------------------2.- Tenint en compte l'entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, la
Disposició addicional noranta segona, ha d'establir que el termini temporal per a poder realitzar la
reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats contempli els exercicis 2017 i 2018, tant
en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, quedaria sense
aplicació legal el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5 de la Disposició addicional setzena del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que fa a la condició que la despesa executada en l'any 2018, hagi d'estar
compromès en l'any 2017, podent comprometre i executar la despesa en l'any 2017 i 2018. ---------
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3.- Traslladar aquesta Resolució a totes les corporacions locals espanyoles per al seu coneixement
i, si ho consideren oportú, per que el Ple de la Corporació manifesti el seu suport a la mateixa. ----Per tot l'anteriorment exposat, els grups municipals Volem Sant Lluís, PSOE i el PI, proposen al Ple
de l'Ajuntament de Sant Lluís, els següents ACORDS: ----------------------------------------------------------1. Instar el Govern d'Espanya i als Grups Parlamentaris al fet que, per la via d'urgència, adoptin
iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu superàvit sense
haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa que considerin
oportuna per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en risc la
seva estabilitat pressupostària.-----------------------------------------------------------------------------------------2.- Tenint en compte l'entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, la
Disposició addicional noranta segona, ha d'establir que el termini temporal per a poder realitzar la
reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats contempli els exercicis 2017 i 2018, tant
en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, quedaria sense
aplicació legal el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5 de la Disposició addicional setzena del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que fa a la condició que la despesa executada en l'any 2018, hagi d'estar
compromès en l'any 2017, podent comprometre i executar la despesa en l'any 2017 i
2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Traslladar aquest acord al Govern Central i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que és una moció que ens va arribar des de la FEMP; que ens
sembla lògic que s’intenti afluixar en aquest aspecte; i que, per açò, la presentam al Ple per a la
seva aprovació. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, en principi, es tracta d’una moció que està dins un sentit
comú i que és clar que la situació de 2017 no és la mateixa que la de 2011, i que tot va
evolucionant. Anuncia que el Grup del Partit Popular s’abstindrà i que emetrà el seu vot definitiu en
el Ple.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la moció presentada.-------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda elevar
a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: ------------------------------Primera. Instar el Govern d'Espanya i els grups parlamentaris a adoptar, per la via d'urgència,
iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu superàvit sense
haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa que considerin
oportuna per tal de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en
risc la seva estabilitat pressupostària. -------------------------------------------------------------------------------Segona. Tenint en compte l'entrada en vigor dels Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2017,
la disposició addicional noranta-dos ha d'establir que el termini temporal per a poder realitzar la
reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats prevegi els exercicis 2017 i 2018, tant
en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, quedaria sense
aplicació legal el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5 de la disposició addicional setzena del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que fa a la condició que la despesa executada dins l'any 2018 ha d'estar
compromesa dins l'any 2017, de manera que es pugui comprometre i executar la despesa dins els
anys 2017 i 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Traslladar aquest acord al govern central i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/215795411#t=11m26s
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Represa la sessió després d'haver fet una pausa de cinc minuts, en primer lloc, la
batlessa sotmet a votació l'esmena d’addició presentada pel Grup del Partit Popular. El
text de l'esmena és el següent:
"Instar el Govern d'Espanya i els grups parlamentaris a modificar la Llei d'estabilitat
pressupostària per possibilitar l'ajustament del càlcul de la regla de la despesa amb
l'import de les obligacions reconegudes amb el romanent de tresoreria per despeses
generals que provenen de despeses afectades de l'exercici anterior."
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar-la.
A continuació, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió
Especial de Comptes amb la incorporació de l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Instar el Govern d'Espanya i els grups parlamentaris a adoptar, per la via
d'urgència, iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles reinvertir
el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en
qualsevol iniciativa que considerin oportuna per tal de millorar la qualitat de vida dels
seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària.
Segon. Instar el Govern d'Espanya i els grups parlamentaris a modificar la Llei
d'estabilitat pressupostària per possibilitar l'ajustament del càlcul de la regla de la
despesa amb l'import de les obligacions reconegudes amb el romanent de tresoreria per
