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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 26/02/2018
Hora: de les 20:00 a les 21:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Antonio García Romero (PSOE)
Regidor:
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Regidor:
Francisco Olives Salas (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que
presenta el regidor de Governació amb relació a l'adhesió de l'Ajuntament a la plataforme
ORVE
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que
presenta el regidor de Governació d'encàrrec de gestió a l'empresa SILME
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 1/2018 de
reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que
presenta la regidora d'Afers Socials d'aprovació del projecte integrat d'edifici municipal de
serveis
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Proposta que
presenta el regidor de Turisme i Urbanitzacions d'aprovació de l'expedient de
contractació del servei de transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la costa
de Sant Lluís
Setè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Ratificació
Resolució de Batlia núm. 2018/55. Pla Insular de Cooperació per la redacció de
projectes, l'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments municipals per part del CIMe per
l'any 2018
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Vuitè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Moció que
presenta el grup del Partit Popular amb relació a la zonificació pel lloguer turístic
Novè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.02.18. Moció que
presenta el grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a la zonificació pel lloguer
turístic
Desè. Proposta que presenta el regidor de Cultura amb relació al Pla Territorial
d'Instal·lacions i Equipaments Culturals 2018
Onzè. Proposta conjunta que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE, el PI i el PP
amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2018
Dotzè. Informació periòdica amb relació a l'execució del pressupost i moviments de
tresoreria. Quart trimestre de 2017
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 01.02.18.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels nou
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ AMB RELACIÓ A
L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PLATAFORME ORVE
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Governació amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------"ORVE és d’un servei d’administració electrònica en el núvol ofert a totes les Administracions
Públiques, que permet digitalitzar el paper que presenta el ciutadà a les oficines de registre i
enviar-lo electrònicament al seu destí, sigui quina sigui la seva ubicació geogràfica o nivell
d’administració competent. ---------------------------------------------------------------------------------------------Aquesta tramesa s’anota en el Registre Electrònic General de l’Administració General de l’Estat
amb plena validesa jurídica segons la Llei 39/2015 i es transmet a l’administració destinatària a
través del Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR), amb un format i estructura de dades d’acord
amb la Norma Tècnica d’Interoperabilitat SICRES 3.0. ----------------------------------------------------------Des del Consell s’està impulsant l'ús d'ORVE per a registrar d'entrada sol·licituds i escrits del CIM
adreçats a altres AAPP, i de manera concreta i fins el moment per a registrar les sol·licituds que els
ciutadans presenten al CIM i que van adreçades a altres AAPP, excepte CAIB, que emprin ORVE o
que estiguin integrades en el SIR (Sist. d'Interconnexió de Registres). -------------------------------------Atès que el CIM dona suport als ajuntaments de Menorca mitjançant la prestació dels serveis
d’administració electrònica. ---------------------------------------------------------------------------------------------Atès que en sessió ordinària del Consell Executiu del CIM de dia 29 de maig de 2017 es va acordar
l’adhesió a la plataforma ORVE del Consell Insular de Menorca i dels ajuntaments de Menorca que
així ho manifestin, en la modalitat bàsica, en els termes establerts en la Resolució de 3 de maig de
2017 de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la qual s’estableixen les condicions per a
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l’adhesió de les comunitats autònomes i les entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a
mecanisme d’accés al Registre Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres. ----------Atès que de conformitat amb el contingut de l’acord precedent, també s’assenyalava a la seva part
dispositiva, que es notifiqués l’acord en qüestió als ajuntaments de Menorca, requerint-los als
efectes que comuniquin la voluntat d’adherir-se a ORVE mitjançant el Consell Insular (registre
d'entrada 2565/2017 de 22.06.2017). --------------------------------------------------------------------------------Atès que per part de l’ajuntament de Sant Lluís es vol donar el corresponent impuls a totes
aquestes millores que s’imposen en virtut de la implantació de la coneguda com a Administració
electrònica, tenint en compte que en tot cas això no fa més que beneficiar les relacions entre
administració i administrat. ---------------------------------------------------------------------------------------------És per això que es proposa, -----------------------------------------------------------------------------------------Primer.- ADHERIR-SE a ORVE mitjançant el Consell Insular de Menorca en tant que servei
d’administració electrònica i sistema d’interconnexió de registres. -------------------------------------------Segon.- NOTIFICAR aquest acord al CIM pel seu coneixement i als deguts efectes que
corresponguin." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------La secretària efectua una breu explicació de la plataforma ORVE. El Sr. Coll Alcina demana si es
tracta d'un sistema d'àmbit local, regional... La secretària respon que és d’àmbit estatal. El Sr. Coll
Alcina manifesta com és d’important que un dia es pugui arribar a l’encreuament de les bases de
dades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més 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. Adherir-se a ORVE mitjançant el Consell Insular de Menorca en tant que servei
d’administració electrònica i sistema d’interconnexió de registres. -------------------------------------------Segona. Notificar aquest acord al CIM perquè en prengui coneixement i tengui els efectes que
corresponguin." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
Primer. Adherir-se a ORVE mitjançant el Consell Insular de Menorca en tant que servei
d’administració electrònica i sistema d’interconnexió de registres.
Segon. Notificar aquest acord al CIM perquè en prengui coneixement i tengui els efectes
que corresponguin.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE GOVERNACIÓ D'ENCÀRREC DE
GESTIÓ A L'EMPRESA SILME
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 de Secretaria; l’informe
d’Intervenció, així com la proposta presentada pel regidor de Governació, amb relació a l’assumpte
indicat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua el president. Informa que, a part de la gestió habitual, s’ha inclòs la gestió dels serveis de
la telefonia fixa sobre IP, la qual cosa suposarà un estalvi important per a aquest ajuntament, si bé
el primer any hi haurà una despesa d’uns catorze o quinze mil euros amb motiu de la seva
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implantació. Així mateix, efectua una explicació de l’encomanda de gestió dels comptes de correu
gmail. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més 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 l’encàrrec de gestió a l’empresa Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA
(SILME) per als treballs de manteniment integral dels programes informàtics d’ús corporatiu de
l’Ajuntament de Sant Lluís, la supervisió dels equips i assistència a seu-subseus, la implantació i
gestió dels serveis de telefonia fixa sobre IP i comptes de correu gmail, corresponent als exercicis
2018 i 2019; tot dirigit al desplegament d’un procés d’implantació de noves tecnologies de la
informació i la comunicació. --------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Aprovar les cobertures del servei per a la realització dels treballs de manteniment integral
dels programes informàtics d’ús corporatiu de l’Ajuntament de Sant Lluís, la supervisió d’equips i
assistència a seu-subseus, la implantació i gestió dels serveis de telefonia fixa sobre IP i comptes
de correu gmail, i que s’incorporen com a annexos I, II i III. ----------------------------------------------------Tercer. El pressupost màxim d’aquesta encomanda es fixa en la quantitat de cent setanta-dos mil
dos-cents noranta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (172.299,26 €). ----------------------------------------Quart. Publicar el text de la present encomanda de gestió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. ANNEX I- MANTENIMENT EQUIPAMENTS INFORMÀTICS SANT LLUÍS
PC's

Impressores Servidors

N.A.S

Control
resencia

Sant Lluis
Brigada
EMEA
EMEA (Ceip Sant lluis)
Escoleta
Formació (Sala Albert
Camus)

59
4
2
2
4
11

30
2

4

Moli de Baix
Moli de Dalt
Poliesportiu
ServeisSocials
Biblioteca

14
1
2
8
9

1
1
1
2
1

1

Totals
Total dependències---11

116

43

3

2

3
1
1

Routers
Movistar

2
1

Routers
Giga/fibra
CIM
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

7

1

7

1
1
1
1
1

1

7

4

ANNEX II – RELACIÓ DE MÒDULS I APLICACIONS
CODI
002-00
004-01

APLICACIONS I MÒDULS
GESTIO SISTEMA D'INFORMACIO
CONTABLE - SICALWIN
MODUL PAGINA WEB - AGENDA
D’ACTIVITATS

004-04

MODUL PAGINA WEB - BLOG
D’OPINIONS
MODUL PAGINA WEB - CONSULTES
ON-LINE

004-06

MODUL PAGINA WEB - GALERIA
D’IMATGES

004-02

DESCRIPCIÓ
Aplicació per gestió de la comptabilitat general. Control a
nivell d’usuari de les accions permeses, així com la consulta
de dades per àrees.
Calendari web de les activitats programades a una data
determinada.
Mòdul web que permet als usuaris de la pàgina web enviar i
publicar a la web opinions sobre un tema determinat. Permet
publicar directament els missatges o obligar a fer una
validació prèvia.
Formulari web per enviar una consulta, queixa o suggeriment
a l’entitat.
Publica diferents grups d’imatges agrupades en diferentes
categories, mostrant la imatge en miniatura amb la
possibilitat de visualitzar-la al tamany real.
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Mòdul web que genera formularis de sol·licitud de forma
automàtica segons els paràmetres que s’hagin definit
prèviament a la part de gestió
Mòdul web de consulta del catàleg de serveis de l’entitat.
Permet visualitzar els tràmits agrupats per matèries, fets
vitals o destinataris i vincular-los amb la tramitació on-line.
Permet representar al portal web qualsevol tipus de contingut
que s’hagi introduit des de la part de gestió. Inclou
l’estructuració de menús i la visualització de publicacions.

004-08

MODUL PAGINA WEB - GESTIÓ DE
SOL·LICITUDS

004-09

MODUL PAGINA WEB - GESTIONS I
TRÀMITS

004-10

MODUL PAGINA WEB - GESTOR DE
CONTINGUTS

004-14

MODUL PAGINA WEB - USUARIS
REGISTRATS

004-16

MÒDUL PAGINA WEB - PUBLICACIÓ
DE CANALS RSS

004-18

MÒDUL PAGINA WEB - CÀLCUL DE
PLUSVÀLUES

004-19

MÒDUL PAGINA WEB - PERFIL DE
CONTRACTANT

004-20

MODUL PAGINA WEB - ÒRGANS DE
GOVERN

004-23

MÒDUL PAGINA WEB - GESTIO DE
SOL·LICITUTS

004-24

MÒDUL PAGINA WEB - VIDEOS

004-26

MÒDUL PAGINA WEB - GUIA DE
COMERÇOS

Publicació de vídeos a la web
Mòdul que presenta un llistat classificat per sector i zona dels
comerços del municipi. També permet als mateixos comerços
fer la sol·licitud per sortir publicats a la web

005-00

GESTIO ACTES I DECRETS

Programari per realitza els diferents parts de les actes i
decrets de totes las comissions.

006-00

GESTIÓ AGENDA CORPORATIVA

Aplicatiu Web per a la gestió de tasques i events dels usuaris
en la feina diària de l’ajuntament o corporació administrativa.

