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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 27/03/2018
Hora: de les 20:00 a les 20:55 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta 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)
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), que s'incorpora en el punt 3r.
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP), que s'incorpora en el punt 3r.

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
2n. Tinent de Batlia: Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.03.18. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 2/2018 de
reconeixement extrajudicial de crèdits
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.03.18. Proposta que
presenta el regidor de Governació amb relació a l'adhesió de l'Ajuntament al Conveni de
col·laboració subscrit entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració
electrònica
Quart. Expedient de liquidació del Pressupost de l'exercici de 2017. Donar-ne compte
Cinquè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000132. Aprovació expedient de
modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2018. Donar-ne compte
Sisè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000189. Aprovació Marc Pressupostari
2019-2021. Donar-ne compte
Setè. Donar compte de diverses sentències judicials
Vuitè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè. Precs i suggeriments
Desè. Proposta que presenta el grup PSOE relativa al rebuig dels actes vandàlics a
monuments i llocs d'especial interès de l'Illa de Menorca
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 26.02.18.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per set vots a favor i les
l'abstencions del Sr. García Romero, del Sr. Mercadal Stevenson i de la Sra. Capó
García, pel fet que no van assistir a la sessió.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.03.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA D'APROVACIÓ
DE L'EXPEDIENT NÚM. 2/2018 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El president informa que s'ha remès als membres de la Comissió l'informe d'intervenció, així com
la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda, amb relació a l'assumpte indicat. ----------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: ------------Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 29.370,21 euros,
relacionats a la taula annexa, corresponents a exercicis anteriors. ------------------------------------------Data
entrada

Data
Nom
document

Text explicatiu/Factura

Import

26/02/2018 15/03/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.

Arrenjar pegat roda 7097-CDW Seat Inca, Brigada, fra. 11639

26/02/2018 27/09/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.

Desmontar vidre i canviar-lo vehicle 9604BNP Camió IVECO Brigada, fra. 13032

185,81

Canvi rodes traseres i coixinet vehicle 1539CJD Renault Kangoo Brigada, fra. 13140

366,22

26/02/2018

10/10/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.

31,34

26/02/2018 14/10/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.

Placa matrícula llarga europea Nissan Pick-up Brigada, fra núm. 13203

9,10

17/07/2017 17/07/2017 CLIMAIGAS

Mant. 2º Trim/2107 -equips contraincendis edif.Sa Garriga, Poliesportiu i Sala Albert Camus

05/03/2018 22/11/2017 CLIMAIGAS

Treballs realitzar per arrenjar averia a Escoleta Infantil, fra núm. 273

87,75

28/02/2018 26/10/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Cartulines, paper forro varis colors per Escola infantil, fra núm. 423304

20,82

28/02/2018 12/12/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Ceres, corda i pegamento per Festes, fra núm. 424480

19,35

28/02/2018 22/12/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Paper Celofan transparent per Festes, fra núm. 424803

28/02/2018 15/11/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Cartulines DIN-A 4 varis colors per Escola Infantil, fra núm. 423804

54,66

28/02/2018 27/12/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Paper celofan per Festes de Nadal, fra núm. 424844

15,61

28/02/2018 28/11/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Cartulines, cola blanca i temperes colors per E. Infantil, fra.424151

09/01/2018 31/12/2017 ENERGEMA MENORCA S.A

subm. I instal·lació equip osmosis Pla de Cas Rector.- fra. 704107782

14/02/2018 12/12/2017 ESTUDIO TECNOGRÀFICO

2000 llibrets i 300 felicitacions Festes de Nada.- fra. 4831-17-115

577,17

14/02/2018 13/09/2017 JOAN TALTAVULL CARRETERO.

Hon. Joan i Carme Taltavull per Concert Cor Illa de Menorca, fra núm.2

605,00

1.746,64

5,23

47,50
10.992,00

16/02/2018 30/12/2017 JOSEP PORTELLA COLL.

Llibre d'exilis, fra núm. 2/2017

02/01/2018 31/12/2017 MENBIOS S.L.

remodelació vestidors 1 i 2 del Polisportiu.- fra. nº 340

499,20

07/03/2018 29/12/2017 MENORCA NETA.-

Material vari de neteja, fra núm. 1217

02/03/2018 15/03/2017 OSIM.

Toner Comp Brother TN-2220, fra núm. 175

53,09

02/03/2018 18/09/2017 OSIM

Toner Comp Brother TN-3380, fra núm. 636

41,87

21/02/2018 31/10/2017 PANADERIA PONS

55 bocadillos per neteja Pinaret Biniancolla i Illa de l'Aire, fra núm. 9747

21/02/2018 24/12/2017 PANADERIA PONS

100 rubiols i 100 formatjades inauguració Box i Pistes de Tenis Poliesportiu, fra. 9745

08/03/2018 15/12/2017 TRIATGES MENORCA.

Retirada escombraries Poligon, fra núm. 04619

08/03/2018 15/12/2017 TRIATGES MENORCA

Retirada embarcacions i estris devora deixelleria Sant Lluís, fra núm. 4611

19/02/2018 06/09/2017 TRUJILLANO.

Lectura còpies Color i B/n WC 7545 Registre, Agsot fra núm. 41629

8.160,00
254,23

83,49
102,85
75,63
3.058,00
237,21
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19/02/2018 06/09/2017 TRUJILLANO

Lectura còpies Color i B/n WC 7545 Entrada Urbanisme, Agost fra núm. 41630

276,84

19/02/2018 06/09/2017 TRUJILLANO.

Lectura còpies Color i B/n WC 7532 Despatxos Urbanisme, Agost fra núm. 41631

866,14

13/03/2018 17/10/2017 VESTA SUPPLIES.

2 sacs de 25kg detergent aigües dures i netejador sanitaris, fra núm. 5221

897,46
29.370,21

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb càrrec a les
diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt anterior." ------------------
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I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4) i PSOE (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (4),
acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 29.370,21
euros, relacionats a la taula annexa, corresponents a exercicis anteriors.
Data
entrada

Data
Nom
document

Text explicatiu/Factura

Import

26/02/2018 15/03/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.

Arrenjar pegat roda 7097-CDW Seat Inca, Brigada, fra. 11639

26/02/2018 27/09/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.

Desmontar vidre i canviar-lo vehicle 9604BNP Camió IVECO Brigada, fra. 13032

185,81

Canvi rodes traseres i coixinet vehicle 1539CJD Renault Kangoo Brigada, fra. 13140

366,22

26/02/2018

10/10/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.