despeses generals que provenen de despeses afectades de l'exercici anterior.
Tercer. Tenint en compte l'entrada en vigor dels Pressuposts Generals de l'Estat per a
l'any 2017, la disposició addicional noranta-dos ha d'establir que el termini temporal per a
poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats prevegi els
exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les
execucions. Per tant, quedaria sense aplicació legal el contingut del paràgraf segon de
l'apartat 5 de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa a la
condició que la despesa executada dins l'any 2018 ha d'estar compromesa dins l'any
2017, de manera que es pugui comprometre i executar la despesa dins els anys 2017 i
2018.
Quart. Traslladar aquest acord al govern central i a tots els grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats.
SISÈ. PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME PER A L'ESMENA DELS ERRORS
MATERIALS COMESOS EN LES ADAPTACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
AMB RELACIÓ AL PLA PARCIAL DEL SECTOR 13 "SA SIVINA DE BAIX"
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
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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 set vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc vots en contra, corresponents als
membres del PP (5), incloure'l a l'ordre del dia.
La justificació del vot en contra del Partit Popular a la inclusió del present punt a l'ordre
del dia es pot consultar a l'enllaç següent: https://vimeo.com/215795411#t=16m37s
A continuació, la secretària dona compte de la proposta presentada pel regidor
d'Urbanisme amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"D'acord amb el Pla Parcial del Sector 13 “Sa Sivina de Baix” els espais públics a cedir a
l'Ajuntament de Sant Lluís, per part dels promotors de la urbanització eren: ------------------------------Zona verda pública del sistema general
55.500 m²
Zona verda pública del sistema local
54.624 m²
Equipament Escolar i cívic-social públic
9.159 m²
Equipament Esportiu públic
2.350 m²
Zona per als vianants
1.297 m²
Vials i aparcaments
8.623 m²
Mentre els terrenys que quedaven d'ús privat eren: --------------------------------------------------------------Equipament cívic-recreatiu
5.091 m²
Equipament esportiu privat
7.783 m²
Solar hoteler
64.664 m²
Equipament comercial
2.094 m²
A.I. Infraestructures
3.190 m²
Arrel d’una consulta urbanística, es detecta l’errada de qualificació dels equipaments en els plànols
de la zona, al comparar la informació gràfica del Pla Parcial original amb els de la Modificació de
les NN.SS. adaptació al PTI, àrea de la costa, aprovació definitiva de 08.08.2012, i amb els de les
NN.SS. de Planejament, adaptació a les DOT, aprovació definitiva de 24.05.2004. ---------------------Comparant gràficament el plànol núm. 11 de la Modificació del PPO del Sector 13 amb el plànol
núm. V-4 de les NN.SS. de Planejament, adaptació a les DOT, es fa evident l’origen de l’errada: les
parcel·les assenyalades com a equipament, tant públic om privat, al PPO original, mantenen la
seva nomenclatura en lletres, però el grafisme de diferents trames en blanc i negre del plànol
original, es transforma en color marró en les NN.SS. adaptació a les DOT, i en l’explicació de la
llegenda és on es produeix l’errada, al passar l’equipament esportiu públic (EDP) de 2.350 m² de
superfície del PPO original, a anomenar-se equipament públic privat (EDP) a les Normes DOT.
Aquí encara es conserva el pas per a vianants del PPO original. Aquesta errada s’arrossega i es
magnifica en les NN.SS. adaptació al PTI, on ja desapareix el pas per a vianants de 1.297 m²,
grafiant-se com a part del solar Hoteler, i es grafia com a equipament esportiu públic l’equipament
esportiu privat de 7.783 m² i l’equipament cívic social i recreatiu de 5.091 m²). També, i atenent a la
nova cartografia, es recalculen els quadres de superfícies del Sector 13, agreujant l’errada. ---------Com a greuge de la situació convé recordar que tots els equipaments estan edificats i que en
Equipaments públics del Pla Parcial hi ha una concessió a favor dels propietaris de la instal·lació
hotelera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es tracta d'errors materials ja que en les memòries de les adaptacions de planejament en cap
moment es parla que hi hagi intenció alguna de modificar el Pla Parcial del sector 13 “Sa Sivina de
Baix” . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A més, les notes registrals i escriptures de cessió realitzades deixen molt clar que terrenys són de
titularitat i ús públic i quins són de titularitat i ús privat. ----------------------------------------------------------Vist l’informe-documentació elaborat pels serveis tècnics municipals i l’informe de secretaria amb
relació a la possibilitat d’esmenar les errades materials, venc en elevar al Ple la següent ------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’informe tècnic elaborat pels Serveis Tècnics Municipals amb relació a l’esmena
d’errades de Sa Sivina de Baix, i en conseqüència acordar l’esmena dels errors materials detectats
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a l’expedient de modificació de les normes subsidiàries d’adaptació al Pla Territorial Insular a
l’àmbit de les zones turístiques amb relació al Pla Parcial del Sector 13 “Sa Sivina de Baix”, tant en
les seves determinacions gràfiques com en els quadres de superfícies, d’acord amb l’annex gràfic
(plànol SU-TUR-9 modificat), i amb el següent quadre de superfícies ajustades a la nova
cartografia de les NN.SS. en base a l’IDE Menorca: -------------------------------------------------------------Qualificació
NN.SS. PTI
MODIFICACIÓ
Hotelera
Vial
Vianants
Equipament privat
Equipament públic
AIC
Espais Lliures Locals
Espais Lliures Públics
DPMT
Total Sector

