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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 30/09/2020
Hora: de les 20:00 a les 21:10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1r. Tinent de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3a. Tinenta de Batlia:
4a. Tinenta de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Carolina Marquès Portella (PSOE)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Ramón Herraiz Eisman (PSOE)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Débora Marqués Fluxà (PSOE)
Naomi Grace Toomey (PSOE)
Estefania Medina Clement (VOLEM SANT LLUÍS)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Alberto Herrán de Viu (PP)
Maria Paz Izquierdo Carreras (PP)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Jorge de Diego Capellán (Cs)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventor accidental: Gabriel Tudurí Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de les actes de sessions anteriors
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 23.09.20.- Proposta del
primer Tinent de Batlia d'adhesió de l'Ajuntament al protocol de col·laboració i
coordinació entre les forces i cossos de seguretat de l'Estat i els cossos de Policia Local
per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere
Tercer. Resolucions de Batlia amb relació als expedients de modificació de crèdit núm. 8,
9 i 10. Donar-ne compte
Quart. Resolució de Batlia amb relació a la suspensió de les Festes Patronals 2020.
Donar-ne compte
Cinquè. Resolucions de Batlia amb relació a organització municipal. Donar-ne compte
Sisè. Escrits grup PSOE amb relació al canvi de membres adscrits a la Comissió
Informativa Territorial i el canvi de portaveu
Setè. Donar compte Sentència judicial
Vuitè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Novè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
La batlessa demana si hi ha observacions a fer a l’acta ordinària de dia 29.07.20; a l'acta
extraordinària a sol·licitud dels grups PP i Cs de dia 07.09.20; i a l'acta extraordinària de
dia 07.09.20.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA
23.09.20.- PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA D'ADHESIÓ DE
L'AJUNTAMENT AL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ ENTRE LES
FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L'ESTAT I ELS COSSOS DE POLICIA
LOCAL PER A LA PROTECCIÓ DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE
GÈNERE
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"Una de les majors xacres que pateix la nostra societat actual són els casos de violència de gènere
que pateixen les dones, com una clara manifestació de les desigualtats persistents entre homes i
dones. La violència de gènere constitueix un atemptat contra el dret a la vida, a la dignitat, a la
seguretat, a la llibertat i a la integritat física i psíquica de les víctimes i, per açò, un obstacle per al
desenvolupament d’una societat més justa i igualitària. ---------------------------------------------------------Aquesta situació tan greu ha de constituir un dels eixos fonamentals de col·laboració de totes les
administracions, pel que hem de, entre tots, prendre consciencia per fer front a aquesta xacra
social, aportant tots els mitjans humans i materials disponibles per a eradicar aquesta classe de
violència. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència
de Gènere, contempla entre els seus principis rectors el deure de tots els poders públics de
coordinar recursos i instruments de què disposen per assegurar la prevenció dels fets penals en
aquesta matèria i, si escau, la sanció adequada als culpables dels mateixos. ----------------------------Per fer més efectiva la protecció a les víctimes, la citada Llei disposa que el Govern ha de
promoure les accions necessàries perquè les policies locals, en el marc de la seva col·laboració
amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat cooperin en assegurar el compliment de les
mesures legals que siguin acordades pels òrgans judicials. ---------------------------------------------------L’any 2006 es va elaborar un Protocol en el qual van participar el Ministeri de l’Interior i la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies; en ell, es van establir els criteris d’actuació a seguir
per totes les forces i cossos de seguretat, preveient expressament que els instruments de
coordinació entre les Forces de Seguretat de l’Estat i cada Policia Local es definirien en un altre
protocol específic. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Junta Local de Seguretat celebrada el passat 5 d’agost ja va donar el vistiplau a l’adhesió de
l’Ajuntament al Protocol. Correspon ara que l’Ajuntament en Ple s’adhereixi; així, una vegada
comunicada l’adhesió, es podrà procedir a l’elaboració del protocol tècnic de coordinació en el que
es definiran les característiques concretes de la col·laboració policial, així com el repartiment de
casos i de funcions entre l’Ajuntament i les FCSE. ---------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar a la Comissió Informativa d’Economia la
següent ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Protocol de col·laboració i coordinació entre les
forces i cossos de seguretat de l’Estat i els cossos de policia local per a la protecció de les víctimes
