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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 26/01/2017
Hora: de les 20:00 a les 20:40 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 19.01.17.- Proposta que
presenta el regidor de Governació amb relació al reconeixement de compatibilitat de
personal eventual
Tercer. Resolucions de Batlia núms. 2016/1256 i 2016/1271.- Aprovació expedients de
modificació de crèdit núm. 10 i 11 al Pressupost de 2016. Donar-ne compte
Quart. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Cinquè. 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 22.12.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per deu vots a favor i
l'abstenció de la Sra. Tronch Folgado i el Sr. Mercadal Stevenson, pel fet que no van
assistir a la sessió.
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SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.01.17.PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ AL
RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL EVENTUAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta que presenta el regidor de Governació amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------"El Sr. Juan Mercadal López, Director de Serveis Generals, mitjançant instància de data 25 de
novembre de 2016 (RE núm. 6150), sol·licita li sigui concedit el reconeixement de compatibilitat per
a l’exercici d’activitat privada d’advocat per compte propi. ------------------------------------------------------Vist l’art. 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, en relació a
l’art. 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei
de les Administracions Públiques, i atès l’informe emès per Secretaria, venc en elevar a la
Comissió Especial de Comptes la següent ------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Reconèixer al Sr. Juan Mercadal López, Director de Serveis Generals de l’Ajuntament, la
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocat per compte propi. ----------------------------Segon.- El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment dels articles 1.3
i 11 i següents de la Llei 53/84, de 26 de desembre d’Incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques i articles concordants del RD 598/85, de 30 d’abril, i així: --------------------− No podrà impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures, es a dir, s’haurà
d’exercir amb escrupulós respecte a la jornada i dedicació establerta a l’apartat 1.b) de la
Resolució 2016/1121, de 8 de novembre. ----------------------------------------------------------------− No podrà comprometre la seva imparcialitat o independència, de tal manera que no podrà
actuar com advocat en assumptes relacionats o que es refereixin a les activitats que
tenguin relació o desenvolupi en l’exercici de les seves funcions municipals. ------------------Tercer.- Les infraccions en matèria d’incompatibilitats es consideraran molt greus als efectes
prevists a la normativa de Règim Local." ----------------------------------------------------------------------------Intervé el president. Manifesta que, vist l'informe de Secretaria amb relació a la petició de
comptabilitat per a l'exercici d'activitat privada d'advocat per compte propi del director de Serveis
Generals, s'ha presentat aquesta proposta a la consideració de la comissió. -----------------------------El Sr. Coll Alcina anuncia que el Grup del Partit Popular s'abstindrà. ----------------------------------------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 PSOE (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP (2), acorda
elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ---------------------Primera. Reconèixer al Sr. Juan Mercadal López, Director de Serveis Generals de l’Ajuntament, la
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocat per compte propi.----------------------------Segona. El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment dels articles
1.3 i 11 i següents de la Llei 53/84, de 26 de desembre d’Incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques i articles concordants del RD 598/85, de 30 d’abril, i així: ---------------− No podrà impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures, es a dir, s’haurà
d’exercir amb escrupulós respecte a la jornada i dedicació establerta a l’apartat 1.b) de la
Resolució 2016/1121, de 8 de novembre. ----------------------------------------------------------------− No podrà comprometre la seva imparcialitat o independència, de tal manera que no podrà
actuar com advocat en assumptes relacionats o que es refereixin a les activitats que
tenguin relació o desenvolupi en l’exercici de les seves funcions municipals. ------------------Tercera. Les infraccions en matèria d’incompatibilitats es consideraran molt greus als efectes
prevists a la normativa de Règim Local." -----------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Anuncia que, tal com van fer a la comissió informativa, el Grup
del Partit Popular s’abstindrà. Així mateix, manifesta que en el moment de les RPT serà
un bon moment per fer un anàlisi més acurada de tot el personal, perquè hi ha més
casos de gent que pot compatibilitzar la seva feina i creu que serà el moment de posar
tot açò al dia. Per altra banda, manifesta que no acaba d’entendre el fet que, per
exemple, en el Parlament de les Illes Balears —el mateix partit de l’equip de govern
d’aquest ajuntament— ha adoptat l’acord de demanar la incompatibilitat per a tothom i,
en canvi, a Sant Lluís es dóna aquesta compatibilitat... Troba incoherent que a un lloc es
faci una cosa i a un altre lloc, una altra. Conclou dient que es tracta d’un lloc de feina
que maneja molta informació, si bé està segur que es farà un bon ús de tota aquesta
informació i espera que es compleixin tots els acords que avui s’adoptin.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que és correcta l’observació efectuada, si bé
considera que no és la mateixa cosa en l’àmbit del govern balear que en un ajuntament, i
és que fan feines totalment diferents, ja que allà estan legislant. No és, per tant,
comparable. Afegeix que, vist l’informe de Secretaria, s’ha optat per donar aquesta
compatibilitat.
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. Reconèixer al Sr. Juan Mercadal López, director de Serveis Generals de
l’Ajuntament, la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocat per compte
propi.
Segon. El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment dels
articles 1.3 i 11 i següents de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, i articles concordants del RD 598/85,
de 30 d’abril, i així:
−

