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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 01/02/2018 (Per ajornament de la sessió de dia 25.01.18)
Hora: de les 20:00 a les 20:45 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 25.01.18. Proposta de
Batlia amb relació a l'acord de pròrroga del conveni de col·laboració entre el CIM i els
Ajuntaments per a la implantació d'un pla de neteja del litoral, les platges, el seu accés i
l'entorn a Menorca
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 25.01.18. Proposta de
Batlia amb relació al nomenament de representants de l'Ajuntament a la Mesa de
l'habitatge social de Menorca
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 25.01.18. Proposta que
presenta el regidor d'Hisenda amb relació a la bonificació de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres
Cinquè. Proposta de Batlia amb relació al Pressupost i la Plantilla de l'exercici de 2018.
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
Sisè. Proposta d'acord que presenten els grups municipals Volem Sant Lluís, PSOE, el PI
i el Partit Popular relativa al model d'educació infantil de primer cicle (0-3) a Menorca
Setè. Resolució de Batlia núm. 2017/1142. Aprovació expedient de modificació de crèdit
núm. 11 al Pressupost de 2017. Donar-ne compte
Vuitè. Donar compte de diverses sentències judicials
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 21.12.17.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per dotze vots a favor i
l'abstenció de la Sra. Capó García, pel fet que no va assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 25.01.18.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I ELS AJUNTAMENTS PER A LA
IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE NETEJA DEL LITORAL, LES PLATGES, EL SEU ACCÉS
I L'ENTORN A MENORCA
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"En data 21 de desembre de 2017 l’Ajuntament Ple va aprovar la pròrroga del “Conveni entre el
Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal,
Es Migjorn Gran i Ferreries, per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos
i l’entorn” per un període de dos anys, fins el 31 de desembre de 2019, tot seguint les indicacions
del Consell Insular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ara el Consell ens comunica que la pròrroga s’havia de fixar fins el 03.12.2019 en lloc del
31.12.2019, atès que així es fa coincidir amb la finalització del contracte del Servei per a la neteja
de platges, els seus accessos i l’entorn. ----------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de
Comptes la la següent ---------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNIC.- Modificar l’apartat primer de l’acord del Ple de data 21 de desembre de 2017, que queda
fixat en els següents termes: “Aprovar la pròrroga del “Conveni entre el Consell Insular de Menorca
i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Ferreries,
per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn”- signat el 22 de
desembre de 2009- per un període de dos anys, fins el 3 de desembre de 2019." -----------------------I no havent-hi intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament la següent proposta d'acord: ----------------Única.- Modificar l’apartat primer de l’acord del Ple de data 21 de desembre de 2017, que queda
fixat en els següents termes: “Aprovar la pròrroga del “Conveni entre el Consell Insular de Menorca
i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Ferreries,
per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn”- signat el 22 de
desembre de 2009- per un període de dos anys, fins el 3 de desembre de 2019." -----------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/253954443#t=01m29s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Únic. Modificar l’apartat primer de l’acord del Ple de data 21 de desembre de 2017, que
queda fixat en els següents termes: “Aprovar la pròrroga del “Conveni entre el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal,
Es Migjorn Gran i Ferreries, per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els
accessos i l’entorn”- signat el 22 de desembre de 2009- per un període de dos anys, fins
el 3 de desembre de 2019."
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 25.01.18.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE
L'AJUNTAMENT A LA MESA DE L'HABITATGE SOCIAL DE MENORCA
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"Aprovat pel Consell Insular en data 20 de novembre el Reglament de la Mesa de l’Habitatge Social
de Menorca, aquest contempla que la Mesa és un òrgan de naturalesa col·legiada i de caràcter
deliberant i consultiu, la finalitat del qual és promoure i facilitar la participació social en matèria
d’habitatge social a l’illa. -------------------------------------------------------------------------------------------------El Reglament citat preveu el Ple com l’òrgan superior de decisió de la Mesa, integrat per diferents
vocals i assignant dos representants de cada ajuntament: un en matèria de serveis socials i
habitatge social i l’altre en matèria d’habitatge i medi ambient. Correspon per tant a l’Ajuntament Ple
designar els dos representants i els seus suplents. --------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa Especial de
Comptes la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Designar els següents regidors/es com a representants i suplents d’aquest Ajuntament en
el Ple de Mesa de l’habitatge social de Menorca: -----------------------------------------------------------------Representant en matèria de serveis socials i habitatge social: Teresa Borras Atienza. -----------------Suplent: Joan Pons Sintes. ---------------------------------------------------------------------------------------------Representant en matèria d’habitatge i medi ambient: Llorenç Carretero Tudurí. --------------------------Suplent: Remigio Lora Buzón. -----------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca." -----------------------------------------------I no havent-hi intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada.
La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------Primera. Designar els següents regidors/es com a representants i suplents d’aquest Ajuntament en
el Ple de Mesa de l’habitatge social de Menorca: ----------------------------------------------------------------- Representant en matèria de serveis socials i habitatge social: Teresa Borras Atienza. ---------------Suplent: Joan Pons Sintes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Representant en matèria d’habitatge i medi ambient: Llorenç Carretero Tudurí. ------------------------Suplent: Remigio Lora Buzón. -----------------------------------------------------------------------------------------Segona. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca."-----------------------------------------------