015-01

MODUL CARPETA CIUTADANA CONSULTA D’EXPEDIENTS

Apartat de consulta de la situació dels diferents tràmits que
l’usuari ha fet amb l’administració

015-02

MODUL CARPETA CIUTADANA CONSULTA DE RECAPTACIÓ

Consulta de la situació dels diferents rebuts de l’usuari

Apartat web que permet validar-se com a usuari registrat per
tenir accés a àrees restringides de la pàgina
Permet definir i publicar canals RSS per que els usuaris els
puguin utilitzar des de altres aplicacions. S'utilitzen també per
enllaçar de manera automàtica les publicacions del gestor de
continguts amb les xarxes socials com Facebook o Twitter.
Permet als usuaris de la pàgina web realitzar el càlcul de la
plusvàlua introduint la referència cadastral i les dates de
transmisió actual i anterior
Apartat web que mostra la informació de les licitacions i les
adjudicacions que s’ha publicat des de la part de gestió.
Inclou la publicació fefaent de la data d’adjudicació
provisional.
Mòdul web que permet visualitzar de forma estructurada
l’estructura orgànica de l’entitat. Està vinculada amb les
gestions i tràmits de cada departament.
Mòdul que permet definir formularis de sol·licituds que es
publicaran a la pàgina web i que els usuaris podran utilitzar
per enviar informació que rebrà el responsable via mail

015-04

MODUL CARPETA CIUTADANA CONSULTA PADRÓ D’HABITANTS
MODUL CARPETA CIUTADANA GENERACIÓ I GESTIÓ DE
DOCUMENTS

015-05

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
ALTA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Permet generar diferents documents en format PDF i
visualitzar els que ha rebut des de l’entitat
Tràmit per donar d'alta o modificar la domiciliació bancària
dels conceptes tributaris que el ciutadà té assignats dins
l'entitat

015-06

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
BAIXA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Permet al ciutadà donar de baixa les domiciliacions bancàries
actives

015-07

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CANVI DE DOMICILI

Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
necessària per fer un canvi de domicili del padró d'habitatnts

015-03

Consulta de les dades padronals de l’habitant que s’ha
connectat a la carpeta
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015-08

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CERTIFICAT DE COBRAMENT

Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat
de cobrament de rebuts signat electrònicament per
l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana.

015-09

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA

Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat
de convivència signat electrònicament per l'Ajuntament i que
podrà validar des del portal de Carpeta Ciutadana.

015-11
015-14
015-15

015-16

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA
MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CONSULTA DE REGISTRE
D'ENTRADA I/SORTIDA

Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat
de residència signat electrònicament per l'Ajuntament i que
podrà validar des del portal de Carpeta Ciutadana.

Mòdul que permet consultar els registres d'entrada i sortida
realitzats amb l'administració corresponent
Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
necessària per inscriure's al padró d'habitatnts de
INSCRIPCIÓ AL PADRÓ D'HABITANTS l'Ajuntament
Permet al ciutadà pagar els seus rebuts pendents amb
l'entitat a través de la passarel·la de pagament de La Caixa
MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
amb la que s'haurà de signar un conveni prèviament a la
PAGAMENT DE REBUTS
posta en marxa del servei.
Permet als ciutadans presentar una instància genèrica a
l'entitat corresponent

015-18

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
REGISTRE D'ENTRADA
MODUL CARPETA CIUTADANA SOL·LICITUD I GESTIÓ DE DADES
PERSONALS

015-25

MODUL SILADMIN - ORDRES DE
TREBALL

Mòdul per controlar les feines, les hores dedicades i el
material imputat a cada ordre de treball

018-00

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS
ECONOMIQUES

019-00

GESTIÓ DE LLICENCIES
D’URBANISME

025-00

GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

037-01

MODUL INTRANET - CONSULTA DE
GESTIÓ DOCUMENTAL

Consulta per àrees i tipus de documents dels diferents
models de l’entitat que s’hagin publicat des de l’aplicació de
gestió.

037-03

MODUL INTRANET - MARCATGE

Mòdul de la intranet que permet als usuaris fitxar i consultar
les hores mensuals de feina que s’han fet.

037-04

MODUL INTRANET - VACANCES

Mòdul web que permet als usuaris consultar i sol·licitar les
seves vacances o dies d’assumptes pròpis.

037-05

MÒDUL INTRANET - BÚSTIA DE
DOCUMENTS

Mòdul de la intranet que permet als usuaris accedir a la seva
bústia personal dels documents (nòmines, comunicats, etc.
)que se li han enviat des de la gestió de personal.

039-00

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

044-00

GESTIO NOMINES

044-02

GESTION PERSONAL

045-00

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS

015-17

Formulari web per sol·licitar i modificar les dades d’accés a la
carpeta ciutadana
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048-00

GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTE

053-03

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
CEMENTIRI

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-05

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES DOMESTIQUES

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-06

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES INDUSTRIALS

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-08

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
FONDEIG BARQUES

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-09

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
GUALS

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-13

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
RUSTICA

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-20

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
TAXIS

059-00

GESTIO CONTADOR BIBLIOTEQUES

Gestio llicencies taxis i el seu cobrament via paquet de
liquidacions o padró
Aplicació que permet controlar el temps d’us dels ordinadors
de les biblioteques (consultes).

060-07

MODUL SILADMIN - ADMINISTRACIÓ
DE SISTEMA

Permet gestionar els usuaris, permisos, aplicacions, opcions
de menú, informes i consultes que tindrà disponible el
SILAdmin

060-11

MODUL SILADMIN - CONSULTES
ON-LINE
MODUL SILADMIN - GESTIÓ DE
PERSONAL

060-13

MODUL SILADMIN - GESTIÓ
DOCUMENTAL

Mòdul de gestió de les queixes, consultes o suggeriments
que s’han rebut des de la pàgina web
Gestiona les dades del personal de l’entitat, les vacances i
els marcatges
Permet agrupar tots els models d’instància, formularis i
qualsevol altre tipus de documents, en diferents tipus,
subtipus i departaments per que puguin ser publicats
automàticament des de la pàgina web.

060-15

MODUL SILADMIN - GESTIONS I
TRÀMITS

Permet realitzar el catàleg de serveis i agrupar-lo per
matèries, fets vitals, destinataris i departaments

060-16

MODUL SILADMIN - ÒRGANS DE GOV Permet gestionar l’estructura orgànica de l’entitat

060-17

MODUL SILADMIN - PERFIL DE
CONTRACTANT

Permet gestionar i publicar les diferents licitacions i
adjudicacions que es facin des de l’entitat.

060-23

MODUL SILADMIN - PORTAFIRMES

Mòdul que permet rebre i enviar documents per signar-los
digitalment i controlar l'estat de les signatures

090-00

PAGINA WEB INSTITUCIONAL

090-32

WEB - SANT LLUIS JOVE

090-35

WEB - SINCRONITZACIO PORTAL
INFORMADOR

090-86

WEB - AJT. SANT LLUIS

091-00

GESTIO INTRANET

091-09

GESTIO INTRANET - AJT. SANT LLUIS

060-09
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100-00

PLATAFORMA DESENVOLUPAMENT

106-00

GESTIO ENVIAMENT SMS

110-00

GESTIO PORTAFIRMES

200-10

GESTIÓ CADASTRAL

200-16

GESTIÓ NUCLI DADES MUNICIPALS

200-18

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS
ECONOMIQUES

200-19

GESTIÓ DE LLICENCIES
D’URBANISME

200-21

GESTIÓ DE PLUS VALUES

200-25

GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

200-26

GESTIÓ DOCUMENTS DGC

200-29

GESTIÓ ESCOLETES MUNICIPALS

200-34

GESTIÓ IAE

200-35

GESTIÓ IBI

200-36

GESTIÓ INGRESOS DIRECTES I
AUTOLIQUIDACIONS

200-39

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

200-42

GESTIÓ MULTES

200-45

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS

Aplicació que gestiona el nucli de dades alfanumèriques,
codificadors de les diferents aplicacions.
Creació i seguiment dels expedients d’activitats
econòmiques, tant del circuit associat a l’expedient com de la
part econòmica que en pugui derivar.
Gestió i seguiment dels expedients per permisos d’obres
(majors, menors) que es realitzen al municipi, , tant del circuit
associat a l’expedient com de la part econòmica que en pugui
derivar.
Gestió i seguiment dels expedients de compravenda o
transmissió de les finques del municipi, tant del circuit
associat a l’expedient com de la part econòmica que en pugui
derivar.
Creació i seguiment dels expedients de disciplina urbanística,
tant del circuit associat a l’expedient com de la part
econòmica que en pugui derivar.
Recepció de les cintes de variacions de Urbana i Rústica del
CGC. Actualització de dades d’urbana i rústica derivat de les
tasques fetes per el CGC. Llistats de control per futures
accions recaptadores degut a les variacions recepcionades.
Manteniment de la informació per la creació dels rebuts
mensuals de les escoletes municipals, alternatives a la petita
infancia, i espais familiars.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’IAE amb la informació recepcionada de les cintes de
Hisenda anuals i trimestrals.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’Ibi Urbana amb la informació recepcionada de les
cintes de Padró del CGC, i les altes, canvis de propietat,
baixes fetes pel propi ajuntament...
Aplicació corporativa que permet que cada departament
liquidi ses seves taxes i passin a l’aplicació de recaptació.
Aquest aplicatiu permet fer el cobraments de diferents
conceptes dels que no s’han fa padró, pero si es necessita
fer la liquidacio per a l
Aplicació que gestiona l’inventari de bens amb registres
adaptats a cadascun dels epígrafs. S’obtenen dades
d’amortitzacions i altres necessàries pel tancament de la
comptabilitat.
Permet la tramitació pel cobrament de les denuncies de tràfic
i a vianants, des de l’entrada de la butlleta de denuncia fins el
cobrament en executiva de la sanció.
Tot el referent al padró d’habitats i fulls padronals; altes,
baixes, canvis de residència.... Gestió per l’intercanvi de
informació entre INE i l’ajuntaments.