26/02/2018 14/10/2017 AUTO REPARACIONES BAJOLI.
17/07/2017

17/07/2017 CLIMAIGAS

31,34

Placa matrícula llarga europea Nissan Pick-up Brigada, fra núm. 13203
Mant. 2º Trim/2107 -equips contraincendis edif.Sa Garriga, Poliesportiu i Sala Albert Camus

9,10
1.746,64

05/03/2018 22/11/2017 CLIMAIGAS

Treballs realitzar per arrenjar averia a Escoleta Infantil, fra núm. 273

87,75

28/02/2018 26/10/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Cartulines, paper forro varis colors per Escola infantil, fra núm. 423304

20,82

28/02/2018 12/12/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Ceres, corda i pegamento per Festes, fra núm. 424480

19,35

28/02/2018 22/12/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Paper Celofan transparent per Festes, fra núm. 424803

28/02/2018 15/11/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Cartulines DIN-A 4 varis colors per Escola Infantil, fra núm. 423804

54,66

28/02/2018 27/12/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Paper celofan per Festes de Nadal, fra núm. 424844

15,61

28/02/2018 28/11/2017 DISTRIBUIDORA MENORQUINA.

Cartulines, cola blanca i temperes colors per E. Infantil, fra.424151

47,50

09/01/2018 31/12/2017 ENERGEMA MENORCA S.A

subm. I instal·lació equip osmosis Pla de Cas Rector.- fra. 704107782

14/02/2018 12/12/2017 ESTUDIO TECNOGRÀFICO

2000 llibrets i 300 felicitacions Festes de Nada.- fra. 4831-17-115

577,17

14/02/2018 13/09/2017 JOAN TALTAVULL CARRETERO.

Hon. Joan i Carme Taltavull per Concert Cor Illa de Menorca, fra núm.2

605,00

16/02/2018 30/12/2017 JOSEP PORTELLA COLL.

Llibre d'exilis, fra núm. 2/2017

02/01/2018 31/12/2017 MENBIOS S.L.

remodelació vestidors 1 i 2 del Polisportiu.- fra. nº 340

07/03/2018 29/12/2017 MENORCA NETA.-

Material vari de neteja, fra núm. 1217

02/03/2018 15/03/2017 OSIM.

Toner Comp Brother TN-2220, fra núm. 175

53,09

02/03/2018 18/09/2017 OSIM

Toner Comp Brother TN-3380, fra núm. 636

41,87

21/02/2018 31/10/2017 PANADERIA PONS

55 bocadillos per neteja Pinaret Biniancolla i Illa de l'Aire, fra núm. 9747

21/02/2018 24/12/2017 PANADERIA PONS

100 rubiols i 100 formatjades inauguració Box i Pistes de Tenis Poliesportiu, fra. 9745

08/03/2018 15/12/2017 TRIATGES MENORCA.

Retirada escombraries Poligon, fra núm. 04619

08/03/2018 15/12/2017 TRIATGES MENORCA

Retirada embarcacions i estris devora deixelleria Sant Lluís, fra núm. 4611

19/02/2018 06/09/2017 TRUJILLANO.

Lectura còpies Color i B/n WC 7545 Registre, Agsot fra núm. 41629

237,21

19/02/2018 06/09/2017 TRUJILLANO

Lectura còpies Color i B/n WC 7545 Entrada Urbanisme, Agost fra núm. 41630

276,84

19/02/2018 06/09/2017 TRUJILLANO.

Lectura còpies Color i B/n WC 7532 Despatxos Urbanisme, Agost fra núm. 41631

866,14

13/03/2018 17/10/2017 VESTA SUPPLIES.

