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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 26/04/2018
Hora: de les 20:00 a les 21:15 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Antonio García Romero (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 18.04.18. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 2/2018, en la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al
romanent de tresoreria per a despeses generals
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 18.04.18. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 3/2018 de
reconeixement extrajudicial de crèdits
Quart. Proposta de la regidora de Serveis Socials amb relació al conveni de col·laboració
entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Sant Lluís per a la dotació d'eines informàtiques per la gestió dels serveis comunitaris
bàsics
Cinquè. Aprovació Festes Locals 2019
Sisè. Donar compte de diverses sentències judicials
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs i suggeriments
Novè. Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes relativa a l'obertura i
tancament del Cós a la circulació de vehicles
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 27.03.18.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció del Sr. Carretero Tudurí, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 18.04.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2018, EN
LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda, que diu: ---------------"Atès que la liquidació del pressupost de 2017 ha presentat un Romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 6.603.904,91 euros i un superàvit pressupostari ajustat de 1.331.716,61
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari als destins alternatius de la Disposició
Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
s’ha considerat la realització de la modificació de crèdit núm. 2/2018 del pressupost en vigor, en la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria (Superàvit pressupostari i
romanent de lliure disposició). -----------------------------------------------------------------------------------------Atesa l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per als que no
existeix crèdit suficient en el vigent pressupost de la Corporació es fa necessaria la modificació de
crèdit del pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari. ---------------------------------------------------L’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018 del vigent pressupost municipal adopta la
modalitat de crèdit extraordinari. --------------------------------------------------------------------------------------Vists els informes d’intervenció. ---------------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, elev al Ple la següent -------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, en la modalitat de
crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import
total de 1.424.339,96 euros, dels quals 1.331.715,68 euros van a càrrec del superàvit pressupostari
i la resta, per import de 92.624,28 euros a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses
generals de lliure disposició. -------------------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A
4
933 62200
4 1532 60900
3 1531 62900
3
165 61901
4 1532 61903

Descripció

EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS DE POLICIA I SERVEIS SOCIALS
APARCAMENT A BINIFADET VELL
INVERSIONS URBANITZACIONS
ENLLUMENAT SOLAR AMB TECNOLOGIA LED A BINISSAFULLER PLATJA-PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
ENLLAÇ CARRIL BICI DE LA Me8 A SON PARRUQUET-PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
TOTAL

Import

1.124.231,28
172.534,40
12.000,00
10.000,00
12.950,00
1.331.715,68

I el de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició serà el següent: ------------------------------------------------------------------------------------A P L I C A C I Ó
PRESSUPOSTÀRIA
4

16561902

DESCRIPCIÓ
INSTAL·LACIÓ NOVES ÒPTIQUES TORRET DE BAIX
TOTAL

IMPORT
92.624,28
92.624,28
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El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals:
Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------ECONOMIC DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

92.624,28

87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERAVIT)

1.331.715,68
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TOTAL

1.424.339,96

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." --La batlessa efectua una explicació de la proposta presentada. I no havent-hi més intervencions, la
sotmet a votació. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i 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. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, en la modalitat de
crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import
total de 1.424.339,96 euros, dels quals 1.331.715,68 euros van a càrrec del superàvit pressupostari
i la resta, per import de 92.624,28 euros a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses
generals de lliure disposició. -------------------------------------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit pressupostari serà
el següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A
4
933 62200
4 1532 60900
3 1531 62900
3
165 61901
4 1532 61903

Descripció

Import

EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS DE POLICIA I SERVEIS SOCIALS
APARCAMENT A BINIFADET VELL
INVERSIONS URBANITZACIONS
ENLLUMENAT SOLAR AMB TECNOLOGIA LED A BINISSAFULLER PLATJA-PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
ENLLAÇ CARRIL BICI DE LA Me8 A SON PARRUQUET-PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
TOTAL

1.124.231,28
172.534,40
12.000,00
10.000,00
12.950,00
1.331.715,68

I el de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició serà el següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------A P L I C A C I Ó
PRESSUPOSTÀRIA
4

16561902

DESCRIPCIÓ
INSTAL·LACIÓ NOVES ÒPTIQUES TORRET DE BAIX
TOTAL

IMPORT
92.624,28
92.624,28

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses generals:
Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------ECONOMIC DESCRIPCIÓ
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERAVIT)
TOTAL

IMPORT
92.624,28
1.331.715,68
1.424.339,96

Segona. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/266855430#t=03m47s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
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El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018, en la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses
generals, per un import total de 1.424.339,96 euros, dels quals 1.331.715,68 euros van a
càrrec del superàvit pressupostari i la resta, per import de 92.624,28 euros a càrrec del
romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició.
Altes al pressupost de despeses:
El resum de les aplicacions pressupostaries a les que es destinarà el superàvit
pressupostari serà el següent:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A
4
933 62200
4 1532 60900
3 1531 62900
3
165 61901
4 1532 61903