GESTIO RECAPTACIÓ

Aplicació que gestiona la recaptació del Consell Insular de
Menorca. Es fa la gestio del cobrament tant en Voluntaria
com en Executiva, (com la recaptació executiva del
Ajuntament d’Es Migjorn), fins arribat a les fases
d’embargament de comptes corrents m

200-470

Eines per a la confecció de programes
Programa per enviar SMS i d'integració amb altres
aplicacions
Aplicació que gestiona les dades de cadastre, per consulta i
llistats que enllaça amb la part gràfica.
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200-471

GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL q60.2 Pagament bancari

200-473

GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL Expedient franccionament

200-474

GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL Gestio costes bancaries

200-48

GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTES

200-54

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

200-55

GESTIÓ VEHICLES

200-60

GESTIO EXPEDIENTS VARIS

200-61

VIDEO ACTES

Modul per emetre cartes de pagament mod 60.2 per pagar a
les ent. Bancaries sense comunicació previa. Sistema de
recepcio de cobraments automatizat per la clau.cob. Del
60.2.
Modul per crear expedients de fraccionament del deute dels
cntribuent, i poder crear rebuts amb el deute fraccionat que
es cobraran periodeicament.
Modul per repartir i afegir als rebuts pendents les costes de la
seva tramitació en executiva.
Amb aquesta aplicació se realitzen els registres d’entrada i
sortida de documentes des de qualsevol ordinador connectat
a la xarxa i hagi estat autoritzat .
Aplicació per a la creació, gestió i traspàs a recaptació de
tots els padrons de rebuts del Centre de Día.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró de circulació amb la informació recepcionada de les
cintes del DGT mensuals.
Gravació i firma de les actes en format digital de vídeo

ANNEX III – ALTRES SERVEIS
CONCEPTE
IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DELS SERVEIS DE
TELEFONIA FIXA SOBRE IP
COMPTES DE CORREU GMAIL

DESCRIPCIÓ
3 centraletes troncals amb 54 terminals (telèfons)
ubicats a la seu de l’Ajuntament així com a la resta de
dependències municipals
20 comptes de Google

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/257694424#t=04m03s
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 sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda:
Primer. Aprovar l’encàrrec de gestió a l’empresa Servei d’Informàtica Local de Menorca,
SA (SILME) per als treballs de manteniment integral dels programes informàtics d’ús
corporatiu de l’Ajuntament de Sant Lluís, la supervisió dels equips i assistència a
seu-subseus, la implantació i gestió dels serveis de telefonia fixa sobre IP i comptes de
correu gmail, corresponent als exercicis 2018 i 2019; tot dirigit al desplegament d’un
procés d’implantació de noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Segon. Aprovar les cobertures del servei per a la realització dels treballs de manteniment
integral dels programes informàtics d’ús corporatiu de l’Ajuntament de Sant Lluís, la
supervisió d’equips i assistència a seu-subseus, la implantació i gestió dels serveis de
telefonia fixa sobre IP i comptes de correu gmail, i que s’incorporen com a annexos I, II i
III.
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Tercer. El pressupost màxim d’aquesta encomanda es fixa en la quantitat de cent
setanta-dos mil dos-cents noranta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (172.299,26 €).
Quart. Publicar el text de la present encomanda de gestió en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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ANNEX I- MANTENIMENT EQUIPAMENTS INFORMÀTICS SANT LLUÍS
PC's

Impressores Servidors

N.A.S

Control
resencia

Sant Lluis
Brigada
EMEA
EMEA (Ceip Sant lluis)
Escoleta
Formació (Sala Albert
Camus)

59
4
2
2
4
11

30
2

4

Moli de Baix
Moli de Dalt
Poliesportiu
ServeisSocials
Biblioteca

14
1
2
8
9

1
1
1
2
1

1

Totals
Total dependències---11

116

43

3

2

3
1
1

Routers
Movistar

2
1

Routers
Giga/fibra
CIM
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

7

1

7

1
1
1
1
1

1

7

4

ANNEX II – RELACIÓ DE MÒDULS I APLICACIONS
CODI

004-04

MODUL PAGINA WEB - BLOG
D’OPINIONS
MODUL PAGINA WEB - CONSULTES
ON-LINE

004-06

MODUL PAGINA WEB - GALERIA
D’IMATGES

004-08

MODUL PAGINA WEB - GESTIÓ DE
SOL·LICITUDS

004-09

MODUL PAGINA WEB - GESTIONS I
TRÀMITS

004-10

MODUL PAGINA WEB - GESTOR DE
CONTINGUTS

DESCRIPCIÓ
Aplicació per gestió de la comptabilitat general. Control a
nivell d’usuari de les accions permeses, així com la consulta
de dades per àrees.
Calendari web de les activitats programades a una data
determinada.
Mòdul web que permet als usuaris de la pàgina web enviar i
publicar a la web opinions sobre un tema determinat. Permet
publicar directament els missatges o obligar a fer una
validació prèvia.
Formulari web per enviar una consulta, queixa o suggeriment
a l’entitat.
Publica diferents grups d’imatges agrupades en diferentes
categories, mostrant la imatge en miniatura amb la
possibilitat de visualitzar-la al tamany real.
Mòdul web que genera formularis de sol·licitud de forma
automàtica segons els paràmetres que s’hagin definit
prèviament a la part de gestió
Mòdul web de consulta del catàleg de serveis de l’entitat.
Permet visualitzar els tràmits agrupats per matèries, fets
vitals o destinataris i vincular-los amb la tramitació on-line.
Permet representar al portal web qualsevol tipus de contingut
que s’hagi introduit des de la part de gestió. Inclou
l’estructuració de menús i la visualització de publicacions.

004-14

MODUL PAGINA WEB - USUARIS
REGISTRATS

Apartat web que permet validar-se com a usuari registrat per
tenir accés a àrees restringides de la pàgina

002-00
004-01

004-02

APLICACIONS I MÒDULS
GESTIO SISTEMA D'INFORMACIO
CONTABLE - SICALWIN
MODUL PAGINA WEB - AGENDA
D’ACTIVITATS
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Permet definir i publicar canals RSS per que els usuaris els
puguin utilitzar des de altres aplicacions. S'utilitzen també per
enllaçar de manera automàtica les publicacions del gestor de
continguts amb les xarxes socials com Facebook o Twitter.
Permet als usuaris de la pàgina web realitzar el càlcul de la
plusvàlua introduint la referència cadastral i les dates de
transmisió actual i anterior
Apartat web que mostra la informació de les licitacions i les
adjudicacions que s’ha publicat des de la part de gestió.
Inclou la publicació fefaent de la data d’adjudicació
provisional.
Mòdul web que permet visualitzar de forma estructurada
l’estructura orgànica de l’entitat. Està vinculada amb les
gestions i tràmits de cada departament.
Mòdul que permet definir formularis de sol·licituds que es
publicaran a la pàgina web i que els usuaris podran utilitzar
per enviar informació que rebrà el responsable via mail

004-16

MÒDUL PAGINA WEB - PUBLICACIÓ
DE CANALS RSS

004-18

MÒDUL PAGINA WEB - CÀLCUL DE
PLUSVÀLUES

004-19

MÒDUL PAGINA WEB - PERFIL DE
CONTRACTANT

004-20

MODUL PAGINA WEB - ÒRGANS DE
GOVERN

004-23

MÒDUL PAGINA WEB - GESTIO DE
SOL·LICITUTS

004-24

MÒDUL PAGINA WEB - VIDEOS

004-26

MÒDUL PAGINA WEB - GUIA DE
COMERÇOS

Publicació de vídeos a la web
Mòdul que presenta un llistat classificat per sector i zona dels
comerços del municipi. També permet als mateixos
comerços fer la sol·licitud per sortir publicats a la web

005-00

GESTIO ACTES I DECRETS

Programari per realitza els diferents parts de les actes i
decrets de totes las comissions.

006-00

GESTIÓ AGENDA CORPORATIVA

Aplicatiu Web per a la gestió de tasques i events dels usuaris
en la feina diària de l’ajuntament o corporació administrativa.

015-01

MODUL CARPETA CIUTADANA CONSULTA D’EXPEDIENTS

Apartat de consulta de la situació dels diferents tràmits que
l’usuari ha fet amb l’administració

015-02

MODUL CARPETA CIUTADANA CONSULTA DE RECAPTACIÓ

Consulta de la situació dels diferents rebuts de l’usuari

015-04

MODUL CARPETA CIUTADANA CONSULTA PADRÓ D’HABITANTS
MODUL CARPETA CIUTADANA GENERACIÓ I GESTIÓ DE
DOCUMENTS

015-05

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
ALTA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Permet generar diferents documents en format PDF i
visualitzar els que ha rebut des de l’entitat
Tràmit per donar d'alta o modificar la domiciliació bancària
dels conceptes tributaris que el ciutadà té assignats dins
l'entitat

015-06

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
BAIXA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Permet al ciutadà donar de baixa les domiciliacions bancàries
actives

015-07

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CANVI DE DOMICILI

015-08

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CERTIFICAT DE COBRAMENT

Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
necessària per fer un canvi de domicili del padró d'habitatnts
Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat
de cobrament de rebuts signat electrònicament per
l'Ajuntament i que podrà validar des del portal de Carpeta
Ciutadana.

015-09

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA

Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat
de convivència signat electrònicament per l'Ajuntament i que
podrà validar des del portal de Carpeta Ciutadana.

015-11

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA

Tràmit automàtic que permet al ciutadà generar un certificat
de residència signat electrònicament per l'Ajuntament i que
podrà validar des del portal de Carpeta Ciutadana.

015-03

Consulta de les dades padronals de l’habitant que s’ha
connectat a la carpeta
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015-16

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
CONSULTA DE REGISTRE
D'ENTRADA I/SORTIDA

Mòdul que permet consultar els registres d'entrada i sortida
realitzats amb l'administració corresponent
Permet al ciutadà presentà la sol·licitud i la documentació
necessària per inscriure's al padró d'habitatnts de
MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
INSCRIPCIÓ AL PADRÓ D'HABITANTS l'Ajuntament
Permet al ciutadà pagar els seus rebuts pendents amb
l'entitat a través de la passarel·la de pagament de La Caixa
MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
amb la que s'haurà de signar un conveni prèviament a la
PAGAMENT DE REBUTS
posta en marxa del servei.
Permet als ciutadans presentar una instància genèrica a
l'entitat corresponent

015-18

MÒDUL CARPETA CIUTADANA –
REGISTRE D'ENTRADA
MODUL CARPETA CIUTADANA SOL·LICITUD I GESTIÓ DE DADES
PERSONALS

015-25

MODUL SILADMIN - ORDRES DE
TREBALL

Mòdul per controlar les feines, les hores dedicades i el
material imputat a cada ordre de treball

018-00

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS
ECONOMIQUES

019-00

GESTIÓ DE LLICENCIES
D’URBANISME

025-00

GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

037-01

MODUL INTRANET - CONSULTA DE
GESTIÓ DOCUMENTAL

Consulta per àrees i tipus de documents dels diferents
models de l’entitat que s’hagin publicat des de l’aplicació de
gestió.

037-03

MODUL INTRANET - MARCATGE

Mòdul de la intranet que permet als usuaris fitxar i consultar
les hores mensuals de feina que s’han fet.

037-04

MODUL INTRANET - VACANCES

Mòdul web que permet als usuaris consultar i sol·licitar les
seves vacances o dies d’assumptes pròpis.