de violència domèstica i de gènere, subscrit entre el Ministeri de l’Interior i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies.------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Sol·licitar que es duguin a terme els tràmits pertinents per tal de formalitzar la incorporació
del Cós de Policia Local de Sant Lluís al Sistema de Seguiment Integral en els casos de violència
de gènere." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que en el seu dia ja havíem parlat de fer aquesta adhesió; que
el procediment és manifestar la intenció davant una Junta Local de Seguretat, cosa que va fer
l’Ajuntament el passat dia 5 d’agost; i que avui es dur la proposta d’adherir-nos a aquest protocol.
Posteriorment, s’haurà de veure fins a on pot arribar el nostre cos de policia per afrontar el tipus
d’ajuda que ens requeriran i, a partir d’aquí, s’elaborarà un conveni específic entre l’Ajuntament de
Sant Lluís i les forces de seguretat. ---------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Mostra el seu acord amb aquesta adhesió; ara bé, assenyala que
aquest protocol subscrit entre el Ministeri d’Interior i la FEMP és de dia 13 de març de 2006 i estem
el 2020... Entén que tal vegada s’hauria d’haver actualitzat. Evidentment diu que és una primera
passa, ja que es tracta d’un document per anar caminant, ja que serà desprès quan es veurà fins a
on podem arribar, però insisteix que la cosa més adequada és que aquest protocol s’hagués
actualitzat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Pons Sintes manifesta que desprès d’aquesta adhesió vindrà l’aprovació del conveni i que
serà allà on es determinarà fins on podem arribar. ---------------------------------------------------------------Intervé el Sr. De Diego Capellán. Manifesta que quan va rebre la informació d’aquest assumpte va
quedar una mica sorprès, sorprès per bé, ja que va ser un prec que va fer el grup de Cs el mes de
setembre de 2019, fa un any... Espera que es puguin assumir les majors competències possibles i
demana que valorin l’opció de compaginar, si es centralitza aquest conveni a agents determinats,
amb la figura VIOGEN. --------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel primer
Tinent de Batlia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa d’Economia, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -------------------------------------------------------------------Primera. L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Protocol de col·laboració i coordinació entre les
forces i cossos de seguretat de l’Estat i els cossos de policia local per a la protecció de les víctimes
de violència domèstica i de gènere, subscrit entre el Ministeri de l’Interior i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies. -----------------------------------------------------------------------------------------------Segona. Sol·licitar que es duguin a terme els tràmits pertinents per tal de formalitzar la incorporació
del Cós de Policia Local de Sant Lluís al Sistema de Seguiment Integral en els casos de violència
de gènere." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/463732869/#t=2m20s
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa d'Economia.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Lluís al Protocol de col·laboració i coordinació
entre les forces i cossos de seguretat de l’Estat i els cossos de policia local per a la
protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere, subscrit entre el Ministeri de
l’Interior i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Segon. Sol·licitar que es duguin a terme els tràmits pertinents per tal de formalitzar la
incorporació del Cós de Policia Local de Sant Lluís al Sistema de Seguiment Integral en
els casos de violència de gènere.
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TERCER. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ ALS EXPEDIENTS DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8, 9 I 10. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
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Decret de Batlia núm. 2020/PRE/0000741, de dia 31.07.20.- Expedient de
modificació de crèdit núm. 8.
"Atès que el Consell Insular i l’Ajuntament de Sant Lluís han signat un conveni per regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles amb el superàvit pressupostari del Consell de l’exercici 2018, segons el qual el Consell
Insular de Menorca aporta 31.816,81 € a l’Ajuntament. ---------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 8 al Pressupost de l’exercici 2020, 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. 8 al Pressupost per a l’exercici 2020 en
la modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: --------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES --------------------------------------------------------------------------------------Aplicació
Descripció
Import
3 3420 62300
Inversions en instal·lacions esportives municipals en matèria
d’autosuficiència energètica i sostenibilitat
22.536,40
3 3421 60900
Mobiliari – Fonts
5.780,41
5 4320 60900
Millora accessibilitat Alcaufar
3.500,00
TOTAL
31.816,81
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS --------------------------------------------------------------------------------------Econòmic
Descripció
Import
76104
Transferències CIM- IFS2018
31.816,81