−

No podrà impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures, és a dir,
s’haurà d’exercir amb escrupolós respecte a la jornada i dedicació establerta a
l’apartat 1.b de la Resolució 2016/1121, de 8 de novembre.
No podrà comprometre la seva imparcialitat o independència, de tal manera que
no podrà actuar com a advocat en assumptes relacionats o que es refereixin a les
activitats que tenguin relació o desenvolupi en l’exercici de les seves funcions
municipals.

Tercer. Les infraccions en matèria d’incompatibilitats es consideraran molt greus als
efectes prevists a la normativa de règim local.
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TERCER. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2016/1256 I 2016/1271.- APROVACIÓ
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10 I 11 AL PRESSUPOST DE
2016. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de les resolucions de Batlia relatives a l'assumpte indicat, que diuen:
Resolució de Batlia núm. 2016/1256, de dia 19.12.16.
"Atesa la Convocatòria d’ajuts per contractar agents d’ocupació i desenvolupament locals,
aprovada pel conseller de Treball, comerç indústria i president del SOIB, de 10 d’octubre de 2016.Atès l’acord de concessió de subvenció, aprovada per Resolució de data 22/11/2016 del Director
general d’Ocupació i Economia, per delegació del President del SOIB (el Conseller de Treball,
Comerç i Indústria), per import de 26.732,78 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
76101.322D05.46000.20.16021 dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2016, a favor de l’entitat Ajuntament de Sant Lluís, per contractar 1 agent d’ocupació i
desenvolupament local per període d’un any (Núm. expedient: AODL-37/16). ---------------------------Vist l’informe d’intervenció, de dia 19/12/2016, en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient
de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de 2016, per Generació de crèdit per majors
ingressos, i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de règim local, -----------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de 2016 en la
modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: ------------------------------------ALTA AL PRESSUPOST DE DESPESES
Descripció
APLICACIÓ
2 2415
14300 Altre personal - AODL
2 2415

IMPORT
20.236,78

16000 Seguretat Social - AODL

6.496,00
TOTAL DESPESES

26.732,78

ALTA AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONÒMIC Descripció
IMPORT
45102
DE ORGANISMES ANTÒNOMS I AGÈNCIES DE LES CCAA 26.732,78
AODL
TOTAL INGRESSOS
26.732,78

SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2016/1271, de dia 21.12.16.
"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 del capítol 1 i del FONS DE
CONTINGÈNCIA i de les àrees de despesa 1 i 3; ----------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció; i en virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de
règim local, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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APLICACIÓ Descripció
151 16000 SEGURETAT SOCIAL

4

165

12004 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2

4.760,00

4

165

12100 COMPLEMENT DE DESTI

1.570,00

4

165

12101 COMPLEMENT ESPECIFIC

3.430,00

4

165

12103 ALTRES COMPLEMENTS

6

330

16000 SEGURETAT SOCIAL

5.000,00

5

920

11001 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL

9.000,00

5

920

13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX

24.000,00

5

920

16000 SEGURETAT SOCIAL

14.600,00

2 2310

13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX

12.830,00

2 2310

16000 SEGURETAT SOCIAL

4
4
3
4
2
6
2
2
3
3
1
5
5
5
2
6
6
6
6
6
6

15000
16000
13000
13000
16008
13000
13100
16000
13100
16000
10000
15000
13109
15000
13100
13000
13000
13100
13000
13100
16000