037-05

MÒDUL INTRANET - BÚSTIA DE
DOCUMENTS

Mòdul de la intranet que permet als usuaris accedir a la seva
bústia personal dels documents (nòmines, comunicats, etc.
)que se li han enviat des de la gestió de personal.

039-00

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

044-00

GESTIO NOMINES

044-02

GESTION PERSONAL

045-00

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS

048-00

GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTE

053-03

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
CEMENTIRI

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-05

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES DOMESTIQUES

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

015-17

Formulari web per sol·licitar i modificar les dades d’accés a la
carpeta ciutadana
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053-06

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
ESCOMBRERIES INDUSTRIALS

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-08

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
FONDEIG BARQUES

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-09

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
GUALS

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-13

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
RUSTICA

Manteniment de la informació necessària per confeccionar
padrons municipal

053-20

MODUL - TASES I PREUS PUBLICS
TAXIS

059-00

GESTIO CONTADOR BIBLIOTEQUES

Gestio llicencies taxis i el seu cobrament via paquet de
liquidacions o padró
Aplicació que permet controlar el temps d’us dels ordinadors
de les biblioteques (consultes).

060-07

MODUL SILADMIN - ADMINISTRACIÓ
DE SISTEMA

Permet gestionar els usuaris, permisos, aplicacions, opcions
de menú, informes i consultes que tindrà disponible el
SILAdmin

060-11

MODUL SILADMIN - CONSULTES
ON-LINE
MODUL SILADMIN - GESTIÓ DE
PERSONAL

060-13

MODUL SILADMIN - GESTIÓ
DOCUMENTAL

Mòdul de gestió de les queixes, consultes o suggeriments
que s’han rebut des de la pàgina web
Gestiona les dades del personal de l’entitat, les vacances i
els marcatges
Permet agrupar tots els models d’instància, formularis i
qualsevol altre tipus de documents, en diferents tipus,
subtipus i departaments per que puguin ser publicats
automàticament des de la pàgina web.

060-15

MODUL SILADMIN - GESTIONS I
TRÀMITS

Permet realitzar el catàleg de serveis i agrupar-lo per
matèries, fets vitals, destinataris i departaments

060-16

MODUL SILADMIN - ÒRGANS DE GOV Permet gestionar l’estructura orgànica de l’entitat

060-17

MODUL SILADMIN - PERFIL DE
CONTRACTANT

Permet gestionar i publicar les diferents licitacions i
adjudicacions que es facin des de l’entitat.

060-23

MODUL SILADMIN - PORTAFIRMES

Mòdul que permet rebre i enviar documents per signar-los
digitalment i controlar l'estat de les signatures

090-00

PAGINA WEB INSTITUCIONAL

090-32

WEB - SANT LLUIS JOVE

090-35

WEB - SINCRONITZACIO PORTAL
INFORMADOR

090-86

WEB - AJT. SANT LLUIS

091-00

GESTIO INTRANET

091-09

GESTIO INTRANET - AJT. SANT LLUIS

100-00

PLATAFORMA DESENVOLUPAMENT

106-00

GESTIO ENVIAMENT SMS

110-00

GESTIO PORTAFIRMES

200-10

GESTIÓ CADASTRAL

060-09

Eines per a la confecció de programes
Programa per enviar SMS i d'integració amb altres
aplicacions

Aplicació que gestiona les dades de cadastre, per consulta i
llistats que enllaça amb la part gràfica.
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200-16

GESTIÓ NUCLI DADES MUNICIPALS

200-18

GESTIÓ DE EXP. ACTIVITATS
ECONOMIQUES

200-19

GESTIÓ DE LLICENCIES
D’URBANISME

200-21

GESTIÓ DE PLUS VALUES

200-25

GESTIÓ DISCIPLINA URBANISTICA

200-26

GESTIÓ DOCUMENTS DGC

200-29

GESTIÓ ESCOLETES MUNICIPALS

200-34

GESTIÓ IAE

200-35

GESTIÓ IBI

200-36

GESTIÓ INGRESOS DIRECTES I
AUTOLIQUIDACIONS

200-39

GESTIO INVENTARI DEL PATRIMONI

200-42

GESTIÓ MULTES

200-45

GESTIÓ PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS

200-470

GESTIO RECAPTACIÓ

200-471

GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL q60.2 Pagament bancari

200-473

GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL Expedient franccionament

Aplicació que gestiona el nucli de dades alfanumèriques,
codificadors de les diferents aplicacions.
Creació i seguiment dels expedients d’activitats
econòmiques, tant del circuit associat a l’expedient com de la
part econòmica que en pugui derivar.
Gestió i seguiment dels expedients per permisos d’obres
(majors, menors) que es realitzen al municipi, , tant del circuit
associat a l’expedient com de la part econòmica que en pugui
derivar.
Gestió i seguiment dels expedients de compravenda o
transmissió de les finques del municipi, tant del circuit
associat a l’expedient com de la part econòmica que en pugui
derivar.
Creació i seguiment dels expedients de disciplina urbanística,
tant del circuit associat a l’expedient com de la part
econòmica que en pugui derivar.
Recepció de les cintes de variacions de Urbana i Rústica del
CGC. Actualització de dades d’urbana i rústica derivat de les
tasques fetes per el CGC. Llistats de control per futures
accions recaptadores degut a les variacions recepcionades.
Manteniment de la informació per la creació dels rebuts
mensuals de les escoletes municipals, alternatives a la petita
infancia, i espais familiars.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’IAE amb la informació recepcionada de les cintes de
Hisenda anuals i trimestrals.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró d’Ibi Urbana amb la informació recepcionada de les
cintes de Padró del CGC, i les altes, canvis de propietat,
baixes fetes pel propi ajuntament...
Aplicació corporativa que permet que cada departament
liquidi ses seves taxes i passin a l’aplicació de recaptació.
Aquest aplicatiu permet fer el cobraments de diferents
conceptes dels que no s’han fa padró, pero si es necessita
fer la liquidacio
Aplicació que gestiona l’inventari de bens amb registres
adaptats a cadascun dels epígrafs. S’obtenen dades
d’amortitzacions i altres necessàries pel tancament de la
comptabilitat.
Permet la tramitació pel cobrament de les denuncies de tràfic
i a vianants, des de l’entrada de la butlleta de denuncia fins el
cobrament en executiva de la sanció.
Tot el referent al padró d’habitats i fulls padronals; altes,
baixes, canvis de residència.... Gestió per l’intercanvi de
informació entre INE i l’ajuntaments.
Aplicació que gestiona la recaptació del Consell Insular de
Menorca. Es fa la gestio del cobrament tant en Voluntaria
com en Executiva, (com la recaptació executiva del
Ajuntament d’Es Migjorn), fins arribat a les fases
d’embargament de comptes corrents m
Módul per emetre cartes de pagament mod 60.2 per pagar a
les ent. Bancàries sense comunicació prèvia. Sistema de
recepció de cobraments automatizat per la clau cob. Del
60.2.
Modul per crear expedients de fraccionament del deute dels
cntribuent, i poder crear rebuts amb el deute fraccionat que
es cobraran periodeicament.
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200-474

GESTIO RECAPTACIÓ - MODUL Gestio costes bancaries

200-48

GESTIO REGISTRE D’ENTRADES I
SORTIDES DE DOCUMENTES

200-54

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

200-55

GESTIÓ VEHICLES

200-60

GESTIO EXPEDIENTS VARIS

200-61

VIDEO ACTES

Modul per repartir i afegir als rebuts pendents les costes de la
seva tramitació en executiva.
Amb aquesta aplicació se realitzen els registres d’entrada i
sortida de documentes des de qualsevol ordinador connectat
a la xarxa i hagi estat autoritzat .
Aplicació per a la creació, gestió i traspàs a recaptació de
tots els padrons de rebuts del Centre de Día.
Manteniment de la informació necessària per a la creació del
padró de circulació amb la informació recepcionada de les
cintes del DGT mensuals.
Gravació i firma de les actes en format digital de vídeo

ANNEX III – ALTRES SERVEIS
CONCEPTE
IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DELS SERVEIS DE
TELEFONIA FIXA SOBRE IP
COMPTES DE CORREU GMAIL

DESCRIPCIÓ
3 centraletes troncals amb 54 terminals (telèfons)
ubicats a la seu de l’Ajuntament així com a la resta de
dependències municipals
20 comptes de Google

QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA D'APROVACIÓ
DE L'EXPEDIENT NÚM. 1/2018 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 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: -----------Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 146.191,34 euros, que
figuren a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors. ------------------------------------------------Data
entrada
01/01/18

Factura

Data doc. Import

Nom

Text explicatiu

F3-21703934

31/12/17

204,47 € Didasko Instalaciones,SL

material oficina

02/01/18

2017/299 1

26/06/17

actuació IMPROFAMILIA

02/01/18

A 30602

30/12/17

605,00 € Amular Cooperativa Integral
Valenciana
156,57 € Ferquete, SL

02/01/18

C1700001388

31/12/17

660,43 € E.S.San Luís, SL

gasoil policia

02/01/18

C1700001427

31/12/17

51,16 € E.S.San Luís, SL

gasolina grup electrògen

02/01/18

C1700001403

31/12/17

56,40 € E.S.San Luís, SL

gasoil

02/01/18

C1700001404

31/12/17

50,53 € E.S.San Luís, SL

gasolina brigada

02/01/18

3166875

31/12/17

5.439,10 € Eulen, SA

manteniment jardins- desembre

02/01/18

3166876

31/12/17

11.537,47 € Eulen, SA

manteniment jardins- desembre

02/01/18

339

31/12/17

2.867,25 € Menbios, SL

02/01/18

342

31/12/17

23.985,66 € Menbios, SL

02/01/18

93

31/12/17

50,94 € Olympia Establiments, SL

materials ludoteca nadal

materials bar poli
gestió esportiva desembre
manteniment grades
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02/01/18