Descripció

Import

EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS DE POLICIA I SERVEIS SOCIALS
APARCAMENT A BINIFADET VELL
INVERSIONS URBANITZACIONS
ENLLUMENAT SOLAR AMB TECNOLOGIA LED A BINISSAFULLER PLATJA-PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
ENLLAÇ CARRIL BICI DE LA Me8 A SON PARRUQUET-PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
TOTAL

1.124.231,28
172.534,40
12.000,00
10.000,00
12.950,00
1.331.715,68

I el de les que es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de
lliure disposició serà el següent:
A P L I C A C I Ó
PRESSUPOSTÀRIA
4

16561902

DESCRIPCIÓ
INSTAL·LACIÓ NOVES ÒPTIQUES TORRET DE BAIX
TOTAL

IMPORT
92.624,28
92.624,28

El finançament de les inversions correspon al Romanent de tresoreria per a despeses
generals:
Altes al pressupost d’ingressos:
ECONOMIC DESCRIPCIÓ
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (SUPERAVIT)
TOTAL

IMPORT
92.624,28
1.331.715,68
1.424.339,96

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
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TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 18.04.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA D'APROVACIÓ
DE L'EXPEDIENT NÚM. 3/2018 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La presidenta informa que s'ha remès als membres de la Comissió l'informe d'Intervenció, així
com la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda, amb relació a l'assumpte indicat. ---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 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. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 5.527,97 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponent a exercicis anteriors: --------------------------------------------Data factura
18/12/2017
01/09/2017
06/10/2017
06/10/2017

Data entrada
29/03/2018
19/03/2018
10/10/2017
10/10/2017

Proveïdor
NURABUS, SL
ADRIANA PRODUCCIONES, SL
MIATEC INNOVA, SL
MIATEC INNOVA, SL

Descripció
Dinar de nadal Jubilats. 4 autocars
PAOLO ¬ THE PEAS BAND- Festes Sant Lluís
Subministrament i instal·lació de llumeneres
Subministrament i instal·lació de llumenera per accident a la rotonda de Sa Pau

Import
1.536,00
907,50
1.585,45
1.499,02
5.527,97

Aplicació
2.2310.22609
2.338.22614
3.165.22199
3.165.22199

Segona. Aplicar amb càrrec al pressupost de l'any 2018, els corresponents crèdits amb càrrec a
les diferens 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 set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 5.527,97 euros,
relacionats a la taula adjunta, corresponent a exercicis anteriors:
Data factura
18/12/2017
01/09/2017
06/10/2017
06/10/2017

Data entrada
29/03/2018
19/03/2018
10/10/2017
10/10/2017

Proveïdor
Descripció
NURABUS, SL
Dinar de nadal Jubilats. 4 autocars
ADRIANA PRODUCCIONES, SL PAOLO ¬ THE PEAS BAND- Festes Sant Lluís
MIATEC INNOVA, SL
Subministrament i instal·lació de llumeneres
MIATEC INNOVA, SL
Subministrament i instal·lació de llumenera per accident a la rotonda de Sa Pau

Import
1.536,00
907,50
1.585,45
1.499,02
5.527,97

Aplicació
2.2310.22609
2.338.22614
3.165.22199
3.165.22199

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l'any 2018, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferens partides on han d'anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
QUART. PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS AMB RELACIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS
SOCIALS, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
PER A LA DOTACIÓ D'EINES INFORMÀTIQUES PER LA GESTIÓ DELS SERVEIS
COMUNITARIS BÀSICS
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En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-D8A712F2-7EF0-4201-BED5-AF8E7C176ABF Fecha:01/06/2018 10:23:50 Pag.:6/11
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