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

Decret de Batlia núm. 2020/PRE/0000742, de dia 03.08.20.- Expedient de
modificació de crèdit núm. 9.
"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits del pressupost de despeses de
diferents àrees de despesa, i vistos els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que cal
efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions de despeses del Pressupost vigent no
compromeses pertanyents a aquesta àrea de despesa. --------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb la Base d’execució 11ª de les Bases d’execució del
pressupost l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, per Decret. -------------------------Vist l’informe favorable de la interventora; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent
Llei de Règim Local, ------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
5 3380 22614
6 3230 63200
6 3370 22609
6 3370 46111

DESCRIPCIÓ
Festes de Sant Lluís
Pintar edifici CEIP Sant Lluís
Estiu jove i intercanvi juvenil
Transf. a INJOVE. Conveni campament Biniparratx
TOTAL

ALTES

5.000,00
2.315,00
7.315,00

BAIXES
5.000,00

2.315,00
7.315,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." ------------------------------------4
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Decret de Batlia núm. 2020/PRE/0000843, de dia 07.09.20.- Expedient de
modificació de crèdit núm. 10.
"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits del pressupost de despeses de
diferents àrees de despesa, i vistos els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que cal
efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions de despeses del Pressupost vigent no
compromeses pertanyents a aquesta àrea de despesa. --------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
afecten al programa d’imprevistos i funcions no classificades, d’acord amb la Base d’execució 11ª
de les Bases d’execució del pressupost l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, per
Decret. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe favorable de la interventora; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent
Llei de Règim Local, RESOLC: ----------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides que afecten al programa d’imprevistos,
segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
3 1531 61999
2 9290 50000
2 9290 50000
4 2311 63300
TOTAL

DESCRIPCIÓ
Obres temporal gener
Fons de contingència
Fons de contingència
Adquisició i instal·lació bomba de calor al GERIÀTRIC

ALTES
71.230
71.230
142.460

BAIXES
71.230
71.230
142.460

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

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/463732869/#t=8m06s
El Ple en resta assabentat.
QUART. RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ DE LES FESTES
PATRONALS 2020. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte del decret de Batlia núm. 2020/PRE/0000791, de dia 14.08.20, que diu:
"Els protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís assenyalen que la festa comença la vigília del
darrer diumenge d’agost. Enguany, no obstant, la situació d’excepcionalitat i emergència provocada
per la COVID-19 va del tot aconsellable suspendre els actes festius. ---------------------------------------Per aquest motiu, una vegada consensuat amb tots els grups polítics municipals i d’acord amb les
atribucions que em confereix l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, RESOLC: -----------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Suspendre els Protocols de les Festes Patronals que se celebren a Sant Lluís en honor a
Sant Lluís, rei de França per a l’any 2020, a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Segon.- Suspendre la festivitat de Sant Lluïset per a l’any 2020. --------------------------------------------Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal." ------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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CINQUÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ A ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.
DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
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Decret de Batlia núm. 2020/PRE/0000757, de dia 06.08.20:
"El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 04.07.2019 va acordar fixar la periodicitat setmanal de
les sessions de la Junta de Govern Local; per altra banda, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm.
635, de 24 de juny de 2019, aquesta Batlia va delegar l’exercici de determinades competències en
la Junta de Govern Local. -----------------------------------------------------------------------------------------------Atès que tradicionalment dins el mes d’agost no es celebren sessions de la Junta però és
necessari continuar amb l’administració ordinària municipal. --------------------------------------------------Atès que l’article 9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, que
estableix que la delegació serà revocable en qualsevol moment, així com els arts. 43 i 44 del Reial
decret 2568/86, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, ------------------------------------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Suspendre el règim de sessions de la Junta de Govern Local des del dia 6 d’agost fins el
dia 4 de setembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Revocar temporalment la delegació de competències efectuada per Resolució d’Alcaldia
núm. 635, de 24 de juny de 2019, de forma que les atribucions delegades en aquell decret siguin
exercides per aquesta Batlia des del dia 6 d’agost fins el dia 4 de setembre. -----------------------------Tercer.- Les disposicions contingudes en aquest Decret entraran en vigor a partir de la data de la
seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. ---------Quart.- Donar compta de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
aquest òrgan celebri." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Decret de Batlia núm. 2020/PRE/0000784, de dia 12.08.20:
"Atesa l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 15 d'agost de 2020 pel matí fins al dia 22 d'agost
de 2020 pel matí; i atesa la normativa vigent sobre absències del Sr. Batlessa en el terme
municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a -------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Delegar en el 1er Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la totalitat
de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des del dia 15
d'agost de 2020 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 22 d'agost de
2020 pel matí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