31/12/17

03/01/18

D
739992017D2928
111

30,60 € SEUR

14/11/17

1.258,40 € Gymroll Fitness, SL

ampliació Sala de Box

03/01/18

33/17

30/11/17

3.498,00 € Antonio Morlà Quintero

03/01/18

16559/2017

29/12/17

03/01/18

34889

30/12/17

1.747,46 € Distribuidors Europa de Menorca,
SL
106,78 € Dielectro Balear,SAU

actuació FRAGGLES i Ànima per les festes
patronals
material neteja

03/01/18

34890

30/12/17

58,03 € Dielectro Balear,SAU

03/01/18

11265

31/12/17

133,10 € Editorial Menorca, SA

anuari

03/01/18

44821

31/12/17

909,01 € Eines Menorca, SL

vallat Escoleta

04/01/18

17/110029

30/11/17

04/01/18

APS 14750

01/12/17

483,72 € FIACT

assegurança nau fins 30/06

04/01/18

201700007757

29/12/17

247,03 € Comercial Jaype, SA

material camp de futbol

04/01/18

201700007758

29/12/17

21,42 € Comercial Jaype, SA

guants Policia

04/01/18

201700007759

29/12/17

40,44 € Comercial Jaype, SA

cinta pintor Moli de Baix

04/01/18

201700007760

29/12/17

67,52 € Comercial Jaype, SA

material brigada

04/01/18

201700007761

29/12/17

2,65 € Comercial Jaype, SA

04/01/18

308771

30/12/17

32,56 € APALLISER, SL

04/01/18

308768

30/12/17

220,12 € APALLISER, SL

valla CEIP Sa Garriga

04/01/18

308770

30/12/17

45,74 € APALLISER, SL

valla metàlica brigada

04/01/18

A 58059

30/12/17

04/01/18

308769

31/12/17

10,78 € APALLISER, SL

Material brigada

04/01/18

28458

31/12/17

98,84 € Ferreteria Orfila, SL

material brigada

04/01/18

28459

31/12/17

17,19 € Ferreteria Orfila, SL

claus i portaetiquetes Horts socials

04/01/18

28460

31/12/17

65,04 € Ferreteria Orfila, SL

material CEIP Sa Garriga

04/01/18

28461

31/12/17

37,09 € Ferreteria Orfila, SL

material poliesportiu

04/01/18

17/120018

31/12/17

05/01/18

2017/01

01/12/17

05/01/18

2017/08

07/12/17

05/01/18

18460

28/12/17

82,67 € ALMACENES CARRERAS, SA

Representació El fantasma de la Fuente
Vieja
participació organització arribada del Pare
Noel
material neteja

08/01/18

43

30/12/17

62,50 € Sebastian Pons Mercadal

esxcavació mecànica obra Cap den Font

08/01/18

FNR1700378

31/12/17

171,09 € Rent Modul,SLU

lloguer container ludoteca nadal

08/01/18

4002183485

31/12/17

correu

09/01/18

704107512

15/12/17

503,75 € Sociedad Estatal Correos y
Telegrafos,SA
205,13 € Energema Menorca, SA

09/01/18

704107516

15/12/17

09/01/18

T 502

31/12/17

128,21 € Infotelecom Networks, SL

09/01/18

T 503

31/12/17

75,00 € Infotelecom Networks, SL

09/01/18

2017-12-01

31/12/17

910,80 € SSR HESTIA, SL

09/01/18

2017-12-02

31/12/17

67.815,00 € SSR HESTIA, SL

09/01/18

2017-12-03

31/12/17

753,56 € SSR HESTIA, SL

4,13 € TMSA Transport Regular, SL

457,69 € Comercial Caules, SA

4,13 € TMSA Transport Regular, SL
200,00 € Asoc.Cultural Personas
discapacidad visual
94,38 € Jeroni Comellas Cardona

5.082,63 € Energema Menorca, SA

enviament documentació

material Sala Polivalent
material elèctric

bonos per pensionistes novembre

material CEIP Sant Lluis
Material brigada

material taller ocupacional

bonos per pensionistes desembre

material elèctric
7 columnes i braços enllumenat 9ª Avda.
S'Algar
connexió nau brigada i escoleta
connexió internet fibra i wifi público
menjador a domicili
Gestió geriàtric i CD - desembre
berenars i sopars centre de dia
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09/01/18

2171066299

31/12/17

206,24 € Uniprex, SAU

anuncis Onda Cero - desembre

09/01/18

704107781

31/12/17

763,98 € Energema Menorca, SA

material elèctric

10/01/18

1164498005

22/12/17

material brigada

11/01/18

C170001477

31/12/17

247,72 € BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN
SL
145,20 € E.S.San Luís, SL

11/01/18

C170001402

31/12/17

11/01/18

J 2155

31/12/17

11/01/18

001C 17700857

31/12/17

12/01/18

E 1593

20/12/17

11,98 € SAT Informatica, SL

audio estereo

15/01/18

1 12850

31/12/17

89,06 € SILME, SA

4 ratolins

16/01/18

2017/473 5

07/11/17

18/01/18

A 676

18/01/18

44,81 € E.S.San Luís, SL
1.958,83 € Fundació discapacitats Illa de
Menorca
203,28 € Menorca de comunicación, SL

gasoil llacer
gasoil vehicle SSTT
Mant. i neteja jardineria Sa Garrigueta i C.
Natural-des
promoció sala polivalent

actuació de la Fugida del Zanni

30/12/17

907,50 € Amular Cooperativa Integral
Valenciana
425,75 € Hermanos Carretero Robert, SL

532/2017

31/12/17

242,00 € Elitechip, SL

equip cronometratge

19/01/18

70-13673

30/12/17

54,87 € AutoReparaciones Bajoli, SL

parche roda 5931CFB Ford Transit Brigada

19/01/18

70-13716

30/12/17

36,70 € AutoReparaciones Bajoli, SL

Oli vehicle 539CJD

22/01/18

17/110030-31

03/11/17

62,70 € TMSA Transport Regular, SL

22/01/18

1/559228

22/12/17

775,20 € Bar Restaurant Sa Roda, SL

colònies 5è. Primària CEIP Sant Lluís ES
Pinaret
dinar de Nadal

23/01/18

17000102

31/12/17

1.185,80 € Onofre Taltavull Camps

23/01/18

17000099

31/12/17

387,20 € Onofre Taltavull Camps

material i tecnic de so ball cap d'any

25/01/18

118

28/12/17

122,40 € Leonor Hernández Pons

Fil dental per les escoles

25/01/18

1 12853

31/12/17

26/01/18

1 017076

29/05/17

30/01/18

17-020346

13/12/17

93,48 € DISMENORCA,SL

subministrament cava Festes Nadal

30/01/18

17 670

29/12/17

80,78 € José Mª Font Mampel

poinseties

31/01/18

SANT LL 27277

20/12/17

5.839,51 € SILME, SA
163,57 € Vinyes Binitord de Menorca, SL

795,61 € Esmelux Estanteria Rápida, SL

material brigada

so i enllumenat revetlla fi d'any

encomana de gestió desembre
material participació

estanteries Moli de Dalt

146.191,34

Segon. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb càrrec a les
diferents partides on han d’anar imputats i que consten al quadre del punt anterior." --------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 146.191,34
euros, que figuren a la taula adjunta, corresponents a exercicis anteriors.
Data
entrada
01/01/18

Factura

Data doc. Import

Nom

Text explicatiu

F3-21703934

31/12/17

204,47 € Didasko Instalaciones,SL

material oficina

02/01/18

2017/299 1

26/06/17

actuació IMPROFAMILIA

02/01/18

A 30602

30/12/17

605,00 € Amular Cooperativa Integral
Valenciana
156,57 € Ferquete, SL

materials ludoteca nadal
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02/01/18

C1700001388

31/12/17

660,43 € E.S.San Luís, SL

02/01/18

C1700001427

31/12/17

51,16 € E.S.San Luís, SL

gasolina grup electrògen

02/01/18

C1700001403

31/12/17

56,40 € E.S.San Luís, SL

gasoil

02/01/18

C1700001404

31/12/17

50,53 € E.S.San Luís, SL

gasolina brigada

02/01/18

3166875

31/12/17

5.439,10 € Eulen, SA

manteniment jardins- desembre

02/01/18

3166876

31/12/17

11.537,47 € Eulen, SA

manteniment jardins- desembre

02/01/18

339

31/12/17

2.867,25 € Menbios, SL

02/01/18

342

31/12/17

23.985,66 € Menbios, SL

02/01/18

93

31/12/17

50,94 € Olympia Establiments, SL

manteniment grades

02/01/18

31/12/17

30,60 € SEUR

enviament documentació

03/01/18

D
739992017D2928
111

14/11/17

1.258,40 € Gymroll Fitness, SL

ampliació Sala de Box

03/01/18

33/17

30/11/17

3.498,00 € Antonio Morlà Quintero

03/01/18

16559/2017

29/12/17

03/01/18

34889

30/12/17

1.747,46 € Distribuidors Europa de Menorca,
SL
106,78 € Dielectro Balear,SAU

actuació FRAGGLES i Ànima per les festes
patronals
material neteja

03/01/18

34890

30/12/17

58,03 € Dielectro Balear,SAU

03/01/18

11265

31/12/17

133,10 € Editorial Menorca, SA

anuari

03/01/18

44821

31/12/17

909,01 € Eines Menorca, SL

vallat Escoleta

04/01/18

17/110029

30/11/17

04/01/18

APS 14750

01/12/17

483,72 € FIACT

assegurança nau fins 30/06

04/01/18

201700007757

29/12/17

247,03 € Comercial Jaype, SA

material camp de futbol

04/01/18

201700007758

29/12/17

21,42 € Comercial Jaype, SA

guants Policia

04/01/18

201700007759

29/12/17

40,44 € Comercial Jaype, SA

cinta pintor Moli de Baix

04/01/18

201700007760

29/12/17

67,52 € Comercial Jaype, SA

material brigada

04/01/18

201700007761

29/12/17

2,65 € Comercial Jaype, SA

04/01/18

308771

30/12/17

32,56 € APALLISER, SL

04/01/18

308768

30/12/17

220,12 € APALLISER, SL

valla CEIP Sa Garriga

04/01/18

308770

30/12/17

45,74 € APALLISER, SL

valla metàlica brigada

04/01/18

A 58059

30/12/17

04/01/18

308769

31/12/17

10,78 € APALLISER, SL

Material brigada

04/01/18

28458

31/12/17

98,84 € Ferreteria Orfila, SL

material brigada

04/01/18

28459

31/12/17

17,19 € Ferreteria Orfila, SL

claus i portaetiquetes Horts socials

04/01/18

28460

31/12/17

65,04 € Ferreteria Orfila, SL

material CEIP Sa Garriga

04/01/18

28461

31/12/17

37,09 € Ferreteria Orfila, SL

material poliesportiu

04/01/18

17/120018

31/12/17

05/01/18

2017/01

01/12/17

05/01/18

2017/08

07/12/17

05/01/18

18460

28/12/17

82,67 € ALMACENES CARRERAS, SA

Representació El fantasma de la Fuente
Vieja
participació organització arribada del Pare
Noel
material neteja

08/01/18

43

30/12/17

62,50 € Sebastian Pons Mercadal

esxcavació mecànica obra Cap den Font

4,13 € TMSA Transport Regular, SL

457,69 € Comercial Caules, SA

4,13 € TMSA Transport Regular, SL
200,00 € Asoc.Cultural Personas
discapacidad visual
94,38 € Jeroni Comellas Cardona

gasoil policia

materials bar poli
gestió esportiva desembre

material Sala Polivalent
material elèctric

bonos per pensionistes novembre

material CEIP Sant Lluis
Material brigada

material taller ocupacional

bonos per pensionistes desembre
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08/01/18