75.984 m2
8.376 m2
4.031 m2
19.168 m2
2.651 m2
40.307 m2
56.114 m2
18.962 m2

69.232 m2
8.132 m2
1.198 m2
13.404 m2
11.278 m2
3.259 m2
52.696 m2
50.830 m2
11.319 m2

225.593,00 m2

221.348 m2

(*) La variació de superfícies és conseqüència de l’ajust a la cartografia IDE Menorca
Tot d’acord amb la documentació elaborada pels Serveis Tècnics Municipals. ---------------------------Segon.- Sol·licitar al Consell Insular de Menorca, com a òrgan competent per a l’aprovació
definitiva del planejament, l’esmena de les errades assenyalades així com la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears." ------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/215795411#t=18m30s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel
regidor d'Urbanisme.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5), acorda:
Primer. Aprovar l’informe tècnic elaborat pels Serveis Tècnics Municipals amb relació a
l’esmena d’errades de Sa Sivina de Baix i, en conseqüència, acordar l’esmena dels errors
materials detectats a l’expedient de modificació de les normes subsidiàries d’adaptació al
Pla Territorial Insular a l’àmbit de les zones turístiques amb relació al Pla Parcial del
Sector 13 “Sa Sivina de Baix”, tant en les seves determinacions gràfiques com en els
quadres de superfícies, d’acord amb l’annex gràfic (plànol SU-TUR-9 modificat), i amb el
següent quadre de superfícies ajustades a la nova cartografia de les NN.SS. en base a
l’IDE Menorca:
Qualificació
Hotelera
Vial
Vianants
Equipament privat
Equipament públic
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AIC
Espais Lliures Locals
Espais Lliures Públics
DPMT
Total Sector

2.651 m2
40.307 m2
56.114 m2
18.962 m2

3.259 m2
52.696 m2
50.830 m2
11.319 m2

225.593,00 m2

221.348 m2

(*) La variació de superfícies és conseqüència de l’ajust a la cartografia IDE
Menorca
Tot d’acord amb la documentació elaborada pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon. Sol·licitar al Consell Insular de Menorca, com a òrgan competent per a
l’aprovació definitiva del planejament, l’esmena de les errades assenyalades així com la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2017/262. APROVACIÓ EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 AL PRESSUPOST DE 2017. DONAR-NE COMPTE
La secretària dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/262,
relativa a l'assumpte indicat, que diu:

de

dia

31.03.17,

"Atès el Conveni de col·laboració per al finançament de la reforma d’instal·lació elèctrica per a la
il·luminació decorativa del campanar de l’Esglèsia Parroquial de Sant Lluís, signat amb la Fundació
Wellington i l’Esglèsia Parroquial de Sant Lluis, amb una aportació de la Fundació de 8.353,09
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa l’aprovació dels romanents de l’aportació del Consell Insular de Menorca com a resultat de la
baixa en l’adjudicació de les obres del PIC de 2016, per import de 6.034,46 euros, per a la
realització de la instal·lació d’una xarxa de pluvials al carrer de Ses Barraques. -------------------------Vist l’informe d’intervenció, de dia 30/03/2017, en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient
de modificació de crèdit núm. 3 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. -----------------Vista la proposta del Regidor d’hisenda. ----------------------------------------------------------------------------En virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2017 en la
modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: ------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
PRESSUPOSTÀRIA
3
432
21299 MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CAMPANAR ESGLÈSIA
8.353,09
4

160

61905 INSTAL·LACIÓ XARXA DE PLUVIALS AL CARRER SES BARRAQUES

6.035,61

14.388,70
TOTAL
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORT
Econòmic Descripció
8.353,09
48000 TRANSFERÈNCIES DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE
76103 TRANSFERÈNCIES DEL CIM- INVERSIONS PIC
TOTAL