I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
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Primer. Designar els següents regidors/es com a representants i suplents d’aquest
Ajuntament en el Ple de Mesa de l’habitatge social de Menorca:
- Representant en matèria de serveis socials i habitatge social: Teresa Borras Atienza.
Suplent: Joan Pons Sintes.
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- Representant en matèria d’habitatge i medi ambient: Llorenç Carretero Tudurí.
Suplent: Remigio Lora Buzón.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 25.01.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'HISENDA AMB RELACIÓ A LA
BONIFICACIÓ DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Hisenda amb relació a l'assumpte indicat,
que diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que el 25/11/2015 (RE núm. 6490) l’entitat BIN 2017, SL, va sol·licitar llicència municipal per
l’execució de les obres de construcció d’un hotel de quatre estrelles a Biniancollet. ---------------------Atès que amb data 25/10/2016 (RE núm. GE/005660/2016), va presentar documentació
complementària i liquidació de la taxa per llicències urbanístiques (1,6% sobre el pressupost del
projecte bàsic) i la part corresponent a l’impost del 2,4% aplicant-se una bonificació del 95% “de
acuerdo con art. 5º-1.c.apartado 2º de la Ordenanza Fiscal del ICIO”, “comprometent-se a crear 10
nous llocs de treball quan el projecte estigui finalitzat i consti de tots els permisos operatius
pertinents”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista la instància de data 24/11/2016 (RE núm. GE/006139/2016), sol·licitant la bonificació de la
liquidació de l’ICIO, indicant el promig de 29 treballadors per un hotel de 4 estrelles de 128
habitacions. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’ordenança fiscal de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.------------------------------Vist l’informe d’intervenció i tota la documentació que obra a l’expedient. ----------------------------------ES PROPOSA AL PLE: -------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar la declaració d’especial interès de les obres de construcció d’un hotel de quatre
estrelles, per la creació d’un promig de 29 llocs de treball. -----------------------------------------------------SEGON.- Aprovar la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres a
BIN 2017, SL, per les obres de construcció d’un hotel." ---------------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que, si bé aquesta bonificació és d’aplicació de l’ordenança
municipal, no sap com es pot controlar la creació d’aquests 29 llocs de feina... Així mateix, demana
si en qualque ocasió s’havien donat bonificacions d’aquestes característiques. --------------------------El president respon que creu que no i que la qüestió de les bonificacions es podria estudiar en una
propera modificació de l’ordenança municipal. --------------------------------------------------------------------I no havent-hi intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------Primera. Aprovar la declaració d’especial interès de les obres de construcció d’un hotel de quatre
estrelles, per la creació d’un promig de 29 llocs de treball. -----------------------------------------------------Segona. Aprovar la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres a BIN
2017, SL, per les obres de construcció d’un hotel." --------------------------------------------------------------4
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/253954443#t=04m15s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis abstencions, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Aprovar la declaració d’especial interès de les obres de construcció d’un hotel de
quatre estrelles, per la creació d’un promig de 29 llocs de treball.
Segon. Aprovar la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres a BIN 2017, SL, per les obres de construcció d’un hotel.
CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PRESSUPOST I LA PLANTILLA
DE L'EXERCICI DE 2018. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
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 set vots a favor, corresponents als membres
de VOLEM SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1), i sis vots en contra, corresponents als
membres del PP (6), incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat,
que diu:
"El Ple en sessió ordinària de 21/12/2017 va aprovar inicialment el pressupost de 2018, així com
les bases d’execució i la plantilla de personal per al mateix exercici. ----------------------------------------En el BOIB núm. 159, de 28/12/2017, es va publicar l’anunci de les esmentades aprovacions per tal
que els interessats presentessin al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període de 15
dies hàbils. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durant el període habilitat a l’efecte s’han presentat al·legacions per part del Grup Municipal del
Partit Popular de Sant Lluís ( registre d’entrada núm. 283, de 22/01/2018). -------------------------------Amb data 1 de febrer de 2018 s’emet informe d’intervenció en el que es conclou que les
al·legacions s’han de desestimar per no estar justificat que estiguin incloses en cap dels motius
establerts a l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; així mateix i
amb la mateixa data, s’emet informe de Secretaria amb relació a la segona al·legació referida a
l’annex de personal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès les circumstàncies exposades, ELEV al Ple la següent --------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions al Pressupost i Plantilla de Personal
per a l’exercici 2018 presentades pel grup municipal del PP al, amb registre d’entrada núm. 283, de
22/01/2018, per no estar incloses en cap dels motius establerts a l’article 170.2 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i en virtut de les consideracions contingudes als informes
d’Intervenció i Secretaria que consten a l’expedient. -------------------------------------------------------------5
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SEGON. Procedir a la correcció de l’error material de la partida 45100 d’organismes autònoms i
agències de la CAIB – programa IMPULS del pressupost d’ingressos, en el següent sentit: ----------on diu “73.189,34 euros” ------------------------------------------------------------------------------------------------ha de dir “73.182,92 euros” ---------------------------------------------------------------------------------------------TERCER.- Aprovar definitivament el Pressupost de 2018, el qual puja a un estat de despeses de
13.211.860 euros i un estat d’ingressos de 13.211.860 euros, així com les bases d’execució. El
resum del pressupost per capítols és el següent: ----------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