FNR1700378

31/12/17

171,09 € Rent Modul,SLU

lloguer container ludoteca nadal

08/01/18

4002183485

31/12/17

correu

09/01/18

704107512

15/12/17

503,75 € Sociedad Estatal Correos y
Telegrafos,SA
205,13 € Energema Menorca, SA

09/01/18

704107516

15/12/17

09/01/18

T 502

31/12/17

128,21 € Infotelecom Networks, SL

09/01/18

T 503

31/12/17

75,00 € Infotelecom Networks, SL

09/01/18

2017-12-01

31/12/17

910,80 € SSR HESTIA, SL

09/01/18

2017-12-02

31/12/17

67.815,00 € SSR HESTIA, SL

09/01/18

2017-12-03

31/12/17

753,56 € SSR HESTIA, SL

berenars i sopars centre de dia

09/01/18

2171066299

31/12/17

206,24 € Uniprex, SAU

anuncis Onda Cero - desembre

09/01/18

704107781

31/12/17

763,98 € Energema Menorca, SA

material elèctric

10/01/18

1164498005

22/12/17

material brigada

11/01/18

C170001477

31/12/17

247,72 € BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN
SL
145,20 € E.S.San Luís, SL

11/01/18

C170001402

31/12/17

11/01/18

J 2155

31/12/17

11/01/18

001C 17700857

31/12/17

12/01/18

E 1593

20/12/17

11,98 € SAT Informatica, SL

audio estereo

15/01/18

1 12850

31/12/17

89,06 € SILME, SA

4 ratolins

16/01/18

2017/473 5

07/11/17

18/01/18

A 676

18/01/18

5.082,63 € Energema Menorca, SA

44,81 € E.S.San Luís, SL
1.958,83 € Fundació discapacitats Illa de
Menorca
203,28 € Menorca de comunicación, SL

material elèctric
7 columnes i braços enllumenat 9ª Avda.
S'Algar
connexió nau brigada i escoleta
connexió internet fibra i wifi público
menjador a domicili
Gestió geriàtric i CD - desembre

gasoil llacer
gasoil vehicle SSTT
Mant. i neteja jardineria Sa Garrigueta i C.
Natural-des
promoció sala polivalent

actuació de la Fugida del Zanni

30/12/17

907,50 € Amular Cooperativa Integral
Valenciana
425,75 € Hermanos Carretero Robert, SL

532/2017

31/12/17

242,00 € Elitechip, SL

equip cronometratge

19/01/18

70-13673

30/12/17

54,87 € AutoReparaciones Bajoli, SL

parche roda 5931CFB Ford Transit Brigada

19/01/18

70-13716

30/12/17

36,70 € AutoReparaciones Bajoli, SL

Oli vehicle 539CJD

22/01/18

17/110030-31

03/11/17

62,70 € TMSA Transport Regular, SL

22/01/18

1/559228

22/12/17

775,20 € Bar Restaurant Sa Roda, SL

colònies 5è. Primària CEIP Sant Lluís ES
Pinaret
dinar de Nadal

23/01/18

17000102

31/12/17

1.185,80 € Onofre Taltavull Camps

23/01/18

17000099

31/12/17

387,20 € Onofre Taltavull Camps

material i tecnic de so ball cap d'any

25/01/18

118

28/12/17

122,40 € Leonor Hernández Pons

Fil dental per les escoles

25/01/18

1 12853

31/12/17

26/01/18

1 017076

29/05/17

30/01/18

17-020346

13/12/17

93,48 € DISMENORCA,SL

subministrament cava Festes Nadal

30/01/18

17 670

29/12/17

80,78 € José Mª Font Mampel

poinseties

31/01/18

SANT LL 27277

20/12/17

5.839,51 € SILME, SA
163,57 € Vinyes Binitord de Menorca, SL

795,61 € Esmelux Estanteria Rápida, SL

material brigada

so i enllumenat revetlla fi d'any

encomana de gestió desembre
material participació

estanteries Moli de Dalt

146.191,34

Segon. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’any 2018, els corresponents crèdits amb
càrrec a les diferents partides on han d’anar imputats i que consten al quadre del punt
anterior.
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CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA LA REGIDORA D'AFERS SOCIALS D'APROVACIÓ DEL
PROJECTE INTEGRAT D'EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS
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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 per la regidora d'Afers Socials amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------"Atès que els serveis socials municipals actualment s’ubiquen a un habitatge de lloguer que és
totalment insuficient per acollir el servei amb condicions, i que l’espai destinat a la policia local
també ha esdevingut insuficient, l’equip de govern municipal va estudiar la possibilitat de construir
un nou edifici que pogués albergar ambdós serveis. Atès que el nou conveni amb l’Institut Balear
de l’habitatge va deixar disponible el solar municipal ubicat a Ses Barraques, es va decidir
encomanar als serveis tècnics l’elaboració d’un projecte a ubicar en aquell espai i que donés
resposta a les necessitats municipals. -------------------------------------------------------------------------------En un primer moment es va elaborar un projecte que contemplava la demolició de l’edifici existent i
la construcció d’un nou local; no obstant, les reiterades queixes veïnals per l’abandó de l’edifici i
l’existència d’animals, insectes i humitats i la certesa que les obres –tal com estaven previstestardarien uns mesos en poder fer-se realitat, van aconsellar desistir del projecte inicial, afrontar de
forma més immediata la demolició de l’edifici actual, i redactar un nou projecte que contemplés
únicament la nova construcció, incorporant algunes millores proposades pels Serveis Tècnics. -----El projecte integrat d’obres i activitats s’ha redactat pels serveis tècnics municipals i s’ubica al solar
de l’antic escorxador, situat al carrer Bisbe Sever, 1, davant la benzinera. ---------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, vist l’informe de supervisió i en aplicació de l’article 149
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, venc en
elevar a la Junta de Govern Local la següent ----------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar el projecte integrat d’edifici municipal de serveis, redactat pels serveis tècnics
municipals, amb un pressupost d’execució material de noucents vit-i-nou mil cent setze euros amb
setanta-sis cèntims (929.116,76€) i un pressupost d’execució per contrata de un milió cent
vint-i-quatre mil dos-cents trenta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (1.124.231,28€). ---------------------Segon.- Exposar al públic el projecte mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el
termini de 15 dies hàbils, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar
les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin,
l’acord s’elevarà a definitiu s sense necessitat de nou acord exprés." ---------------------------------------Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que actualment els Serveis Socials s’ubiquen en un
habitatge de lloguer que és totalment insuficient per poder acollir el servei amb condicions i recalca
la necessitat d’aquest nou edifici que albergarà els Serveis Socials, així com la Policia Local, per a
la qual també l’espai actual ha quedat insuficient. Conclou dient que és una qüestió prioritària. -----I no havent-hi més 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 projecte integrat d’edifici municipal de serveis, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost d’execució material de nou-cents vint-i-nou mil cent setze euros
amb setanta-sis cèntims (929.116,76 €) i un pressupost d’execució per contracta d’un milió cent
vint-i-quatre mil dos-cents trenta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (1.124.231,28 €). --------------------Segon. Exposar al públic el projecte mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal durant el termini
de 15 dies hàbils, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè es puguin presentar les
reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord
s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés." ----------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/257694424#t=07m42s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
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El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda:
Primer. Aprovar el projecte integrat d’edifici municipal de serveis, redactat pels Serveis
Tècnics Municipals, amb un pressupost d’execució material de nou-cents vint-i-nou mil
cent setze euros amb setanta-sis cèntims (929.116,76 €) i un pressupost d’execució per
contracta d’un milió cent vint-i-quatre mil dos-cents trenta-un euros amb vint-i-vuit
cèntims (1.124.231,28 €).
Segon. Exposar al públic el projecte mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal
durant el termini de 15 dies hàbils, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè
es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el
cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord
exprés.
SISÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE TURISME I URBANITZACIONS
D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
TEMPORAL DE PERSONES AMB MINITRÈN TURÍSTIC A LA COSTA DE SANT LLUÍS
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 següent documentació amb
relació a l’assumpte indicat: --------------------------------------------------------------------------------------------− Memòria acreditativa de la necessitat del contracte. --------------------------------------------------− Decret de Batlia d’inici de l’expedient de contractació. ------------------------------------------------− Informe de Secretaria. ----------------------------------------------------------------------------------------− Informe d’Intervenció. -----------------------------------------------------------------------------------------− Estudi de viabilitat del contracte. ---------------------------------------------------------------------------− Plec de clàusules administratives. -------------------------------------------------------------------------− Plec de clàusules tècniques. --------------------------------------------------------------------------------− Plànol del recorregut de Punta Prima a Binibèquer Vell. ---------------------------------------------− Plànol del recorregut de Binibèquer Vell a Punta Prima. ---------------------------------------------− Proposta del regidor de Turisme i Urbanitzacions. -----------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que els plecs de clàusules administratives i tècniques
són pràcticament els mateixos que l’any passat, i que l’única cosa que es modifica és el cànon,
que es rebaixa en uns dos mil euros; el recorregut del tren, que, en comptes d’arribar fins a Cap
d’en Font, només arriba fins a Binibèquer Vell, com era fa temps; i petites coses, com ara la
longitud del tren... --------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Coll Alcina demana si es manté el mateix període d’adjudicació. El Sr. Carretero Tudurí
respon que sí. També s’interessa per la qüestió del sistema de puntuació. El Sr. Carretero Tudurí
respon que és el mateix que en els plecs anteriors. Tot seguit, la secretària llegeix els criteris per a
l’adjudicació que figuren al plec de clàusules administratives. -------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ----------------------------
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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. Ratificar la Resolució de Batlia 2018/PRE/0000077, de 13 de febrer, per la qual s’inicia
l’expedient per a la contractació del servei de transport temporal de persones amb minitrèn turístic
a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluís. --------------------------------------------------------Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, del servei de transport temporal de persones amb
minitrèn turístic a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluís, convocant licitació. ---------Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir el
contracte administratiu especial del servei. -------------------------------------------------------------------------Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant l’anunci de
licitació, perquè dins el termini de 16 dies naturals es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquè. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de contractant, amb una
antelació mínima de set dies respecte a la reunió per tal de qualificar la documentació
administrativa." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/257694424#t=15m46s
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 sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda:
Primer. Ratificar la Resolució de Batlia 2018/PRE/0000077, de 13 de febrer, per la qual
s’inicia l’expedient per a la contractació del servei de transport temporal de persones amb
minitrèn turístic a la zona de la costa del terme municipal de Sant Lluís.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, del servei de transport
temporal de persones amb minitrèn turístic a la zona de la costa del terme municipal de
Sant Lluís, convocant licitació.
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir el contracte administratiu especial del servei.
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil del contractant
l’anunci de licitació, perquè dins el termini de 16 dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Cinquè. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió per tal de qualificar la
documentació administrativa.
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SETÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2018/55. PLA INSULAR DE
COOPERACIÓ PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES, L'EXECUCIÓ D'OBRES I
L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER PART DEL CIME PER L'ANY
2018
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000055, de dia 07.02.18, relativa a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------“Atesa la convocatòria del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució
d’obres i l’adquisició d’equipaments municipals per part del Consell Insular de Menorca per l’any
2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el termini de presentació dels projectes i documentació finalitza el dia 8 de febrer de 2018;
I atès que ja s’han fixat les actuacions que es consideren més necessàries i s’han elaborat els
corresponents projectes i documentació, ---------------------------------------------------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar els següents projectes i memòries valorades: ----------------------------------------------1.- Projecte d’execució per a la pavimentació de voreres al Carrer Ample de la Cala d’Alcaufar
Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. -----------------Pressupost, IVA inclòs: 31.993,97€. ----------------------------------------------------------------------------------2.- Projecte d’execució per a la pavimentació de voreres al Passeig Marítim de Biniancolla Tècnic
redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. --------------------------Pressupost, IVA inclòs: 24.895,44€. ----------------------------------------------------------------------------------3.- Projecte 3ª Fase d’execució de voreres entre les urbanitzacions de Cala Binissafúller i Cap d’en
Font. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. -----------------Pressupost, IVA inclòs: 39.750,07€. ----------------------------------------------------------------------------------4.-Projecte de senyalització horitzontal a l’àrea de la Costa de Sant Lluís. ---------------------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. -----------------Pressupost, IVA inclòs: 39.500,44€. ----------------------------------------------------------------------------------5.- Memòria valorada per a la substitució del salvaescales al Cementeri Municipal. ---------------------Tècnic redactor: Serveis Tècnics Municipals, Francesc Farrés Díaz-Meco, arquitecte. -----------------Pressupost, IVA inclòs: 21.229,45€. ----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Menorca de les
actuacions que es detallen a la relació següent, degudament prioritzades i demanar la seva inclusió
en el Pla Insular de Cooperació 2018; -------------------------------------------------------------------------------Projecte/Actuació Pressupost IVA inclòs ----------------------------------------------------------------------------1.-Projecte d’execució per a la pavimentació de voreres al Carrer Ample de la Cala d’Alcaufar
31.993,97€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Projecte d’execució per a la pavimentació de voreres al Passeig Marítim de Biniancolla
24.895,44€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-Projecte 3ª Fase d’execució de voreres entre les urbanitzacions de Cala Binissafúller i Cap d’en
Font 39.750,07€ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Projecte de senyalització horitzontal a l’àrea 39.500,44€ de la Costa de Sant Lluís. ----------------5.-Memòria valorada per a la substitució del salvaescales al Cementeri Municipal 21.229,45€ -------Tercer.- Adoptar el compromís d’aportació municipal a càrrec de fons propis de l’Ajuntament per
atendre la despesa en el cas que l’aportació del Consell Insular no cobreixi el 100% de la inversió. Quart.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla Insular de
Cooperació per a la redacció de projectes, l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments
municipals per part del Consell Insular de Menorca per l’any 2018. ------------------------------------------Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució per acord del Ple Municipal.” -------------------------------------------
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Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que aquests són els projectes que s’ha considerat oportú
d’incloure dins el PIC 2018; que el 90% són projectes destinats a l’àrea de la costa; i que en el nucli
urbà es demana que s’inclogui la substitució del salvaescales del cementeri municipal, atès que
l’actual no funciona i es tracta d’un element que és necessari i imprescindible. ----------------------------