A continuació, es dona compte de la proposta presentada per la regidora d'Afers Socials
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Els Serveis Comunitaris bàsics precisen d’una eina de gestiò informàtica que permeti el registre de
les històries socials de les persones i famílies ateses, les seves peticions i les seves intervencions
duites a terme. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que com a eina de gestió informàtica s’està utilitzant el programa SIUSS, la qual va ser
proporcionada pel Ministeri d’Afers Socials a totes les comunitats Autònomes. No obstant això, en
el desenvolupament d’aquesta aplicació ha hagut moltes dificultats: pèrdua del suport tècnic,
dificultats de connexió, manca de facilitat per tal de fer registres d’usuaris, no es poden afegir
documents i no s’ha pogut prescindir dels expedients en paper. ----------------------------------------------Atès que en altres illes s’utilitzen altres aplicacions, la qual cosa suposa una important disparitat en
el registre de les dades i un baix nivell de coneixement de la realitat i necessitats socials de les
nostres illes i per l’avaluació i planificació de les polítiques socials. ------------------------------------------Atès que per tar de pal·liar totes les mancances tant de l’aplicació informàtica actual com de la
recollida de dades dels Serveis Socials, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca
ha desenvolupat el programa HSI (Historia Social Integrada).-------------------------------------------------Atès que amb l’idea d’avançar cap a un sistema únic a les illes, tant el Govern Balear com el IMAS
van proposar que els diferents municipis de totes les illes s'adherissen a aquest sistema HSI. ------Atès que el canvi a l’aplicació HSI no suposa cost econòmic per l’Ajuntament. El Consell assumeix
les despeses de desplaçament dels tècnics i informàtics de Mallorca per la formació i suport
necessaris i, el Govern Balear ha aportat suport econòmic al IMAS per d'implantació i per que
continuí desenvolupant les potencialitats de registre, explotació i estadístiques.--------------------------I atès que l’objecte del present conveni es regular la cooperació entre les parts implicades per un
millor ús i gestió dels serveis socials, que, amb caràcter universal, obert i polivalent es dirigeixen a
tota la població, per tal de garantir la universalitat i proximitat del sistema, ELEV al Ple la següent
proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers socials, el Consell
Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la dotació d’eines informàtiques per la gestió
des Serveis Socials. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Segona.- Habilitar la Batlessa per a la seva signatura." ---------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/266855430#t=19m45s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada per
la regidora d'Afers Socials.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers socials, el
Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per a la dotació d’eines
informàtiques per la gestió des Serveis Socials.
Segon. Habilitar la Batlessa per a la seva signatura.
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CINQUÈ. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2019
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En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
Seguidament, la secretària dona compte de l'escrit de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears, en el qual es detalla la relació de festes laborals
per a l'any 2019, que és com segueix:
- 1 de gener, Cap d'Any, dimarts.
- 1 de març, Dia de les Illes Balears, divendres.
- 18 d'abril, Dijous Sant, dijous.
- 19 d'abril, Divendres Sant, divendres.
- 22 d'abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
- 1 de maig, Festa del Treball, dimecres.
- 15 d'agost, Assumpció de Maria, dijous.
- 12 d'octubre, Festa Nacional, dissabte.
- 1 de novembre, Dia de Tots Sants, divendres.
- 6 de desembre, Dia de la Constitució, divendres.
- 25 de desembre, Dia de Nadal, dimecres.
- 26 de desembre, Segona festa de Nadal, dijous.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/266855430#t=22m04s
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís
per a l'any 2019 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 25 de juliol (Sant Jaume).
SISÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
La secretària dona compte de diverses sentències:
Interlocutòria 85/2018, de 4 d’abril, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de
Palma amb relació a l’incident d’execució 21/2016 del Procediment Ordinari
175/2011
La Sentència 412, de 7 de juliol de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, va resoldre el recurs d’apel·lació interposat per LCAH contra la Sentència 242,
de 14 de juliol de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma que resolia el
recurs contenciós administratiu interposat por LCAH contra la desestimació per silenci
negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial que aquell havia interposat contra
l’Ajuntament en data 10 de febrer de 2009 per l’autorització –després anul·lada per
Sentència judicial- per a la construcció d’un habitatge unifamiliar annex a explotació
7
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agrícola a Binifadet. L’apel·lació determinava que la indemnització a que era condemnat
l’Ajuntament s’havia de determinar en execució de sentència i amb el límit del període
temporal que finalitzà el 30 de maig de 2006. Ara, mitjançant la Interlocutòria 85/2018, de
4 d’abril, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma fixa en 70.028,50€ la
quantitat que l’Ajuntament ha de satisfer al demandant en compliment de la Sentència
412/2016 i que és resultat de treure de la indemnització fixada en 171.530,32€ la
quantitat de 101.501,82€. Contra la resolució es pot interposar recurs d’apel·lació.
ACTE 71, de 21 de març de 2017 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en relació al recurs d’apel·lació 310/2016 interposat per AMAP contra
l’acte 125, de 17 de maig de 2016 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Palma amb relació al PO 203/2012
A.M.A.P interposà recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’Ajuntament de
data 17 d’agost de 2012 per la qual es denegava el compliment d’allò sol·licitat en data 1
d’agost de 2012 i pel qual es demanava la devolució de la possessió, tant mediata com
immediata, lliure, vàcua i expedita de l’immoble de la finca registral núm. 1768 del
paratge conegut com Coa des Bou de l’ocupació per part de dues societats. El Jutjat
contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, en Acte núm. 125/16, de 17 de