2018
4.715.325,78
4.011.554,22
301.500,00
903.345,00
0,00
2.110.335,00
297.000,00
872.800,00
13.211.860,00

1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

2018
5.323.000,00
450.000,00
2.488.900,00
2.229.520,00
357.000,00
803.650,00
1.282.790,00
277.000,00
13.211.860,00

QUART. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any 2018 en els
termes que consten en el seu expedient. ---------------------------------------------------------------------------CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitivament dels esmentats
expedients." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/253954443#t=09m28s
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació la proposta
presentada pel grup del Partit Popular, relativa a la retirada del present punt de l'ordre
del dia. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents als membres del
PP (6) i set vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4),
PSOE (2) i el PI (1). La proposta de retirada del present punt és desestimada.
A continuació, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1); i sis vots en contra, corresponents als membres del
PP (6), acorda:
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions al Pressupost i Plantilla de
Personal per a l’exercici 2018 presentades pel grup municipal del PP al, amb registre
d’entrada núm. 283, de 22/01/2018, per no estar incloses en cap dels motius establerts a
l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en virtut de les

6

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

consideracions contingudes als informes d’Intervenció i Secretaria que consten a
l’expedient.
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Segon. Procedir a la correcció de l’error material de la partida 45100 d’organismes
autònoms i agències de la CAIB – programa IMPULS del pressupost d’ingressos, en el
següent sentit:
on diu “73.189,34 euros”
ha de dir “73.182,92 euros”
Tercer. Aprovar definitivament el Pressupost de 2018, el qual puja a un estat de
despeses de 13.211.860 euros i un estat d’ingressos de 13.211.860 euros, així com les
bases d’execució. El resum del pressupost per capítols és el següent:
1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