I no havent-hi més intervencions, se sotmet a votació la proposta presentada. ---------------
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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: -----------Únic. Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000055, de dia
07.02.18, transcrita anteriorment." -------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/257694424#t=17m51s
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 sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda:
Únic. Ratificar en tots els seus termes la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000055, de
dia 07.02.18, transcrita anteriorment.
VUITÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A LA
ZONIFICACIÓ PEL LLOGUER TURÍSTIC
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació a l'assumpte
indicat, que diu: -------------------------------------------------------------------------------------------------"EXPOSICIÓ DE MOTIUS ----------------------------------------------------------------------------------------------Atès que es govern del Consell Insular ha anunciat que durà al Plenari del mes de febrer sa
proposta de zonificació per es lloguer turístic, es Grup Municipal des Partit Popular de Sant Lluís
presenta aquesta moció que, per sa seva urgència, demana sigui debatuda en aquest plenari. -----Es govern tripartit des Consell Insular ha anunciat que prohibirà es lloguer turístic a totes ses zones
considerades no turístiques del municipi (art. 45.1 y 45.2 del PTI). ------------------------------------------Per tant, en sentit contrari, només es podrà llogar turísticament a aquelles zones classificades com
turístiques pel PTI (article 47). En aquestes zones en ses que està permès es lloguer, aquest està
sotmès a fortes restriccions. -------------------------------------------------------------------------------------------Sa zonificació és una conseqüència de sa modificació de sa Llei Turística, que es Partit Popular ha
batiat com IIei Frankenstein. Aquesta llei prohibeix de facto as lloguer turístic a edificis
plurifamiliars, ja que ses condicions que imposa fan pensar que serà molt difícil que un propietari
pugui obtenir llicència per llogar turísticament un pis o un apartament en un edifici plurifamiliar. -----Es lloguer turístic de diferents tipologies, s’ha demostrat en es darrers anys que és bo per a
s’activitat socioeconòmica de Sant Lluís i Menorca i constitueix una bona eina per millorar i
incentivar s’economia local, en generar rendes. Tothom n’ha sortit beneficiat i fins ara no havia
generat problemes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------En es darrers anys, s’ha creat una nova tipología de visitant que s’estima més passar ses seves
vacacions als centres de ses ciutats i es pobles o nuclis tradicionals que a zones turístiques. Ho
24
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veiem amb es índexs d’ocupació i satisfacció deIs hotels d’interior i amb ses cases unifamiliars que
s’han vingut llogant sense cap tipus de problemes i a plena satisfacció per a propietaris i visitants
en es darrers anys. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquests turistes venen per lliure, lloguen vehicles i es desplacen per tota s’illa, cercant viure una
experiència més local i no volen anar a hotels ni apartaments de platja. Si no poden venir a
Menorca, aniran a una altre destí i, per tant, es que sortirem perdent serem noltros. -------------------Aquest tipus de visitants són molt ben rebuts per sa societat en general perquè s’ha demostrat que
disposen d’una major capacitat de despesa diària als establiments d’oferta complementaria, siguin
bars, restaurants, botigues, empreses de lloguer de vehicles i lloguer d’excursions, entre d’altres. -No hem d’oblidar que sa rendibilitat d’aquest establiments és molt important per s’economia local, ja
que generen llocs de feina, fan que ses empreses locals funcionin, compren es seus productes a
majoristes i distribuidors locals, entre d’altres beneficis que tots coneixem. -------------------------------En aquest sentit, fins i tot sa principal associació empresarial de Menorca, sa Federació de
PIME-Menorca, ja ha criticat sa prohibició precisament pels efectes negatius que tindrà sobre ses
empreses de Menorca. --------------------------------------------------------------------------------------------------També hem comprovat com ses xifres d’ocupació dels establiments tradicionals no s’han vist
afectades perquè algunes cases es Iloguin a turistes. Per tant, estem davant d’una oferta totalment
compatible i complementaria amb s’oferta tradicional de sol i platja que no consumeix territori,
beneficia a tothom i no fa mal a ningú. -------------------------------------------------------------------------------I no hem d’oblidar els ingressos extres que, gràcies as lloguer turístic, obtenen ses economies
familiars, que beneficien a gran nombre de famílies i que ajuden, entre d’altres, as manteniment i a
sa conservació de ses cases. ------------------------------------------------------------------------------------------En es sol rústic, es lloguer de ses construccions amb ús d’habitatge contribueix a incrementar ses
rendes agràries i a mantenir el camp de Menorca en bones condicions, evitant s’abandonament
dels llocs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es Partit Popular de Sant Lluís entén que aquesta prohibició constitueix un error històric i és un
despropòsit. És una norma desequilibrada, injusta i no és sostenible ni econòmica, ni social ni
mediambientalment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Entenem que els ajuntaments hi tenim molt a dir i a opinar i, fins i tot, a reclamar. ----------------------S’Ajuntament de Sant Lluís te s’obligació de defensar es interessos des ciutadans, de ses
empreses locals i de sa societat davant interessos de partit i plantejaments ideològics. ---------------No hi ha hagut voluntat de negociació ni d’arribar a cap acord. Més i PSOE havien decidit
prèviament que es lloguer turístic s’havia de prohibir i ho han prohibit. Noltros hem dit per activa i
per passiva que estem disposats a negociar. Mantenim s’oferta per es bé des poble. ------------------S’autonomia municipal d’aquest ajuntament ha estat trepitjada, ja que de forma arbitraria i sense
demana sa nostra opiniá, es Consell ha fet ses excepcions que ha volgut. --------------------------------És una norma injusta perquè hi ha zones de Menorca on es pretenen aplicar excepcions,
excepcions allà on no s’aplica el criteri del PTI, fet que suposa una incoherència, una greu
contradicció i una discriminació. ---------------------------------------------------------------------------------------Veim com en es cas de Fornells, que està inclòs dins I’article Articie 45.1 Determinació dels nuclis
tradicionals del PTI, es fa una excepció i s’inclou com a una zona apta pel lloguer turístic. ------------Per tant la proposta del Partit Popular es aplicar per Sant Lluis es mateix tracte que se Ii ha donat a
Fornells i que tot es municipi manco es casc urbà sigui declarat apte per el lloguer turístic. -----------Per tot això, es Grup Municipal Popular presenta davant es Ple per al seu debat i aprovació, si
escau, el següent: --------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNT: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís insta as Consell insular a aplicar una excepció al municipi
de Sant Lluis en sa zonificació per al lloguer turístic a la vista de la seva vocació turística i que sigui
considerat amb la seva totalitat manco a n’es seu casc urbà com a apta pel lloguer turístic." ---------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que és una qüestió que ha duit al debat, que hi du i que hi
durà; i que a la Junta Local del Partit Popular s’hi van exposar totes les possibilitats i van arribar a
la proposta d’acord que s’ha presentat. Llavors, hi ha una altra moció que presenta el PI, que és
diferent de la del Partit Popular, i que no sap si val la pena presentar una moció conjunta sobre
aquesta qüestió, ja que sembla que cada grup pensa una cosa diferent. Afegeix que el Grup
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Popular va arribar a la conclusió de demanar al CIM que el municipi de Sant Lluís sigui considerat,
en la seva totalitat —llevat del nucli urbà—, apte per al lloguer turístic.--------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que el Grup de VOLEM SANT LLUÍS, havent-ho consensuat
amb el grup PSOE, són partidaris de la línia establerta pel Consell Insular de Menorca, en el sentit
que ens ho mirem més com un factor social que no com un factor de negoci, i diu que no donaran
suport a la moció presentada pel grup del Partit Popular. ------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el primer error que succeeix és no derivar-ho als
ajuntaments, ja que la situació de Mallorca és diferent de la d’Eivissa, la d’Eivissa és diferent de la
de Menorca; i és que cada illa té la seva singularitat. I diu açò perquè divendres hi va haver
executiva de la FELIB i sobre aquesta qüestió cadascú hi va dir la seva... El grup del PI – Proposta
per les Illes considera que tot el conjunt del terme municipal hauria de ser considerat apte per al
lloguer turístic, en totes les seves tipologies permeses per la llei. Pel que fa a la moció del PP, si
no inclou el nucli urbà, no pot donar-hi suport. --------------------------------------------------------------------A continuació, es du a terme un intercanvi d’impressions entre els membres de la Comissió amb
relació al present assumpte. -------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada pel Grup del
Partit Popular. Es produeix el següent resultat: tres vots a favor, corresponents als membres del
PP (3); una abstenció, corresponent al membre del grup del PI (1); i tres vots en contra,
corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1). ----------------------------------Atesa la situació d’empat, la secretària informa que, en aplicació de l’article 94.2 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’ha d’efectuar una segona
votació. En cas que persisteixi l’empat, decidirà el vot de qualitat del president. -------------------------A continuació, el president ordena la segona votació. I es produeix el següent resultat: tres vots a
favor, corresponents als membres del PP (3); una abstenció, corresponent al membre del grup del
PI (1); i tres vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1).