2 sacs de 25kg detergent aigües dures i netejador sanitaris, fra núm. 5221

5,23

10.992,00

499,20
8.160,00
254,23

83,49
102,85
75,63
3.058,00

897,46
29.370,21
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Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputades i que consten al quadre del punt
anterior.
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A les 20:10 hores s'incorporen a la sessió els regidors del grup del Partit Popular,
Cristobal Coll Alcina i Francisco Olives Salas.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.03.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ A
L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT
ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS PER A LA PRESTACIÓ MÚTUA DE SOLUCIONS BÀSIQUES
D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"El president informa que s'ha remès als membres de la Comissió la memòria justificativa, així com
la proposta presentada pel regidor de Governació, amb relació a l'assumpte indicat. -------------------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 l’adhesió de L’Ajuntament de Sant Lluís al Conveni per a la prestació mútua de
solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, signat el 31 de maig de 2016 i publicat en
el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), número 251, de 17 d’octubre de 2016, de conformitat amb l'acord
que es transcriu a continuació: ----------------------------------------------------------------------------------------“Acord entre la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i l’Ajuntament de Sant Lluís per a
l’adhesió d’aquest al Conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la prestació mútua de
solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. --------------------------------Parts -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isabel Maria Busquets i Hidalgo, vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, en
l'exercici de les facultats atribuïdes pel Decret 20/2017, de 18 de desembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme. --------------------------------------------------------------------------------------------------------...., batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís, en virtut de l’autorització atorgada pel Ple de
l’Ajuntament de data ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedents ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Que correspon a les administracions públiques l’aplicació de les tecnologies de la informació, el
desenvolupament i la implantació de serveis electrònics en línia, en benefici de la ciutadania i, amb
aquesta finalitat, avançar amb rapidesa i eficàcia en el desenvolupament de l’administració
electrònica. Per tant, es fa imprescindible disposar, tan aviat com sigui possible, d’un conjunt de
solucions tecnològiques bàsiques per a la implantació de l’administració electrònica a disposició de
totes les administracions, de conformitat amb els continguts normatius de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. -------------------------------------------------Correspon a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de la Direcció General de
Desenvolupament Tecnològic, de conformitat amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta
de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: ---------------------------4
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La planificació i l’ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la
informació, els sistemes d’informació i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma, la
planificació i l’ordenació dels sectors de les telecomunicacions, la radiodifusió televisiva i sonora,
l’impuls i la coordinació de la implantació de l’administració electrònica i la seguretat de la
informació dels recursos tecnològics. --------------------------------------------------------------------------------2. Que, el 31 de maig de 2016, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’ara endavant
MINHAP, i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’ara endavant CAIB,
subscrigueren el Conveni de col·laboració per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Que la clàusula segona d’aquest Conveni estableix en el paràgraf tercer: ------------------------------Les entitats locals ubicades en el territori de la comunitat autònoma poden accedir a les
funcionalitat de les solucions tecnològiques recollides anteriorment o a aquelles que les actualitzin
o substitueixin, mitjançant acord subscrit a l’efecte entre la CAIB i cada entitat local. -------------------Així mateix, la clàusula cinquena del Conveni estableix en el punt i que la CAIB assumeix, entre
altres obligacions: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Promoure l’accés de les entitats locals del seu àmbit territorial a totes o alguna de les solucions
tecnològiques establertes en aquest Conveni. ---------------------------------------------------------------------4. Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acordà, en sessió de -----, adherir-se al Conveni. --------5. Que, independentment a aquest Acord, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha subscrit amb algunes entitats locals convenis de col·laboració per establir una
infraestructura bàsica de serveis i comunicacions entre l’Administració autonòmica i els consells
insulars. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Acord, de
conformitat amb les següents ------------------------------------------------------------------------------------------Clàusules ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Objecte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquest Acord té per objecte l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Conveni per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el MINHAP i la CAIB, actualment
regulades per la Llei 39/2015 i en la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector
Públic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Àmbit d’aplicació -----------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 L’Ajuntament de Sant Lluís pot accedir a les funcionalitats proporcionades per les solucions
tecnològiques bàsiques d’administració electrònica contingudes en el Conveni de col·laboració
entre el MINHAP i la CAIB que a continuació s’especifiquen: --------------------------------------------------2.1.1 Per utilitzar sistemes de signatura electrònica avançada: sistemes d’identificació, signatura i
representació. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.2 Per a les comunicacions entre administracions públiques per mitjans electrònics:
intermediació de dades entre administracions públiques; sistema d’interconnexió de registres, i
intercanvis d’informació per mitjà del portal de comunitats autònomes. -------------------------------------2.1.3 Per a la notificació per mitjans electrònics: direcció electrònica habilitada i catàleg de
procediments del servei de notificacions electròniques. ---------------------------------------------------------2.1.4 Com a xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles: xarxa SARA. --2.1.5 A l’efecte de representació: registre electrònic d’apoderaments. --------------------------------------2.2 Les solucions bàsiques anteriorment especificades es fonamenten en tecnologia que pot ser
actualitzada o substituïda per altres de més avançades o eficients per acord de la Comissió de
Seguiment del Conveni entre el MINHAP i la CAIB, establerta en la clàusula setena d’aquest
Conveni, si, com a conseqüència del desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la
comunicació, han quedat obsoletes les aplicacions o sistemes relacionats en l’apartat anterior o
s’han produït modificacions normatives que afecten les especificacions tècniques i de seguretat
corresponents. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les modificacions del Conveni de col·laboració que afecten les entitats locals han de ser
comunicades a aquestes a l’efecte que es requereixi l’adhesió de les entitats, si escau. ----------------
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3. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Lluís ------------------------------------------------------------------L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a complir les obligacions derivades del Conveni de
col·laboració en el marc de les seves competències, d’acord amb les funcionalitats de les solucions
tecnològiques que s’hi recullen. ---------------------------------------------------------------------------------------4. Règim econòmic -----------------------------------------------------------------------------------------------------Aquest Acord no comporta obligacions econòmiques entre les parts signants. ---------------------------5. Termini de durada i efectes ---------------------------------------------------------------------------------------Aquest Acord entra en vigor a partir del dia en què se signi i fins al 31 de maig de 2020. Els
signants poden acordar unànimement prorrogar-lo, si escau, per un període de fins a quatre anys
addicionals, en els termes de la pròrroga del Conveni entre el MINHAP i la CAIB. ----------------------L’extinció del Conveni de col·laboració entre el MINHAP i la CAIB determina que finalitza aquest
Acord. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La CAIB ha d’informar la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del MINHAP
sobre els acords subscrits amb les entitats locals, de conformitat amb el que estableix el punt xi de
la clàusula cinquena del Conveni de col·laboració de referència. ---------------------------------------------6. Extinció de l'acord ---------------------------------------------------------------------------------------------------6.1. Aquest acord s'extinguirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució. -----------------------------------------------------------------------------------6.2. Són causes de resolució: ------------------------------------------------------------------------------------------6.2.a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del
mateix. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.2.b) L'acord unànime de tots els signants. -----------------------------------------------------------------------6.2.c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. ----En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren
incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar a la comissió de seguiment. Si transcorregut el
termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les
parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt l'acord. ----------------------6.2.d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. ---------------------------------------------7. Comissió de Seguiment i naturalesa jurídica ---------------------------------------------------------------S’ha de constituir la Comissió de Seguiment, formada per tres membres designats per cadascuna
de les parts, per a la gestió i el seguiment de les qüestions que poden sorgir en l’aplicació dels
continguts d’aquest Acord. La presidència d’aquesta Comissió correspon a un dels membres
designats per la CAIB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------L’Acord té naturalesa administrativa i les incidències litigioses que no poden ser resoltes per la
Comissió de Seguiment s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. -----------------Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en dos exemplars.” -----------------------------------Segona. Autoritzar la Sra Batlessa per a la signatura de l’acord d’adhesió abans transcrit." -----------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/262936019#t=04m44s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió de L’Ajuntament de Sant Lluís al Conveni per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, signat el 31 de
maig de 2016 i publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), número 251, de 17
d’octubre de 2016, de conformitat amb l'acord que es transcriu a continuació:
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“Acord entre la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i l’Ajuntament de Sant Lluís per a
l’adhesió d’aquest al Conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la prestació mútua de
solucions bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Parts
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Isabel Maria Busquets i Hidalgo, vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, en
l'exercici de les facultats atribuïdes pel Decret 20/2017, de 18 de desembre, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme.
...., batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís, en virtut de l’autorització atorgada pel Ple de
l’Ajuntament de data ---Antecedents
1. Que correspon a les administracions públiques l’aplicació de les tecnologies de la informació, el
desenvolupament i la implantació de serveis electrònics en línia, en benefici de la ciutadania i, amb
aquesta finalitat, avançar amb rapidesa i eficàcia en el desenvolupament de l’administració
electrònica. Per tant, es fa imprescindible disposar, tan aviat com sigui possible, d’un conjunt de
solucions tecnològiques bàsiques per a la implantació de l’administració electrònica a disposició de
totes les administracions, de conformitat amb els continguts normatius de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Correspon a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de la Direcció General de
Desenvolupament Tecnològic, de conformitat amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta
de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
La planificació i l’ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la
informació, els sistemes d’informació i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma, la
planificació i l’ordenació dels sectors de les telecomunicacions, la radiodifusió televisiva i sonora,
l’impuls i la coordinació de la implantació de l’administració electrònica i la seguretat de la
informació dels recursos tecnològics.
2. Que, el 31 de maig de 2016, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’ara endavant
MINHAP, i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’ara endavant CAIB,
subscrigueren el Conveni de col·laboració per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica.
3. Que la clàusula segona d’aquest Conveni estableix en el paràgraf tercer:
Les entitats locals ubicades en el territori de la comunitat autònoma poden accedir a les
funcionalitat de les solucions tecnològiques recollides anteriorment o a aquelles que les actualitzin
o substitueixin, mitjançant acord subscrit a l’efecte entre la CAIB i cada entitat local.
Així mateix, la clàusula cinquena del Conveni estableix en el punt i que la CAIB assumeix, entre
altres obligacions:
Promoure l’accés de les entitats locals del seu àmbit territorial a totes o alguna de les solucions
tecnològiques establertes en aquest Conveni.
4. Que el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acordà, en sessió de -----, adherir-se al Conveni.
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5. Que, independentment a aquest Acord, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha subscrit amb algunes entitats locals convenis de col·laboració per establir una
infraestructura bàsica de serveis i comunicacions entre l’Administració autonòmica i els consells
insulars.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Acord, de
conformitat amb les següents
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Clàusules
1. Objecte
Aquest Acord té per objecte l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Conveni per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el MINHAP i la CAIB, actualment
regulades per la Llei 39/2015 i en la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector
Públic.
2. Àmbit d’aplicació
2.1 L’Ajuntament de Sant Lluís pot accedir a les funcionalitats proporcionades per les solucions
tecnològiques bàsiques d’administració electrònica contingudes en el Conveni de col·laboració
entre el MINHAP i la CAIB que a continuació s’especifiquen:
2.1.1 Per utilitzar sistemes de signatura electrònica avançada: sistemes d’identificació, signatura i
representació.
2.1.2 Per a les comunicacions entre administracions públiques per mitjans electrònics:
intermediació de dades entre administracions públiques; sistema d’interconnexió de registres, i
intercanvis d’informació per mitjà del portal de comunitats autònomes.
2.1.3 Per a la notificació per mitjans electrònics: direcció electrònica habilitada i catàleg de
procediments del servei de notificacions electròniques.
2.1.4 Com a xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles: xarxa SARA.
2.1.5 A l’efecte de representació: registre electrònic d’apoderaments.
2.2 Les solucions bàsiques anteriorment especificades es fonamenten en tecnologia que pot ser
actualitzada o substituïda per altres de més avançades o eficients per acord de la Comissió de
Seguiment del Conveni entre el MINHAP i la CAIB, establerta en la clàusula setena d’aquest
Conveni, si, com a conseqüència del desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la
comunicació, han quedat obsoletes les aplicacions o sistemes relacionats en l’apartat anterior o
s’han produït modificacions normatives que afecten les especificacions tècniques i de seguretat
corresponents.
Les modificacions del Conveni de col·laboració que afecten les entitats locals han de ser
comunicades a aquestes a l’efecte que es requereixi l’adhesió de les entitats, si escau.
3. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Lluís
L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a complir les obligacions derivades del Conveni de
col·laboració en el marc de les seves competències, d’acord amb les funcionalitats de les solucions
tecnològiques que s’hi recullen.
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4. Règim econòmic
Aquest Acord no comporta obligacions econòmiques entre les parts signants.
5. Termini de durada i efectes