Decret de Batlia núm. 2020/PRE/0000878, de dia 18.09.20:
"L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 43 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic, assenyalen que el Batle pot delegar l’exercici de les seves atribucions. ------------------Atesa la normativa anterior i la recent reestructuració de l’equip de govern municipal, es fa
necessari procedir a una nova distribució de competències entre els regidors. ---------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en ---------------------------------------------------------------RESOLDRE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Primer.- Deixar sense efecte les delegacions efectuades mitjançant Resolució d’Alcaldia núm.
2019/634, de data 24 de juny de 2019 al primer Tinent de Batlia, Joan Miquel Pons Sintes, al segon
Tinent de Batlia, Ramón Herraiz Eisman i a la regidora Estefania Medina Clement.----------------------Segon.- Realitzar en favor dels tinents de Batlia i regidora que es diran les delegacions que, així
mateix, es detallaran: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Primer tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes: ------------------------------------------------------------------Àrea de serveis generals, que comprèn serveis generals, atenció al ciutadà, recursos humans,
policia i ocupació. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de gestió del patrimoni. -------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de brigada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de política econòmica i fiscal. -----------------------------------------------------------------------------------Àrea de protecció civil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de mobilitat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon tinent de Batlia, Ramón Herraiz Eisman: --------------------------------------------------------------Àrea d'esports, que comprèn promoció i foment de l'esport, camp de futbol i poliesportiu. -------------Regidora Estefania Medina Clement: -----------------------------------------------------------------------------Àrea de medi ambient, que comprèn residus, abastament d'aigua, clavegueram, neteja viària,
zones verdes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Àrea de parcs i jardins, camins rurals.--------------------------------------------------------------------------------Àrea de platges, que comprén el salvament de platges.---------------------------------------------------------Àrea de prevenció d’incendis. ------------------------------------------------------------------------------------------Aquestes delegacions genèriques abasten la facultat de dirigir els serveis corresponents i
gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Les presents delegacions sortiran efecte des del dia següent al de la data de la present
resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB. -----------------------------------------Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que celebri." -----------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/463732869/#t=11m52s
El Ple en resta assabentat.
SISÈ. ESCRITS GRUP PSOE AMB RELACIÓ AL CANVI DE MEMBRES ADSCRITS A
LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL I EL CANVI DE PORTAVEU
Es dona compte de l'escrit presentat pel grup municipal del PSOE, RE 3738, de dia
18.09.20, en el qual comuniquen el canvi de portaveu de l'esmentat grup, quedant de la
següent manera:
- Tiular: M. Carolina Marquès Potella
- Suplent: Naomi Grace Toomey
Igualment, es dona compte de l'escrit presentat pel grup municipal del PSOE, RE 3739,
de dia 18.09.20, en el qual comunique que a partir de la data les persones adscrites a la
Comissió Informativa Territorial seran els següents:
- Titulars: M. Carolina Marquès Portella i Débora Marqués Fluxà.
- Suplents: Ramón Herrainz Eisman i Naomi Grace Toomey.
El Ple en resta assabentat.
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SETÈ. DONAR COMPTE SENTÈNCIA JUDICIAL
Sentència 87/2020, de 9 de juny, del Jutjat de lo Social núm. 1 de Ciutadella amb
relació al PO 507/2019
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La Unió General dels Treballadors en representació d'una treballadora adscrita a l'Escola
Municipal d'Ensenyaments Artístics va demandar a l'Ajuntament sol·licitant al Jutjat que
declarés la relació laboral de la seva representada de caràcter indefinit no fix. El Jutjat,
en data 9 de juny, dicta la Sentència núm. 87 mitjançant la qual estima la demanda i