2018
4.715.325,78
4.011.554,22
301.500,00
903.345,00
0,00
2.110.335,00
297.000,00
872.800,00
13.211.860,00

1
2
3
4
5
6
7
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

2018
5.323.000,00
450.000,00
2.488.900,00
2.229.520,00
357.000,00
803.650,00
1.282.790,00
277.000,00
13.211.860,00

Quart. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta corporació per a l’any
2018 en els termes que consten en el seu expedient.
Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitivament dels
esmentats expedients.
SISÈ. PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS VOLEM
SANT LLUÍS, PSOE, EL PI I EL PARTIT POPULAR RELATIVA AL MODEL
D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (0-3) A MENORCA
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.
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A continuació, dona compte de la proposta d'acord que presenten els grups municipals
de Volem Sant Lluís, PSOE, el PI i el Partit Popular, amb relació a l'assumpte indicat, que
diu:
"Fa més de 30 anys que, amb la participació de tots els sectors implicats i amb un consens
creixent, a Menorca es treballa amb gran èxit en un model integrat i coherent d’atenció educativa i
de guarda de la primera infància que ha assolit un nivell d’excel·lència reconegut dins i fora de
Menorca. Es tracta d’una xarxa integrada amb predomini de participació municipal,però també amb
l’ajuda del Consell de Menorca i del Govern Balear. ------------------------------------------------------------Aquest sistema ha aconseguit a Sant Lluís un alt nivell d’escolarització, amb uns índexs,
especialment a P2, molt per damunt de la mitjana balear i estatal, signe inequívoc de la gran
acceptació del model per part de la població. A més, a aquest nivell d’escolarització hi hem d’afegir
tot un seguit de serveis i accions que han anat encaminats a la millora de la qualitat educativa:
l’Equip d’Atenció Primerenca (EAP), el Servei d’Atenció Educativa Infantil (SAEI), el servei de
fisioteràpia infantil, els tallers de família o totes les activitats encaminades també a aquelles
famílies que opten per no escolaritzar els fills, així com les ajudes econòmiques que concedeixen el
CIMe i Ajuntaments a les famílies amb menys recursos. -------------------------------------------------------Aquest procés llarg no ha estat una tasca senzilla, però les institucions de l’illa i també aquest
ajuntament han apostat pel suport a les iniciatives encaminades a la consolidació d’aquest model,
fent costat a les famílies, els col·lectius professionals i, en general, a tota la comunitat educativa
infantil, que amb més o menys suport ha conduït l’escola infantil de 0-3 de Menorca a un
creixement continu de la seva qualitat. -----------------------------------------------------------------------------La situació, tanmateix , no és la ideal. L’educació és una competència compartida estatal i
autonòmica. La participació del govern autonòmic, tot i haver-se recuperat en aquests darreres
anys, continua essent insuficient. Així, el desenvolupament d’aquesta etapa educativa no hauria
estat possible sense la participació del Consell de Menorca i, especialment, dels vuit ajuntaments
de Menorca,sobre els quals recau el més alt esforç pressupostari. Sabem que aquesta
reivindicació no és d’ara, sinó de fa estona, i que el Govern de les Illes Balears té les mans prou
fermades, ja que l’educació 0-3 no està reconeguda com a gratuïta per part de l’Estat, però creiem
important tenir-la present. Ha de ser una de les nostres reivindicacions com a Ajuntament. ----------Durant els darrers anys s’han fet molts esforços per dotar de més contingut i més qualitat aquest
servei educatiu i social. El Consell Insular i el ajuntaments han incrementat les ajudes a les
famílies, s’ha pactat entre el Consell i els vuit ajuntaments la unificació de criteris de bonificació
,amb l’objectiu compartit que les dificultats econòmiques no siguin un motiu d’exclusió de l’educació
de cap família. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com a resultat d’aquesta aposta de llarga trajectòria, el model que tenim a Menorca, les
infraestructures públiques i les dades d’escolarització són un exemple i no és comparable en la
realitat de les altres illes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Darrerament, possiblement a causa de la crisi i per donar cobertura a necessitats assistencials i de
conciliació laboral, hi ha hagut, sobretot a Mallorca i Eivissa, una proliferació d’escoletes
assistencials ,algunes d’elles ubicades en espais poc adequats a les necessitats dels més petits,
Aquesta realitat és pràcticament inexistent a Menorca i gràcies a la cobertura que tenim de la xarxa
d’escoles públiques, podem dir que donem cobertura a les necessitats existents. -----------------------Ara el Govern de les Illes Balears prepara un decret per regular les condicions mínimes de
funcionament de les esmentades guarderies, que hauran de ser autoritzades. L’esborrany del
decret preocupa , i molt, al sector de l’educació infantil, ja que pot posar en perill tota la feina feta
fins ara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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Aquesta regulació pot suposar la creació d’una doble xarxa d’escoletes i guarderies que, en el cas
de Menorca, aniria en detriment del model actual. Açò obre la porta a la creació de d’un sistema
dual que separi la població segons la seva situació econòmica, cosa que han evitat les institucions