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-7BFF11A2-E089-4060-AA5F-3D950189A3C5 Fecha:27/04/2018 8:58:24 Pag.:9/19
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

Aquest Acord entra en vigor a partir del dia en què se signi i fins al 31 de maig de 2020. Els
signants poden acordar unànimement prorrogar-lo, si escau, per un període de fins a quatre anys
addicionals, en els termes de la pròrroga del Conveni entre el MINHAP i la CAIB.
L’extinció del Conveni de col·laboració entre el MINHAP i la CAIB determina que finalitza aquest
Acord.
La CAIB ha d’informar la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del MINHAP
sobre els acords subscrits amb les entitats locals, de conformitat amb el que estableix el punt xi de
la clàusula cinquena del Conveni de col·laboració de referència.
6. Extinció de l'acord
6.1. Aquest acord s'extinguirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
6.2. Són causes de resolució:
6.2.a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del
mateix.
6.2.b) L'acord unànime de tots els signants.
6.2.c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren
incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar a la comissió de seguiment. Si transcorregut el
termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les
parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt l'acord.
6.2.d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
7. Comissió de Seguiment i naturalesa jurídica
S’ha de constituir la Comissió de Seguiment, formada per tres membres designats per cadascuna
de les parts, per a la gestió i el seguiment de les qüestions que poden sorgir en l’aplicació dels
continguts d’aquest Acord. La presidència d’aquesta Comissió correspon a un dels membres
designats per la CAIB.
L’Acord té naturalesa administrativa i les incidències litigioses que no poden ser resoltes per la
Comissió de Seguiment s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en dos exemplars.”

Segon. Autoritzar la Sra Batlessa per a la signatura de l’acord d’adhesió abans transcrit.
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QUART. EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2017.
DONAR-NE COMPTE

Identificador documento electrónico: ES-07052-2018-7BFF11A2-E089-4060-AA5F-3D950189A3C5 Fecha:27/04/2018 8:58:24 Pag.:10/19
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Código Org.:L01070256 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

La secretària dona compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de dia
26.02.18, amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Vist l’expedient de Liquidació del Pressupost General per a l’exercici 2017 formulat per la
Interventora i, en compliment del que disposen els articles 191 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 191 del TRLRHL i l’apartat 1 de l’article 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos; ---------------------------Vista la proposta presentada per la Batlia, que figura a l'expedient; la Junta de Govern Local, per
unanimitat dels quatre membres assistents, acorda: ------------------------------------------------------------Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2017 d’acord amb el següent
contingut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resum del Pressupost --------------------------------------------------------------------------------------------------PRESSUPOST D'INGRESSOS