6.035,61
14.388,70

SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament." ------------------------------------
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El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
VUITÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2017/307. INICI EXPEDIENT ADMINISTRATIU
PER CONCEDIR A ALICIA MAGDALENA SINTES OLIVES EL TÍTOL DE FILLA
PREDILECTA DE SANT LLUÍS
La secretària dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/307, de dia 24.04.17,
relativa a l'assumpte indicat, que diu:
"Alícia Magdalena Sintes Olives, Doctora en Física per la UIB, és professora titular de la en l’àrea
de Física Teórica. La seva investigació està centrada en l’astronomia d’ones gravitacionals, ha fet
innumerables articles en les més prestigioses revistes científiques i és experta en detectors
interferomètrics, en l’estudi i recerca d’estrelles de neutrons i en sistemes binaris de forats negres.
Participa en grans projectes internacionals i dirigeix l’únic grup espanyol que participa en el projecte
LIGO; és, per tant, codescobridora de les ones gravitacionals. -----------------------------------------------És motiu d’orgull per aquest municipi que la Sra. Sintes sigui natural de Sant Lluís; aquest fet, lligat
a la seva brillant trajectòria professional, ens anima a estudiar la possibilitat de nomenar-la Filla
Predilecta del nostre poble, màxima categoria dels honors i distincions que atorga l’Ajuntament. ---De conformitat amb els articles 190 i 191 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, i en virtut del disposat a
l’art. 16 del Reglament municipal d’honors i distincions de l’Ajuntament, venc en ------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Incoar el corresponent expedient administratiu per a determinar, justificar i fonamentar la
concurrència dels mèrits suficients per concedir a la Sra. Alicia Magdalena Sintes Olives el títol de
Filla Predilecta de Sant Lluís. ------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Aquesta Alcaldia assumeix la instrucció del procediment, designant secretaria del mateix a
la bibliotecària-arxivera municipal, Joana Maria Garau Sobrino. ----------------------------------------------Tercer. Notificar la present resolució a la Sra. Alícia Magdalena Sintes Olives. --------------------------Quart. Donar compte al Ple en la propera sessió que celebri." ------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/215795411#t=25m48s
El Ple de l'Ajuntament en resta assabentat.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/215795411#t=27m41s
DESÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a les
tensions que hi ha hagut entre els membres de l'equip de govern durant les darreres
setmanes, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats i de la
portaveu del PSOE, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=28m23s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
problemàtica de les cabres de s'Algar, així com la resposta del regidor de Medi Ambient,
Llorenç Carretero Tudurí, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=30m25s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació als
consells sectorials, així com la resposta de la regidora de Participació Ciutadana, Llúvia
Juncadella Blasco, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=31m43s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
Consell de Participació Ciutadana, així com la resposta de la regidora de Participació
Ciutadana, Llúvia Juncadella Blasco, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=32m17s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al reglament dels conserges de les escoles, així com la resposta de la regidora
d'Educació, Adelaida Ponsetí Pons, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=33m06s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
les places del geriàtric i a un programa del SOIB per a dones, així com la resposta de la
regidora d'Afers Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=33m33s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al Consell Sectorial de Serveis Socials, així com la resposta de la regidora d'Afers
Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=36m51s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
les subvencions per a les llibreries amb motiu de la fira del llibre de Sant Jordi, així com la
resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats i de la regidora de Festes, Llúvia
Juncadella Blasco, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=37m02s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació al
contracte de gestió del poliesportiu, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat
Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=40m44s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació als
vestidors del poliesportiu, així com la resposta de la batlessa, Montserrat Morlà Subirats,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=41m42s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació als
indicadors respecte a la Llei 19/2013, així com la resposta de la regidora de Participació
Ciutadana, Llúvia Juncadella Blasco, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=43m19s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a les
subvencions municipals per adquirir llibres amb motiu del Dia del Llibre, així com la
resposta del regidor de Volem Sant Lluís, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/215795411#t=44m12s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a les
subvencions municipals per adquirir llibres amb motiu del Dia del Llibre, així com la
resposta del regidor del PI, Llorenç Carretero Tudurí, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=46m14s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a les
subvencions municipals per adquirir llibres amb motiu del Dia del Llibre i del foment de la
lectura, així com la resposta de la regidora del PSOE, Adelaida Ponsetí Pons i de la
batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=49m25s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a
l'ocupació de la via pública d'un bar del Cós durant l'execució de les obres de la 3ª fase,
així com la resposta del regidor d'Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=52m53s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a
l'ocupació de via pública d'un bar del Cós durant l'execució de les obres de la 3ª fase,
així com la resposta del regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=55m50s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a l'accés
a l'aparcament del poliesportiu municipal, així com la resposta del regidor de Governació,
Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=58m13s
La intervenció del regidor de Medi Ambient, Llorenç Carretero Tudurí, amb relació a la
fumigació a la carretera de s'Algar, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=59m45s
La intervenció del regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, lliurant al Sr. Francisco
Olives Salas la Memòria de la Policia Local corresponent a l'any 2016, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=1h01m00s
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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 30.03.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/215795411#t=1h01m14s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21.05 hores, 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=0B1XwLUGGrFdzTDVNYUtxbmZycVU
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
HASH: PU/d0ql3y7qsTf5YhMY1kNG/8T4= (00000.MTS)
HASH: bwYal6Sga6unuPXVUCCHr8kP8h0= (00001.MTS)
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