menorquines al llarg d’aquests anys. --------------------------------------------------------------------------------L’esborrany d’aquesta normativa que s’està estudiant posa de manifest què pretén regular aquells
centres que desenvolupen una tasca assistencial actualment de forma irregular. La solució òptima,
però, hauria de ser avançar cap a un sistema d’educació infantil que compleixi amb uns estàndards
d’alta qualitat tant des del vessant educatiu com assistencial. -------------------------------------------------Atenent a tots aquests antecedents, en coherència amb les polítiques desenvolupades
històricament pel Consell Insular de Menorca, pels ajuntaments de l’illa, i pels diferents equips de
govern de l’ajuntament de Sant Lluís i d’acord amb les peticions de suport que ha expressat la
comunitat educativa de 0 a 3 anys a les institucions menorquines i als seus representants, i a fi de
refermar aquest compromís amb l’educació infantil a Menorca, propòs al Ple de l’Ajuntament de
Sant Lluís l’adopció dels següents acords: -------------------------------------------------------------------------1. Expressar el nostre suport absolut al model d’educació 0-3 de Menorca i expressar el nostre
convenciment que l’educació en l’etapa de 0 a 3 anys s’ha de consolidar des d’un enfocament
educatiu i pedagògic i caminar no només cap a l’excel·lència educativa sinó també cap a la inclusió
social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Mostrar la nostra disconformitat en el desenvolupament d’un decret que reguli les condicions de
les guarderies i que possibiliti l’existència d’un xarxa dual d’escoles infantils pedagògiques, per una
banda i assistencials per una altra. -----------------------------------------------------------------------------------3. Fer un reconeixement públic al sector de l’educació infantil 0-3 del nostre municipi i a totes les
persones i organismes que, al llarg d’aquests anys, han apostat per l’educació 0-3 i han propiciat
que avui, l’educació en edats primerenques del nostre municipi tingui un nivell de salut envejable i
doni una resposta educativa d’alta qualitat.-------------------------------------------------------------------------4. Reclamar al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Menorca complir amb el
compromís adoptat d’aportar el 33% cadascun d’ells per al sosteniment real de les escoles infantils.
5. Reclamar al Govern de les Illes Balears la suspensió de la tramitació del decret pel qual es volen
regular les guarderies assistencials, i la creació d’una mesa d’experts que estudiï i proposi
alternatives.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Instar el Govern de l'estat que reconegui aquesta etapa com una etapa educativa, que encara
que no obligatòria, tengui la dotació econòmica per poder garantir la seva implantació.----------------7. Traslladar aquest acord de ple al Consell Insular, Govern de les Illes Balears i al Ministeri
d’Educació del Govern d’Espanya." -----------------------------------------------------------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Expressar el nostre suport absolut al model d’educació 0-3 de Menorca i expressar el
nostre convenciment que l’educació en l’etapa de 0 a 3 anys s’ha de consolidar des d’un
enfocament educatiu i pedagògic i caminar no només cap a l’excel·lència educativa sinó
també cap a la inclusió social.
2. Mostrar la nostra disconformitat en el desenvolupament d’un decret que reguli les
condicions de les guarderies i que possibiliti l’existència d’un xarxa dual d’escoles infantils
pedagògiques, per una banda i assistencials per una altra.
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3. Fer un reconeixement públic al sector de l’educació infantil 0-3 del nostre municipi i a
totes les persones i organismes que, al llarg d’aquests anys, han apostat per l’educació
0-3 i han propiciat que avui, l’educació en edats primerenques del nostre municipi tingui
un nivell de salut envejable i doni una resposta educativa d’alta qualitat.
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4. Reclamar al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Menorca complir amb el
compromís adoptat d’aportar el 33% cadascun d’ells per al sosteniment real de les
escoles infantils.
5. Reclamar al Govern de les Illes Balears la suspensió de la tramitació del decret pel
qual es volen regular les guarderies assistencials, i la creació d’una mesa d’experts que
estudiï i proposi alternatives.
6. Instar el Govern de l'estat que reconegui aquesta etapa com una etapa educativa, que
encara que no obligatòria, tengui la dotació econòmica per poder garantir la seva
implantació.
7. Traslladar aquest acord de ple al Consell Insular, Govern de les Illes Balears i al
Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2017/1142. APROVACIÓ EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 AL PRESSUPOST DE 2017. DONAR-NE
COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2017/1142, de dia 20.12.17, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de l’àrea de despesa 1,3 i 4 i al capítol
1 de personal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció; i en virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de
règim local, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 11 al Pressupost de 2017, en la modalitat
de transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa i del capítol 1 de
personal, segons el detall següent: -----------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
3 1531