Previsions
Definitives

1. Impostos directes

Drets
Reconeguts
Nets

5.197.800,00

2. Impostos indirectes

PRESSUPOST DE DESPESES

5.733.036,35

Crèdits definitius

Obligacions
reconegudes netes

1. Despeses de personal

4.798.481,67

4.423.237,12

2. Despeses corrents en béns i serveis

300.000,00

481.147,25

4.070.674,40

3.739.605,30

3. Taxes i altres ingressos

2.419.400,00

2.659.595,24

3. Despeses financeres

279.320,00

270.965,24

4. Transferències corrents

2.468.857,09

2.314.609,83

4. Transferències corrents

874.766,20

765.661,17

5. Ingressos patrimonials

373.000,00

OPERACIONS CORRENTS

10.759.057,09

368.048,39
11.556.437,06

6. Alienació d'inversions reals

803.650,00

-

7. Transferències de capital

396.843,61

281.962,91

OPERACIONS DE CAPITAL

1.200.493,61

OPERACIONS NO FINANCERES
8. Actius financers

11.959.550,70

281.962,91
11.838.399,97

3.027.462,63

9. Passius financers

TOTAL INGRESSOS

-

9.199.468,83

4.521.581,06

928.571,48

25.100,00

20.836,09

6. Inversions reals
7. Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES

4.546.681,06

949.407,57

14.569.923,33

10.148.876,40

-

9. Passius financers

3.474.462,63

-

15.434.013,33

11.838.399,97

-

10.023.242,27

8. Actius financers

447.000,00

OPERACIONS FINANCERES

5. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS

864.090,00

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL

863.841,86

864.090,00

863.841,86

15.434.013,33

11.012.718,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

825.681,71

Resultat Pressupostari ---------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital

1. Total operacions no financeres (a+b)

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTAMENTS

11.556.437,06

9.199.468,83

281.962,91

949.407,57

2.356.968,23
-667.444,66

11.838.399,97

10.148.876,40

1.689.523,57

863.841,86

-863.841,86

863.841,86

-863.841,86

11.012.718,26

825.681,71

c. Actius financers

0,00

d. Pasius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

11.838.399,97

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

847.412,68

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

151.073,02

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

623.823,09

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

374.662,61

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

1.200.344,32
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Romanent de Tresoreria ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fons líquids

8.261.044,36

2. Drets pendents de cobrament

3.359.981,64

+ del pressupost corrent

1.034.769,35

+ de pressupostos tancats

2.273.946,35

+ d'operacions no pressupostàries

51.265,94

3. Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions pendents d'aplicació definitiva
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1.830.511,57
677.573,89
126.908,64
1.026.029,04

4. Partides pendents d'aplicació

-

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

587.456,85

+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

273.112,70

314.344,15

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

9.476.170,28

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

1.584.666,96

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

1.287.598,41

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

6.603.904,91

Segon. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, d’acord amb el
que s’estableix als articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 90.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril." ----------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0000132. APROVACIÓ
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1 AL PRESSUPOST DE 2018.
DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000132, de dia 27.02.18,
relativa a l'assumpte indicat, que diu:
"Atesa l’existència de romanents de crèdits procedents de l’exercici anterior susceptibles de ser
incorporats als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses, que provenen de crèdits que
amparen compromisos de despesa adquirits en l’exercici anterior, així com crèdits que emparen
projectes finançats amb ingressos afectats d’altres administracions, despeses que no es poden
demorar a l’exercici següent i que no disposen al pressupost corrent de crèdit destinat a aquestes
finalitats específiques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 1 al Pressupost de 2018, per incorporació de romanents de crèdits, 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. 1 al Pressupost de 2018 en la
modalitat de Incorporació de crèdits, de conformitat amb el següent detall: -------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES ------------------------------------------------------------------------Aplicació
3 1721 22602
3 1721 22799
2 2310 22799
2 2414 22699
6 3231 21200
6 333 21300
6 333 22602
1 3421 20300
1 3421 21200

Descripció
PUBLICITAT I PROPAGANDA
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
ALTRES DESPESES DIVERSES
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS
PUBLICITAT I PROPAGANDA
LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Saldo
1.500,00 €
2.439,36 €
3.577,38 €
457,69 €
909,01 €
2.243,47 €
203,28 €
220,00 €
2.867,26 €
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3 432 22699
5 920 22799
2 2310 48005
3 1531 61902
3 1531 62900
4 1532 61902
4 1532 62300
4 1532 62500
3 160 61910
3 160 61911
2 164 62300
2 2310 61900
1 3421 61900
4 933 62200
3 1531 61901
3 1531 61903
4 1532 61900
3 1531 61905
3 1531 61910
4 1532 61904
4 1532 62200
3 165 61901
3 165 61900
3 1721 62300
1 933 63901

ALTRES DESPESES DIVERSES
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
BEQUES ENQUESTES A DOMICILI
SENYALITZACÍO VERTICAL URBANITZACIONS
INVERSIONS EQUIPAMENTS URBANITZACIONS
SENYALITZACIÓ VERTICAL
SUBMINISTRAMENT GRUA
EQUIP OSMOSIS PLA DE CAS RECTOR
EVAQUACIÓ AIGÜES PLUVIALS 'ALGAR
EVAQUACIÓ AIGÜES PLUVIALS POLIGON
PORTA FERETRES
ALJUB REGULADOR AIGÜES DE REC ALS HORTS SOCIALS
REMODELACIÓ VESTUARIS POLIESPORTIU
DEMOLICIÓ EDIFICI
ORDENACIÓ VORERES I APARCAMENT DAVANT CONJUNT
SOCIAL SA TALAIA
PAVIMENTACIÓ VORERES ALCALFAR
REMODELACIÓ TRAM C/ DUC DE CRILLÓN
VORERA I CANALITZACIÓ TELEFONICA BINIANCOLLA
REPARACIÓ MUR 7ª AVDA. S'ALGAR
REPARACIÓ DIVERSOS CAMINS
OBRA DEPENDENCIES PROTECCIÓ CIVIL I GEGANTERS
INSTAL·LACIÓ NOVES LLUMENERES AMB TECNOLOGIA LED A
SON REMEI
PAVIM. VORERES I SUBSTITUCIO ENLLUMENAT PUBLIC 4ª I 9ª
AVDA. S'ALGAR
INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA
SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL

TOTAL ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES

795,61 €
18.010,90 €
2.000,00 €
38.800,00 €
19.162,02 €
8.698,91 €
21.538,00 €
10.992,00 €
81.837,26 €
4.145,26 €
23.595,00 €
16.688,34 €
8.160,00 €
47.661,57 €
15.874,90 €
22.966,99 €
10.800,00 €
28.973,88 €
15.500,00 €
38.015,50 €
15.198,73 €
35.311,43 €
42.970,00 €
103.353,23 €
179.958,01 €
825.424,99 €

ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econòmic
87000
87010
87010

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat
(SUPERAVIT PRESSUPOSTARI)