maig, va declarar la falta de jurisdicció de l’ordre contenciós administratiu per conèixer la
pretensió formulada per l’actora. Interposat per la demandant recurs d’apel·lació, el
Tribunal Superior de Justícia, mitjançant l’acte núm. 71 de 21 de març estima
parcialment el recurs, revoca en part l’acte 125, de 17 de maig de 2016, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, i acorda que el Jutjat de procedència (el núm.
2) continuï amb el coneixement del recurs i es pronunciï sobre la petició de la demanda, a
excepció de la pretensió de que es reconegui la propietat de la demandant sobre la finca,
que correspondrà a l’ordre jurisdiccional civil.
Decret 50/18, de 5 d’abril de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Palma, amb relació al Procediment Ordinari 210/2008
A.M.P.A va interposar recurs contenciós administratiu (el PO 210/2008) contra l’acord
municipal de data 26 de setembre de 2008 pel qual no es va admetre a tràmit el projecte
de reparcel·lació del polígon II de la urbanització de Punta Prima presentat per la
demandant. El Decret 50/2018, atesa la inactivitat constatada des del 27/01/16 acorda
tenir per caducada la instància en el procés.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/266855430#t=28m27s
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
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A continuació, el portaveu del grup del Partit Popular, Cristobal Coll Alcina, sol·licita la
inclusió d'un punt d'urgència, en concret: Proposta d'acord pel tancament en determinats
moments de la circulació de vehicles al carrer Sant Lluís.
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Igualment, el portaveu del PI - Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, sol·licita
també la inclusió d'un punt d'urgència, en concret: Moció que presenta el grup del PI Proposta per les Illes relativa a l'obertura i tancament del Cós a la circulació de vehicles.
Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de cinc minuts. A les 20:45 hores es reprèn
la sessió.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Atès que durant aquesta pausa la proposta del grup del Partit
Popular ha estat consensuada amb la del grup del PI - Proposta per les Illes, retira la
sol·licitud d'inclusió a l'ordre del dia.
A continuació, la batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència sol·licitat pel
grup del PI - Proposta per les Illes. El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda
incloure'l.
VUITÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
moció que es va aprovar de crear una comissió d’investigació, així com amb relació a la
moció que es va aprovar sobre l’inici de l’agermanament amb un poble francès, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/266855430#t=37m58s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant un llistat
de totes les vegades que la batlessa ha sortit més de 24 hores del municipi sense haver
fet delegació de competències, des de 2015 fins avui, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/266855430#t=38m54s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la segona planta del geriàtric, així com la resposta de la regidora d’Afers Socials, Teresa
Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/266855430#t=39m20s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, recordant qüestions
demanades a la sessió plenària del mes de març, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/266855430#t=40m21s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació al nou
piano per a la Sala Polivalent, es pot consultar a l’enllaç següent
https://vimeo.com/266855430#t=41m28s
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La intervenció del regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, amb relació a les
qüestions demanades en el Ple passat, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/266855430#t=42m26s
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La intervenció del regidor de Cultura, Antonio García Romero, amb relació a les
qüestions demanades en el Ple passat, així com sobre el piano municipal, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/266855430#t=43m25s
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 27.03.18. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/266855430#t=43m51s
NOVÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES
RELATIVA A L'OBERTURA I TANCAMENT DEL CÓS A LA CIRCULACIÓ DE
VEHICLES
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diiu:
"Exposició de motius. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Donat que la setmana que ve ja entrem dins el mes de maig i que es creu adequat en el tancament
del Cós a partir d'unes certes hores del capvespre-vespre, és per lo que es proposa el següent
horari d'obertura i tancament de dit carrer: -------------------------------------------------------------------------1.- A partir de dia 2 de maig tancament del Cós a partir de les 19:00 h. fins les 00:00 h. del dia
següent. Aquest horari seria de dilluns a divendres. -------------------------------------------------------------2.- Els dissabtes tancament a partir de les 15:00 h. fins les 00:00 h. del dilluns. -------------------------3.- Aquests horaris es plantegen en els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre. -----------------4.- Els dies de festes romandrà tancat les 24 hores." -------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/266855430#t=45m45s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PI - Proposta per les Illes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. A partir de dia 2 de maig tancament del Cós a partir de les 19:00 h. fins les
00:00 h. del dia següent. Aquest horari seria de dilluns a divendres.
Segon. Els dissabtes tancament a partir de les 15:00 h. fins les 00:00 h. del dilluns.
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Tercer. Aquests horaris es plantegen en els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre.
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Quart. Els dies de festes romandrà tancat les 24 hores.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:15, 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=1mS-QFZ_4jSBqujvTVNXRSEMANuqFMOlj
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
P9j7sVFJAj15aG47N5SoyjxMaGw= (00000.MTS)
tvXye7DFHPNMQo/ACxnNNtasc5I= (00001.MTS)
kkHdYJPsEljkCf187aoELx4mu3A= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:01/06/2018 10:23:52
La Secretària,
Sant Lluís

M. Montserrat Morlà Subirats
Fecha:01/06/2018 12:44:46
Batlessa
Sant Lluís
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