DESCRIPCIÓ
22706 REDACCIÓ PROJECTES COMPLEXOS

ALTES

BAIXES
35.000,00

5

132

48900 CONVENI CREU ROJA

380,00

4

171

22103 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE

1.000,00

4

171

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS

4.000,00

4

171

22799 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

2.000,00

5

135

21400 MATERIAL DE TRANSPORT

5

135

22104 VESTUARI

2.000,00

5

135

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS

1.500,00

5

132

22699 ALTRES DESPESES DIVERSES

5

132

20300 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS

500,00

380,00
5.000,00
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4 1532

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS

20.000,00

3

165

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS

10.000,00

4

151

22706 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (assessor jurídic i altres)

11.000,00
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APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
1 337 22699/19 ALTRES DESPESES DIVERSES
7 338
48000 CONVENI FESTES CREU ROJA
7

338

48001 CONVENI COLLA GEGANTERS

7

338

22614 DESPESES DIVERSES - FESTES PATRONALS

1

341

48905 CONVENI CREU ROJA ACTIVITATS ESPORTIVES

1

341

22699 ALTRES DESPESES DIVERSES

46.380,00

46.380,00

ALTES

BAIXES
3.500,00
1.000,00

4.500,00
1.600,00
1.600,00
6.100,00

APLICACIÓ
3 432 61900
3

432 22699

DESCRIPCIÓ
MOBILIARI I ALTRES

ALTES
1.000,00

ALTRES DESPESES DIVERSES

DESCRIPCIÓ
PERSONAL LABORAL TEMPORAL

BAIXES
1.000,00

1.000,00

APLICACIÓ
1 337 13100

6.100,00

ALTES
5.000,00

1.000,00

BAIXES

5

920 13000

PERSONAL LABORAL FIX

5

931 12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

16.000,00

5

925 12003

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

11.000,00

5

925 12101

COMPLEMENT ESPECÍFIC

9.000,00

PERSONAL LABORAL FIX

11.000,00

6 3322 13000

42.000,00

47.000,00

47.000,00

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

El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
La secretària dóna compte de les següents sentències:
Sentència 1767/2017, de 20 de novembre, del Tribunal Suprem amb relació a la
demanda per a la declaració d’error judicial núm. 51/2016 contra la sentència de 7
de juliol de 2016 de la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el recurs d’apel·lació 175/2011
El Jutjat núm. 1 de Palma va estimar parcialment la demanda contenciós administrativa
interposada pel Sr. LCAH contra la desestimació presumpta de reclamació de
responsabilitat patrimonial dirigida a l’Ajuntament com a conseqüència de l’atorgament
11
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d’una llicència per a construcció d’habitatge posteriorment anul·lada i va declarar la
responsabilitat municipal únicament per les despeses de la llicència d’obres i no per les
despeses de construcció de l’habitatge; ambdues parts van recórrer en apel·lació davant
el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, qui va estimar l’apel·lació del
demandant en la instància i va reconèixer el seu dret al resarciment de tots els perjudicis
causats. Contra la Sentència no es podia interposar recurs ordinari, i l’Ajuntament,
considerant que aquella tenia dos errors flagrants( afirmar que la manca de legitimació
activa no es va plantejar en la instància, i afirmar que es “diligent” un comportament
consistent en seguir construint després de dictar-se una sentència ferma anul·latòria de
la llicència) va interposar davant el Tribunal Suprem demanda per a la declaració d’error
judicial contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia. El Tribunal Suprem,
mitjançant Sentència 1767/2017, de 20 de novembre, desestima la demanda per manca