TOTAL ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Import
316.502,32 €
49.641,89 €
459.280,78 €
825.424,99 €

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

El Ple en resta assabentat.
SISÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0000189. APROVACIÓ MARC
PRESSUPOSTARI 2019-2021. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000189, de dia 15.03.18,
relativa a l'assumpte indicat, que diu:
"El capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació pressupostària a
través de la definició d’un marc presupostari a mig termini, que s’ajusta a les previsions de la
Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als
marcs pressupostaris dels Estats membres. L’article 10 de l’esmentada Directiva, determina que
les projeccions d’ingressos i despeses i les prioritats derivades del marc pressupostari a mig
termini, constituiran la base de l’elaboració del pressupost anual. --------------------------------------------De conformitat amb allò establert a l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
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2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les Corporacions Locals
hauran de remetre anualment els marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà
l’elaboració dels seus pressupostos anuals. -----------------------------------------------------------------------Amb la remissió d’aquesta informació s’entendrà complerta l’obligació d’enviament del pla
pressupostari 2019-2021. La informació a remetre per l’Ajuntament de Sant Lluís es fa a través dels
formularis corresponents al model ordinari que és el que correspon a les Entitats Locals la població
de les quals superi els 5.000 habitants. -----------------------------------------------------------------------------Les projeccions realitzades de les principals partides d’ingressos i despeses del període 2019-2021
s’han fet tenint en compte la seva evolució tendencial, partint de la liquidació de l’exercici de 2017.En les projeccions de la despesa ha de tenir-se en compte l’aplicació de la regla de la despesa.
D’acord amb l’article 15.5 de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat l’elaboració periòdica d’un informe de situació de
l’economia espanyola, la qual limitarà la variació de la despesa de les Administracions Públiques. -En conseqüència, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el següent marc pressupostari per als exercicis 2019-2021, elaborat d’acord amb
els models oficials aprovats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: ------------------------F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).
INGRESOS
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS
Ingresos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones
voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
imponibles no gravados
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingressos
Ingresos de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos no financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Ingresos totales
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS CORRIENTES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos de capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en los tributos del Estado
Resto de transferencias corrientes (resto capítulo 4)
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Total Ingresos corrientes

En euros
Año 2018

Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019

Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020

10.848.420,00

-0,43% 10.802.000,00

-0,09% 10.792.000,00

10.848.420,00

10.802.000,00

10.792.000,00

2.086.440,00
2.086.440,00

-0,43%

-86,58%
-86,58%

280.000,00
280.000,00

-0,09%

0,00%
0,00%

280.000,00
280.000,00

12.934.860,00

-14,32% 11.082.000,00

-0,09% 11.072.000,00

12.934.860,00

11.082.000,00

11.072.000,00

0,00
277.000,00
277.000,00

-14,32%
-26,35%
-26,35%

0,00
204.000,00
204.000,00

-0,09%
0,00%
0,00%

0,00
204.000,00
204.000,00

13.211.860,00

-14,58% 11.286.000,00

-0,09% 11.276.000,00

13.211.860,00

11.286.000,00

11.276.000,00

-14,58%

0,00

-0,09%

0,00

Tasa de
variación
2021/2020

Año 2021

-0,28% 10.762.000,00
-0,28%

0,00%
0,00%

10.762.000,00

280.000,00
280.000,00

-0,27% 11.042.000,00
-0,27%
0,00%
0,00%

11.042.000,00
0,00
204.000,00
204.000,00

-0,27% 11.246.000,00
-0,27%

0,00

11.246.000,00
0,00

En euros
Año 2018
5.773.000,00
4.067.000,00
89.000,00
367.000,00
800.000,00
450.000,00
0,00
0,00
2.488.900,00
2.229.520,00
1.348.000,00
881.520,00
357.000,00
10.848.420,00

Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019

Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020

Tasa de
variación
2021/2020

Año 2021

0,59% 5.807.000,00
0,81% 4.100.000,00
90.000,00
1,12%
367.000,00
0,00%
800.000,00
0,00%
450.000,00
0,00%

-0,86% 5.757.000,00
1,22% 4.150.000,00
90.000,00
0,00%
367.000,00
0,00%
750.000,00
-6,25%
400.000,00
-11,11%

-0,87% 5.707.000,00
1,20% 4.200.000,00
90.000,00
0,00%
367.000,00
0,00%
700.000,00
-6,67%
350.000,00
-12,50%

4,06% 2.590.000,00
-8,50% 2.040.000,00
0,89% 1.360.000,00
680.000,00
-22,86%
365.000,00
2,24%
-0,43% 10.802.000,00

0,39% 2.600.000,00
1,47% 2.070.000,00
0,74% 1.370.000,00
700.000,00
2,94%
365.000,00
0,00%
-0,09% 10.792.000,00

0,38% 2.610.000,00
0,48% 2.080.000,00
0,73% 1.380.000,00
700.000,00
0,00%
365.000,00
0,00%
-0,28% 10.762.000,00
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B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación Derechos reconocidos netos.
INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total ingresos de capital

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación Derechos reconocidos netos.
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INGRESOS FINANCIEROS
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros
Total ingresos financieros

En euros
Año 2018
803.650,00
1.282.790,00
2.086.440,00

Tasa de
variación
2019/2018
-100,00%
-78,17%
-86,58%

Año 2019
0,00
280.000,00
280.000,00

Tasa de
variación
2020/2019
0,00%
0,00%

Año 2020
0,00
280.000,00
280.000,00

Tasa de
variación
2021/2020
0,00%
0,00%

Año 2021
0,00
280.000,00
280.000,00

En euros
Año 2018
0,00
277.000,00
277.000,00

Tasa de
variación
2019/2018
-26,35%
-26,35%

Año 2019
0,00
204.000,00
204.000,00

Tasa de
variación
2020/2019
0,00%
0,00%

Año 2020
0,00
204.000,00
204.000,00

Tasa de
variación
2021/2020
0,00%
0,00%

Año 2021
0,00
204.000,00
204.000,00

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.) Datos económicos consolidados. Gastos
Estimación Obligaciones Reconocidas netas

GASTOS

En euros

Año 2018

Gastos corrientes
9.931.725,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
9.931.725,00
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
0,00
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o
efectivos)
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas
públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad,
el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos
Medida 3. Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta
dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los
criterios para la fijación de las retribuciones básicas y de los criterios para la
fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier
caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos
que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial
Medida 4. Reducción del número de consejeros de los Consejos de
Administración de las empresas del sector público