151
165
170
171
221
320
337
337
432
432
912
920
929
931
2311
3231
3232
3321
3322
3341
3341

PRODUCTIVITAT
SEGURETAT SOCIAL
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACEUTICA
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS LABORAL EVENTUAL
SEGURETAT SOCIAL
RETRIBUCIONS LABORAL EVENTUAL
SEGURETAT SOCIAL
RETRIBUCIONS
PRODUCTIVITAT
LABORAL TEMPORAL - Recuperació paga extra 12/2012
PRODUCTIVITAT
RETRIBUCIONS LABORAL EVENTUAL
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX
RETRIBUCIONS LABORAL EVENTUAL
SEGURETAT SOCIAL
TOTAL

ALTES

330,00

6.000,00
520,00
16.000,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00
1.000,00
2.300,00
1.000,00
25.600,00
1.300,00
2.600,00
1.800,00
800,00
2.800,00
4.500,00
6.000,00
1.200,00
1.000,00
1.900,00
10.700,00
2.000,00
90.520,00

APLICACIÓ Descripció
929 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA

ALTES

5
5
5

011
011

50.000,00
90.000,00

31010 INTERESSOS –Execució Sentència indemnitzatòria ORFILA, SL
91310 AMORT DE PRÉST A/L. Execució sentència indemnitzatòria
ORFILA,SL
TOTAL

BAIXES
9.000,00

140.000,00

90.520,00

BAIXES
140.000,00

140.000,00
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APLICACIÓ
3 1622 22799
2 164 21200
4 151 48900

Descripció
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
ALTRES TRANSFERENCIES A FAMÍLIES I INST.SENSE LUCR

ALTES
4.800,00
480,00

5.280,00
5.280,00

APLICACIÓ Descripció
320 48900 ALTRES TRANSF. A FAMÍLIES I INST.- Ajuts per estudis

6

1 3420

21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS

6 3230

63900 ALTRES INVER DE REPOSICIÓ - Material menjador CEIP

1 338
6 3230

22614 DESPESES DIVERSES - Festes Patronals de Sant Lluis
63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
TOTAL PER ÀREA DE DESPESA

BAIXES

ALTES

5.280,00

BAIXES
6.000,00
1.810,00
600,00

6.000,00
2.410,00
8.410,00

8.410,00

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

El Ple en resta assabentat.
QUART. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé el Sr. Coll Alcina. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 21.12.16
−

Punt 16è. Àrea de Personal. Del punt 16.1 al punt 16.25, còpia dels informes de
l’àrea d’Intervenció, de les peticions dels sol·licitants i dels informes de l’àrea de
Personal.

Junta de Govern Local de dia 30.12.16
−

Punt 2n. Àrea de Personal. Del punt 2.1 al punt 2.9, còpia dels informes de l’àrea
d’Intervenció, de les peticions dels sol·licitants i dels informes de l’àrea de
Personal.

CINQUÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que es van presentar una sèrie de projectes per ser
finançats amb l’impost de l’ecotaxa, però segons les notícies que ha vist per la premsa no
se n’ha acceptat cap. Voldria saber si es prendrà qualque acció per reclamar, ja que ha
estat com una il·lusió frustrada, perquè havia creat grans expectatives. Afegeix que per
a properes convocatòries la cosa lògica i coherent, si s’ha de mantenir aquest impost, és
que es redactin unes bases transparents, estables, amb igualtat d’oportunitats i que no
facin perdre els temps als ajuntaments a preparar projectes, mobilitzar recursos, etc.
Demana quina valoració fa l’equip de govern sobre aquest assumpte; quines mesures es
pensen adoptar; i quines respostes tenen del Govern balear.
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Intervé la batlessa. Manifesta que tots els batles i batlesses de Menorca estam
decebuts, perquè cap projecte municipal ha estat admès, si bé açò ha passat a
Menorca, a Mallorca i a Eivissa. Afegeix que els projectes del CIM que han estat
admesos, un poc toquen tots els municipis, com ara el projecte del camí de Cavalls, però
açò no és suficient. Així mateix, manifesta que també s’ha de tenir en compte que és la
primera convocatòria, que es faran totes les reflexions i valoracions possibles, i que es
revisaran diferents punts perquè a la propera convocatòria puguem estar més satisfets.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que dilluns hi va haver Comissió Permanent
de la FELIB i el disgust comença amb el fet que la documentació es va lliurar dues hores
abans de la comissió, cosa que és sorprenent; llavors es fa més pronunciat el disgust
quan veiem que no hi ha cap projecte de cap ajuntament de les Illes Balears acceptat en
el marc de l’Ecotaxa, quan el cas és que entre tots havíem presentant més de 100
projectes. Continua manifestant que quan sents tots els arguments, tots són vàlids, i diu
que el seu vot en representació de la FELIB va ser d’abstenció, perquè no hi podia votar
a favor pel fet que els nostres projectes van ser inicialment rebutjats, però li era difícil
votar-hi en contra perquè en el mes de setembre ell havia demanat una poc de
tranquil·litat, ja que açò era una primera convocatòria, que eren uns diners extras que
havien aparegut, i que aquest projecte tindria continuïtat, cosa que espera que sigui així.
Continua el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que en aquests moments la recaptació de
l’impost turístic arriba a quasi 35 milions d’euros i fins al mes d’abril o maig no se sabrà
quina serà la recaptació del 2016. A més, els membres del govern que estan dins la
Comissió han dit que el govern no es quedarà ni un euro d’aquest impost, per la qual
cosa tots aquests doblers aniran a projectes. Afegeix que també hi ha la possibilitat que
hi hagi romanents, si bé un dels problemes que hi ha és la decisió que es va adoptar en
el seu moment, que és que els diners anirien vinculats al cicle de l’aigua. Per altra
banda, manifesta que l’altre membre de la FELIB que assisteix al Ple hi va votar en
contra i el qui parla es va abstenir; per tant, quan dos membres de la mateixa
representació voten de forma diferent, es comptabilitza com a abstenció; atesa a aquesta
circumstància, l’altre membre va anunciar que faria un vot particular i que presentaria
unes al·legacions, cosa que és respectable. Afegeix que per dimecres que ve s’ha
convocat executiva de la FELIB per avaluar aquesta qüestió.
Segueix el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que un altre capítol important que no podem
deixar de banda és l’Ajuntament de Palma; de 14 projectes presentats, no li n’han
acceptat cap, amb l’agreujant que ells tenien dos projectes que havien passat per
Participació Ciutadana, cosa que la llei puntua millor. També és cert que amb el temps
que donaven per presentar projectes —30 dies— era difícil fer un procés de participació,
però l’Ajuntament de Palma va tenir capacitat de fer-ho, però els projectes també han
estat rebutjats. Afegeix que la intervenció del representant de l’Ajuntament de Palma va
ser molt dura, com també ho va ser la del representant del GOB, el qual en el mes de
setembre pensava votar-hi en contra, però atesa a la intervenció del qui parla, al final van
canviar el vot per una abstenció.
Finalment, el Sr. Carretero Tudurí insisteix a demanar tranquil·litat, que es tracta d’una
primera presentació de projectes i que de cara a properes convocatòries s’hauran de
millorar les maneres de qualificar els projectes. Així mateix, manifesta que hauríem de
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tenir molt clar, tots els partits polítics, que és una bona eina, que hi haurà un ingrés extra
i que es podran fer una sèrie de projectes que si no hi hagués aquests doblers
probablement no es podrien fer.
El Sr. Coll Alcina manifesta que li ha quedat bastant clar, i que si des d’un principi s’havia
pensat que no era possible, la cosa lògica era no crear falses expectatives; i espera que
en properes convocatòries es puguin fer obres finançades amb aquests doblers.
El Sr. Carretero Tudurí afegeix que la qüestió dels percentatges que li pertoquen a cada
illa ve regulat per llei, i que, si bé aquesta vegada Eivissa ha rebut més del que li
pertocava, ha quedat establert que en properes convocatòries se li reduirà aquest