d’esgotament dels recursos previstos i concretament per no haver interposat incident de
nul·litat d’actuacions.
Acte de 15.11.2017 de la Sala del Civil del Tribunal Suprem amb relació al recurs de
queixa presentat per AMAP
AMAP va interposar recurs de queixa contra l’acte de 5 de maig de 2017 dictat per la
Secció 3ª de l’Audiència Provincial de Palma en l’apel·lació 268/2016 que va denegar
l’admissió del recurs de casació interposat contra la sentència de 6 de febrer de 2017
dictada en segona instància en un judici ordinari sobre nul·litat d’escriptura de donació.
L’Acte de 15 de novembre de 2017 desestima el recurs de queixa
Sentència 422/2017, de 2.11.2017, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de
Palma amb relació al recurs contenciós administratiu (PO 141.2006) interposat per
AMPA contra la Resolució d’Alcaldia de 7.12.2005.
AMPA va interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució d’Alcaldia de 7
de desembre de 2005 que desestimà la sol·licitud de cessament d’execució de les obres
en terrenys propietat –segons la interessada- de la recurrent no cedits a l’Ajuntament. El
Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Palma desestima el recurs i indica que la
nul·litat de l’acord de 2005 no té justificació ni substrat material sense la prèvia declaració
de nul·litat de l’acte de 1983 consistent en el document privat de cessions urbanístiques.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
A continuació, el regidor del Partit Popular, Pedro Tudurí Mercadal, sol·licita la inclusió
d'un punt d'urgència, en concret: Moció que presenta el grup del Partit Popular amb
relació a la zonificació pel lloguer turístic.
Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de cinc minuts. A les 20.35 hores es reprèn
la sessió.
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Les diferents intervencions amb relació a la justificació de la urgència del punt presentat
es pot consultar a l'enllça següent: https://vimeo.com/253954443#t=27m59s
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A continuació, la batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència presentat pel
grup del Partit Popular. Es produeix el següent resultat: sis vots a favor, corresponents
als membres del PP (6) i set vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (2) i el PI (1). Es desestima la inclusió del punt d'urgència.
DESÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, en sol·licitud d’un llistat
de les ordenances que s’han modificat durant l’any 2017, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/253954443#t=32m44s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a si es té
previst fer actuacions a camins que estan en mal estat, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/253954443#t=33m13s
La intervenció del regidor del Partit Popular Daniel Mercadal Stevenson, amb relació al
nou programa SOIB —IMPULS—, així com la resposta de la regidora d’Afers Socials,
Teresa Borras Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/253954443#t=35m19s
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 21.12.17. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/253954443#t=36m35s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:45, 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=1gbpwTAkeRyOYvd_rxH0ih3QZd5yhyEoB
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
dZv5J8mSNLLtSGzHlEJ1gygzSMA= (00000.MTS)
+iLFXXdQvugGJjX6lomP0lNmXGE= (00001.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:27/02/2018 13:24:59
La Secretària,
Sant Lluís

M. Montserrat Morlà Subirats
Fecha:27/02/2018 13:28:56
Batlessa
Sant Lluís
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