Tasa de
variación
2019/2018
-0,17%

Año 2019

Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020

Tasa de
variación
2021/2020

Año 2021

9.915.000,00

1,01% 10.015.000,00

0,79% 10.094.000,00

-0,17% 9.915.000,00

1,01% 10.015.000,00

0,79% 10.094.000,00

0,00

0,00

0,00

Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la
reforma laboral en proceso
Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su
adecuación al tamaño de la Entidad Local
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden
ser prestados por el personal municipal actual
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2
capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una
ampliación de capital con cargo a la Entidad local
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/benficio en todos
los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia
del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo
para la celebración del contrato
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el
requisito del menor precio de licitación)
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y
empresas
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital
2.407.335,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
2.407.335,00
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
0,00
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de gastos de capital
Gastos no financieros
12.339.060,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
12.339.060,00
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
0,00
Gastos financieros
872.800,00
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
872.800,00
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Gastos totales
13.211.860,00

-73,75%

632.000,00

-19,78%

507.000,00

-0,20%

506.000,00

-73,75%

632.000,00

-19,78%

507.000,00

-0,20%

506.000,00

0,00

0,00

0,00

-14,52% 10.547.000,00

-0,24% 10.522.000,00

0,74% 10.600.000,00

-14,52% 10.547.000,00

-0,24% 10.522.000,00

0,74% 10.600.000,00

-15,33%

0,00
739.000,00

2,03%

0,00
754.000,00

-14,32%

0,00
646.000,00

-15,33%

739.000,00

2,03%

754.000,00

-14,32%

646.000,00

-14,58% 11.286.000,00

-0,09% 11.276.000,00

-0,27% 11.246.000,00
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Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas

Estimación Obligaciones Reconocidas netas
A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
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GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1. Gastos de personal
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3. Gastos financieros
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Capítulo 5. Fondo de contingencia
Total de Gastos corrientes

Estimación Obligaciones Reconocidas netas
B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Inversiones reales
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total Gastos de capital

Estimación Obligaciones Reconocidas netas
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de Gastos financieros

13.211.860,00

-14,58% 11.286.000,00

-0,09% 11.276.000,00

-0,27% 11.246.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

En euros
Año 2018
4.715.325,78
4.011.554,22
301.500,00
903.345,00
0,00
9.931.725,00

Tasa de
variación
2019/2018
-0,01%
0,21%
-7,13%
-0,37%
-0,17%

Año 2019
4.715.000,00
4.020.000,00
280.000,00
900.000,00
0,00
9.915.000,00

Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020

2,08%
0,55%
-7,14%
0,00%

4.813.000,00
4.042.000,00
260.000,00
900.000,00
0,00
1,01% 10.015.000,00

Tasa de
variación
2021/2020

Año 2021

2,06% 4.912.000,00
0,00% 4.042.000,00
-7,69%
240.000,00
0,00%
900.000,00
0,00
0,79% 10.094.000,00

En euros

Año 2018
2.110.335,00
297.000,00
2.407.335,00

Tasa de
variación
2019/2018
-71,19%
-91,92%
-73,75%

Año 2019
608.000,00
24.000,00
632.000,00

Tasa de
variación
2020/2019
-20,39%
-4,17%
-19,78%

Año 2020
484.000,00
23.000,00
507.000,00

Tasa de
variación
2021/2020
0,00%
-4,35%
-0,20%

Año 2021
484.000,00
22.000,00
506.000,00

En euros

Año 2018

Tasa de
variación
2019/2018

Año 2019

0,00

872.800,00
872.800,00

Tasa de
variación
2020/2019

0,00

-15,33%
-15,33%

739.000,00
739.000,00

Año 2020

Tasa de
variación
2021/2020

0,00

2,03%
2,03%

754.000,00
754.000,00

Año 2021
0,00

-14,32%
-14,32%

646.000,00
646.000,00

F.2.1.3 Consolidado de todas la Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES (en euros)
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

Saldo operaciones corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
Derivados de modificaciones políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad financiación SEC 95
Capacidad o necesidad de financiacion
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2.a) de la LO 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera ¿VALORA QUE LA
CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL
EJERCICIO?

Año 2018

916.695,00
916.695,00

Tasa de
variación
2019/2018
-3,24%
-3,24%

0,00
-320.895,00
-320.895,00
0,00
595.800,00
595.800,00

887.000,00
887.000,00

Tasa de
variación
2020/2019
-12,40%
-12,40%

0,00
-352.000,00
-352.000,00

-10,20%
-10,20%

-595.800,00
-595.800,00
0,00
595.800,00
68.907,88
664.707,88
8.614.693,87
863.841,86
7.750.852,01
79,00%

Año 2019

0,00
535.000,00
535.000,00

777.000,00
777.000,00

Tasa de
variación
2021/2020
-14,03%
-14,03%

0,00
-227.000,00
-227.000,00

2,80%
2,80%

-535.000,00
-535.000,00
0,00
-10,20%
535.000,00
-100,00%
-19,51%
535.000,00
-7,05% 8.007.111,46
-6,05%
811.582,41
-7,16% 7.195.529,05
74,00%

Año 2020

0,00
550.000,00
550.000,00

0,00
550.000,00

2,80%
550.000,00
-6,69% 7.471.828,49
-8,91%
739.282,97
-6,43% 6.732.545,52
69,00%