declara que la relació laboral que uneix a l'actora amb l'Ajuntament és laboral indefinida
no fixa amb caràcter discontinua; així mateix fixa l'antiguitat de la treballadora en
l'Ajuntament a 11.10.2013.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/463732869/#t=20m06s
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/463732869/#t=24m25s
NOVÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado amb relació a
la situació de l’expedient de contractació de dos treballadors per a la brigada d’obres; a la
qüestió dels permisos remunerats a tornar pel personal municipal respecte als serveis no
essencials amb motiu de l’estat d’alarma; així com sobre les activitats del club de jubilats i
la gimnàstica per a la gent gran, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=35m40s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
recollida dels fems a les urbanitzacions, així com de les competències de la neteja i
manteniment de la jardineria de les urbanitzacions, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=37m02s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a peticions presentades per veïns de la carretera de Binibèquer, de dia 31 de
maig i de dia 3 de juny, sobre actuacions urgents per intentar reduir accidents; a la
qüestió de la titularitat de la carretera de Binibèquer; a la qüestió de la parada del bus
escolar a l’esmentada carretera; als enderrosalls que es produeixen a aquesta carretera
amb motiu dels accidents circulatoris; a les pilones de llenya de la carretera de
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Binissafúller; a la contradicció existent en la senyalització vertical i horitzontal a diferents
zones del terme municipal sobre velocitat màxima; sobre la possibilitat de modificar el dia
de la Comissió Informativa Territorial del mes d’octubre; i sobre l’informe que se li ha
remès sobre la qüestió de les fiances dipositades en concepte d’execució d’obres
d’infraestructura; es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=38m24s
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La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a la situació de
l’expedient de contractació de dos treballadors per a la brigada d’obres, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=48m38s
La intervenció del primer Tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes, donant resposta a una
pregunta formulada per la regidora del grup del Partit Popular, Mª Dolores Tronch
Folgado, així com a la pregunta formulada pel regidor de CS, Jorge de Diego Capellan,
es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=49m24s
La intervenció de la batlessa, M. Carolina Marqués Portella, i de la tercera Tinenta de
Batlia, Maria Teresa Martínez Martínez, donant resposta a preguntes formulades per la
regidora del grup del Partit Popular, Mª Dolores Tronch Folgado, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=52m59s
La intervenció de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, donant resposta a les
preguntes formulades pel regidor del grup del Partit Popular, Pedro Tudurí Mercadal, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=56m48s
La intervenció de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, així com de la regidora
d’Educació, Noami Grace Toomey, de la regidora de Medi Ambient, Estefania Medina
Clement, i del primer Tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes, donant resposta a les
preguntes formulades pel regidor del grup del PI – Proposta per les Illes, Llorenç
Carretero Tudurí, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/463732869/#t=57m41s

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:10, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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/drive/folders/1KE72cmAN_bMumo1hrwYPmvfPMpRAnX5R?usp=sharing
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Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
Hash: r/exN0YxjjJOeQXL2QBlooI1hdQ= (00000.MTS)
Hash: XM4Jlif5GMNk+v1e+jbcu3vOMA4= (00001.MTS)
Hash: IlWljU8Fcf0QPi0GvOXdJgEni44= (00002.MTS)
Hash: y7PPoCtRhZ1Hiee6Dy1toxdeuPI= (00003.MTS)
Hash: mESKfC1qOul5H8b442T5H/L443k= (00004.MTS)
Hash: WijDrXHcUoKJHqEQ3AlWp+y+hiw= (00005.MTS)

María Cristina Gascón Mir
29/10/2020 10:51:17
Secretària General
Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella
29/10/2020 13:57:54
Batlessa
Sant Lluís
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