percentatge.
Per altra banda, el Sr. Coll Alcina manifesta que ha vist que en el SAC hi ha una taula on
s’hi posa publicitat, cosa que és normal, que n’hi hagi, si es tracta de fer publicitat de les
activitats pròpies d l’ajuntament; ara bé, també ha vist que hi ha publicitat d’empreses
privades. Si obrim que qualsevol empresa privada pugui deixar la seva publicitat damunt
aquesta taula, tal vegada arribarà a ser un desgavell...
La batlessa manifesta que no en tenia coneixement i que ho revisaran.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que té coneixement de la reunió de veïns que es
va fer per coordinar l’inici de les obres del Cós i diu que voldria fer un suggeriment.
Assenyala que aquesta reunió es va convocar escassos dies de començar les obres i
considera que el projecte del Cós en sí mereixia haver estat exposat al públic més temps.
No costava res publicar a la pàgina web com quedava aquest tercer tram. Així mateix,
manifesta que, si bé és cert que la reunió va anar bé, pensa que un ajuntament que
s’havia omplert la boca de participació ciutadana, més que mai en aquest sentit s’havia
d’haver fet una feina d’exposició al públic. Per tant, suggereix que en properes
actuacions tan importants com són aquestes, que defineixen el futur del poble, hi hagi
aquesta informació cap al ciutadà.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Demana si ja disposen de la valoració dels danys i
desperfectes que el temporal va ocasionar a la costa de Sant Lluís i si s’han posat en
contacte amb altres administracions, per tal que hi puguin destinar ajudes.
La batlessa informa que els Serveis Tècnics Municipals van ser a la zona afectada per fer
el corresponent informe, per tal de poder quantificar econòmicament tots aquests
desperfectes i que encara s’està estudiant.
Afegeix que totes les administracions
—CIM i Govern de les Illes Balears— ens han dit que com més prest els donem a
conèixer aquesta valoració, millor.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que fa setmanes que veiem que
l’enllumenat de l’avinguda de sa Pau té continus problemes i, atès que es tracta d’una via
amb un trànsit important i que el vespre resulta perillós que aquesta via no tengui
enllumenat, demana quina és la causa que fa que contínuament quedi sense llum; i si
tenen qualque solució a curt termini.
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El Sr. Lora Buzón manifesta que a causa de la meteorologia es dispara el diferencial del
transformador que hi ha al carrer de Sant Esteve; i que l’enginyer municipal està
elaborant un petit projecte fer una nova línia que vagi fins a l’avinguda, ja que la línia
actual és molt antiga i deu estar menjada per les rates i quan plou es dispara.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. S’interessa pel reglament del conserges de les escoles
que s’havia d’elaborar. La Sra. Ponsetí Pons respon que s’hi està fent feina, però que
encara no està acabat.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que per premsa s’ha assabentat que hi haurà una
convocatòria del SOIB per cobrir determinats llocs temporals de feina a diferents
ajuntaments i que a Sant Lluís hi havia previst unes sis places. Voldria saber quines
places s’intentarà cobrir a Sant Lluís; quin tipus de titulació hauran de tenir les persones
per optar a aquestes places; com es farà el procés de selecció; etc.
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que a les comissions informatives solem donar
informació dels projectes que ens atorguen del SOIB, ja que aquest Ajuntament
normalment participa en tot allò que pugui del SOIB, però en aquest cas en concret com
que es tracta d’un projecte de fa poc i no hem tingut cap comissió informativa, no n’hem
pogut informar. Assenyala que els perfils que es necessiten per a aquests nous mesos
de feina pel projecte “Joves Qualificats” —graus superiors o universitaris— són:
− Treballador social, per ajudar les dues persones que hi ha actualment.
− Educador social, per dur a terme un dels compromisos que van agafar amb el
Pacte social contra les violències masclistes, de fer dins el 2017 un pla municipal
d’igualtat.
− Arquitecte tècnic, per donar suport al delineant municipal.
− Economista, per treballar juntament amb l’AODL.
− Comunicador audiovisual, per fer un pla de comunicació de l’Ajuntament.
− Fotògraf, per fer un catàleg cultural i artístic de la població.
Per altra banda, la Sra. Borrás Atienza informa que també s’ha presentat un projecte per
a majors de 30 anys, i que quan tinguem la informació els la farem arribar.
El Sr. Olives Salas s’interessa respecte a qui farà la selecció del personal. La Sra. Borrás
respon que el SOIB farà una primera selecció i ens enviaran els perfils que ells creuen
que compleixen i llavors aquí es farà la segona part de la selecció.
El Sr. Olives Salas demana si s’ha començat la primera selecció. La Sra. Borrás respon
que ja està començada. El Sr. Olives Salas demana si hi ha qualque data fixada per
cloure el procés i incorporar-se a fer feina. La Sra. Borrás Atienza respon que s’ha
establert fins dia 28 de febrer per presentar currículums al SOIB i que durant la primera
setmana de març podria estar el procés aclarit.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:40, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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