2018

2019

2020

2021

SI

SI

SI

SI

668.000,00
668.000,00
0,00
-226.000,00
-226.000,00

-19,64%
-19,64%

-550.000,00
-550.000,00

2,80%

Año 2021

0,00
442.000,00
442.000,00

-442.000,00
-442.000,00

-19,64%

0,00
442.000,00

-19,64%
442.000,00
-7,38% 6.920.218,22
2,21%
755.610,27
-8,44% 6.164.607,95
64,00%
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Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." --------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
SETÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
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La secretària dona compte de les diferents sentències:
Acte núm. 325/17, de 14 de desembre, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 2
de Palma amb relació al recurs contenciós administratiu (PO 3/2017)
JQC va interposar recurs contenciós administratiu (PO 3/2017) contra l’acord de la Junta
de Govern Local de data 31 d’octubre de 2016 que va estimar parcialment el recurs
potestatiu de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de
setembre de 2013 (exp. 98-U/13), que va denegar la llicència d’obres per a la reforma
interior i consolidació estructural d’un habitatge unifamiliar i magatzem entre mitgeres
situat a Punta Prima. Atès que en data 25 de setembre de 2017 l’Ajuntament –atès que
la Demarcació de Costes no va emetre l’informe demanat en el termini dels dos mesosva atorgar la llicència d’obres núm. 4005, ara, mitjançant l’Acte núm. 325/17, el Jutjat
Contenciós administratiu núm. 2 de Palma ha declarat terminat el procediment ordinari
3/2017 per reconeixement total en via administrativa de les pretensions de la part
recurrent.
Sentència 71/2018, de 28 de febrer, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de
Palma amb relació al recurs contenciós administratiu (PO 27/2015)
En data 13 de febrer de 2015, Delfines Centre Sport, S.L. formulà recurs contenciós
administratiu contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada formulat contra la
resolució 2014/213 del Consell Insular, que declarà d’interès general el projecte de parc
aquàtic a construir en una parcel·la annexa a l’hotel Sur Menorca. Personat l’Ajuntament
en el procediment, figura com a part codemandada junt amb Promoción y Desarrollo
Turístico de Menorca, S.L. La Sentència 71/2018 estima el recurs formulat per l’entitat
Delfines Centre Sport, S.L. i, en conseqüència, declara no ajustada a Dret la resolució
impugnada i l’anul·la, condemnant en costes a les parts demandades solidàriament.
Contra la resolucó s’hi pot interposar recurs d’apel·lació.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/262936019#t=10m08s
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
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A continuació, el regidor del grup PSOE, Antonio García Romero, sol·licita la inclusió d'un
punt d'urgència, en concret: Proposta que presenta el grup PSOE relativa al rebuig dels
actes vandàlics a monuments i llocs d'especial interès de l'Illa de Menorca.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda incloure'l.
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NOVÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
convocatòria a unes xerrades de l’empresa Ecooolocal sobre eficiència energètica, així
com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/262936019#t=25m24s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al Premi Trobades Albert Camus, així com la resposta del regidor de Cultura, Antonio
García Romero, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=29m48s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al Pla d’Igualtat, així com la resposta de la regidora d’Afers Socials, Teresa Borrás
Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=32m11s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, demanant una còpia
de l’informe policial amb relació al nou tram del carril bici pintat a Binifadet, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=34m38s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, demanant un
quadrant de despeses i ingressos de la sala polivalent dels anys 2016, 2017 i primer
trimestre de 2018, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=35m26s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació al
rellotge del Pla de sa Creu, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=36m24s
La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, amb relació a l’elaboració
d’un esborrany sobre codi ètic, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=37m12s
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 26.02.18. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=38m54s
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DESÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP PSOE RELATIVA AL REBUIG DELS
ACTES VANDÀLICS A MONUMENTS I LLOCS D'ESPECIAL INTERÈS DE L'ILLA DE
MENORCA
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En primer lloc, intervé el regidor del grup PSOE, Antonio García Romero, explicant la
proposta presentada. La seva intervenció es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/262936019#t=46m20s
A continuació, la Secretària dona lectura íntegra de la proposta del grup PSOE, que diu:
"Atès que en les darreres setmanes hem vist com diversos llocs d’especial interès natural, històric i
arqueològic de Menorca han sofert atacs vandàlics. -------------------------------------------------------------Atès que aquests actes vandàlics, malgrat que són un fet puntual i inhabitual, suposen un greu atac
al nostre patrimoni, la nostra cultura i al nostre entorn. ----------------------------------------------------------Atès l’alt valor que tenen aquests indrets, tant a nivell local, com nacional i internacional, i que a
més són un reclam important pels nostres visitants ja que són una bona mostra de la qualitat
cultural, patrimonial i mediambiental que Menorca ofereix al món. -------------------------------------------Atesa la necessitat de preservar aquests indrets, especialment els monuments que representen la
Menorca Talaiòtica, i que pertoca al Consell Insular de Menorca la seva conservació. -----------------Per tot això PROPOSEM: -----------------------------------------------------------------------------------------------1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís rebutja els actes vandàlics que han tingut lloc a espais
naturals com Sa Bassa Verda, i al nostre patrimoni arqueològic i etnològic, com sa Naveta
des Tudons i Punta Nati. -------------------------------------------------------------------------------------2. L’Ajuntament de Sant Lluís dona suport al Consell Insular de Menorca, en el marc del Pla
de Gestió de la Candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial, en l’aplicació de
mesures de protecció dels espais d’especial interès, per evitar que es tornin a produir
aquests tipus d’agressions. ----------------------------------------------------------------------------------3. L’Ajuntament de Sant Lluís dona suport al Consell Insular de Menorca en totes aquelles
accions que endegui per a restaurar i retornar al seu estat previ a aquests actes vandàlics
els espais afectats per aquests fets. -----------------------------------------------------------------------4. L’Ajuntament de Sant Lluís felicita i agraeix a la societat menorquina l’elevat grau de
consciència i sensibilitat envers el patrimoni natural, etnològic i arqueològic, demostrat
aquests dies, arran dels esmentats actes vandàlics." -------------------------------------------------

La resta d'intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/262936019#t=49m30s
I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel grup
PSOE.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís rebutja els actes vandàlics que han tingut
lloc a espais naturals com Sa Bassa Verda, i al nostre patrimoni arqueològic i etnològic,
com sa Naveta des Tudons i Punta Nati.
Segon. L’Ajuntament de Sant Lluís dona suport al Consell Insular de Menorca, en el
marc del Pla de Gestió de la Candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial, en
l’aplicació de mesures de protecció dels espais d’especial interès, per evitar que es tornin
a produir aquests tipus d’agressions.
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Tercer. L’Ajuntament de Sant Lluís dona suport al Consell Insular de Menorca en totes
aquelles accions que endegui per a restaurar i retornar al seu estat previ a aquests actes
vandàlics els espais afectats per aquests fets.
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Quart. L’Ajuntament de Sant Lluís felicita i agraeix a la societat menorquina l’elevat grau
de consciència i sensibilitat envers el patrimoni natural, etnològic i arqueològic, demostrat
aquests dies, arran dels esmentats actes vandàlics.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:55, 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=1xH_CF5WNdM_Q6aBt1dxo2P7JrqRKs0C9
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
B7QwXb/+gsQQCrqugjTqfoZNMuU= (00000.MTS)
cqIgBIPv3SOrb0gZcnRFVxBxyXg= (00001-MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:27/04/2018 8:58:25
La Secretària,
Sant Lluís

M. Montserrat Morlà Subirats
Fecha:27/04/2018 12:58:29
Batlessa
Sant Lluís
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