El president anuncia que farà ús del vot de qualitat, per la qual cosa el dictamen de la Comissió
Especial de Comptes que s’eleva al Ple és el següent: ---------------------------------------------------------Únic. Rebutjar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular amb relació
a la zonificació pel lloguer turístic." ------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/257694424#t=20m52s
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 cinc vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4) i PSOE (1); una abstenció, corresponent al membre del PI (1); i tres vots
en contra, corresponents als membres del PP (3), acorda:
Únic. Rebutjar en tots els seus termes la moció presentada pel grup del Partit Popular
amb relació a la zonificació pel lloguer turístic.
NOVÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.02.18.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI - PROPOSTA PER LES ILLES AMB
RELACIÓ A LA ZONIFICACIÓ PEL LLOGUER TURÍSTIC
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Es dóna compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"ANTECEDENTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------El gobierno del Consell Insular de Menorca ha hecho público su posicionamiento en relación a la
zonificación del alquiler turístico en Menorca, dicha zonificación es consecuencia a la modificación
por parte del Govern Balear de la Ley Turística 6/2017 del pasado 31 de Julio. --------------------------Ley considerada por todos los partidos de la oposición de restrictiva, que no ha aportado ninguna
novedad al sector de la viviendas vacacionales; además de contraria a la igualdad de
oportunidades en el mundo empresarial y poco democrática en el reparto de las rentas turísticas;
todo ello, en una Comunidad Autónoma corno les Illes Balears, considerada líder en el sector
turístico del estado español. Es por consiguiente una ley contraria al espíritu empresarial turístico
(de autónomos y pequeños empresarios) de nuestra Comunidad y en particular de Menorca, que
actualmente carece de un tejido industrial del que años atrás era reconocida. ---------------------------El Consell Insular de Menorca ha hecho público que prohibirá el alquiler turístico en todas las
zonas consideradas no turísticas del término municipal de SANT LLUIS, según el PTI en sus
articulas 45.1: Sant Lluis como núcleo urbano; y 45.2: Torret, S’Ullestrar, Es Pou Nou i Consell,
pudiéndose alquilar únicamente en las zonas clasificadas como turísticas según el artículo 47,
puntos 1.3 en: Sa Sivina de Baix, Punta Prima, Biniancolla, Binibèquer Vell, Binissafúller, Son
Ganxo, Cala Torret, Binibèquer Nou, Binissafúller platja, Cap den Font; y 1.4 en: S’Algar, Cala
Alcalfar, Biniancollet, Torret de Baix, Son Remei y Sa Talaya.-------------------------------------------------ARGUMENTARlO --------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado que la zonificación presentada por el ClMe perpetua el modelo turístico de sol y playa y va en
contra de la desestacionalización del turismo, fijando criterios contrarios a la revitatización de los
núcleos de interior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado que con esta zonificación detiene el patrimonio de casas antiguas o abandonadas que se
pueden rehabilitar y que el alquiler turístico pone en valor, así como la revitalización económica
(comercio de proximidad, restauración, bares, restaurantes, etc. etc.) que supone para las zonas
urbanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado que el ClMe no ha querido consensuar la zonificación con los ayuntamientos, el Pl cree que
el pacto de izquierdas tendría que dejar de hacer política de cara a la galería y empezar a trabajar
por el bien común de los ciudadanos y hacer las que realmente mejoren el cambio de modelo
social y económico. Con esta zonificación el pacto va en contra de los pequeños propietarios. ------Dado que el alquiler turístico en sus diferentes tipologías constituye una excelente herramienta
para incentivar y mejorar la economía local y generar rentas en el municipio de Sant Lluís. Los
visitantes que utilizan el alquiler turístico realizan un mayor gasto diario en los establecimientos de
oferta complementaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------Dado que esta zonificación prohíbe el alquiler turístico vacacional en suelo rustico y que este
contribuye al incremento de las rentas agrarias y al mantenimiento del campo de Menorca en
buenas condiciones, evitando el abandono de las propiedades rusticas. -----------------------------------Dado que el CIMe ha hecho servir parámetros que no son uniformes para la zonificación
presentada. Las excepciones realizadas en Fornells, incluida en zona apta para el alquiler turístico,
es por tanto que el Pl de SANT LLUIS solicita que SANT LLUIS tenga trato igual que esta
población del norte de Menorca. --------------------------------------------------------------------------------------Dado que el ClMe ha aplicado, los criterios propios y acordado con algunas, no todas, las
corporaciones locales de Menorca, parámetros de la zonificación turística; consideramos que el
ClMe quebranta con esta medida la autonomía municipal ya que de forma arbitraria el ClMe ha
presentado las excepciones que ha considerado. Es por ello que el Pl de SANT LLUIS solicita un
trato igualitario en todos los municipios. -----------------------------------------------------------------------------Dado que la regulación del alquiler turística y ahora la zonificación se hace de forma muy errónea y
torticera. En primer lugar se tendría que haber hecho aflorar toda la oferta existente, lo cual nos
habría marcado el verdadero mapa donde existe el alquiler turístico y a partir de aquí se tendría
que haber regulado en base a la calidad, Partir de las plazas hoteleras y no de la realidad existente
es confundir la situación real. Estas plazas existen y seguirán en el mercado.----------------------------Pl, PROPOSTE PER LES ILLES BALEARS -----------------------------------------------------------------------MOCION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
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En base a todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de SANT LLUIS insta al
Consell Insular de Menorca la aplicación del mismo grado de excepcionalidad a todo el término
municipal de SANT LLUIS, con la referida zonificación para el alquiler turístico, a la vista de su
tradición y vocación turística, y que sea considerado en todo el conjunto del término municipal
como apto para el alquiler turístico en todas sus tipologías permitidas por la Ley.” ----------------------I no havent-hi intervencions, ja que el debat sobre el present assumpte s’ha fet en el punt anterior,
el president sotmet a votació la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes.
Es
produeix el següent resultat: un vot a favor, corresponent al membre del grup del PI (1); tres
abstencions, corresponents als membres del PP (3); i tres vots en contra, corresponents als
membres de VOLEM SANT LLUÍS (2) i el PSOE (1), per la qual cosa el dictamen de la Comissió
Especial de Comptes que s’eleva al Ple és el següent: ---------------------------------------------------------Únic. Rebutjar en tots els seus termes la moció presentada pel grup PI – Proposta per les Illes amb
relació a la zonificació pel lloguer turístic." ---------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/257694424#t=46m53s
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 cinc vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4) i PSOE (1); tres abstencions, corresponent als membres del PP (3); i un
vot en contra, corresponent al membre del PI (1), acorda:
Únic. Rebutjar en tots els seus termes la moció presentada pel grup PI – Proposta per
les Illes amb relació a la zonificació pel lloguer turístic.
DESÈ. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DE CULTURA AMB RELACIÓ AL
PLA TERRITORIAL D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS CULTURALS 2018
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents,
incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, es dona compte de la proposta presentada pel regidor de Cultura amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Enguany el Consell Insular de Menorca torna a convocar el Pla Territorial d’Instal·lacions i
Equipaments Culturals que permet als ajuntaments rebre finançament per reformar o ampliar
locals, millorar instal·lacions i/o adquirir equipaments. El termini per presentar sol·licituds finalitza el
dia 28 de febrer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El Consell, mitjançant el Pla de referència, concedeix fins a un màxim del 50% del cost de l’obra o
equipament amb el límit màxim subvencionable conjunt establert en el corresponent pressupost del
Consell. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analitzades les necessitats de l’àrea de Cultura, un dels equipaments que interessa adquirir dins
l’any 2018 és un piano de ¾ de cua, adequat per interpretació de música clàssica; a aquests
efectes, s’ha redactat una memòria valorada que fixa l’import de l’adquisició en 58.709,20€. ---------A la vista de les consideracions anteriors, venc en elevar al Ple de l’Ajuntament la següent ----------28
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PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar la memòria valorada per a l’adquisició d’un piano de cua, amb un pressupost total
de 58.709,20€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Menorca de la
memòria valorada d’adquisició d’un piano de cua, i demanar la seva inclusió en el Pla Territorial
d’Instal·lacions i Equipaments Culturals 2018. ---------------------------------------------------------------------Tercer.- Adoptar el compromís d’incloure crèdit adient i suficient per fer front a la despesa de
58.709,20€ en la primera modificació pressupostària que es faci." --------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/257694424#t=49m21s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i tres vots en contra, corresponents als membres del PP
(3), acorda:
Primer. Aprovar la memòria valorada per a l’adquisició d’un piano de cua, amb un
pressupost total de 58.709,20 €.
Segon. Aprovar l’expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Menorca
de la memòria valorada d’adquisició d’un piano de cua, i demanar la seva inclusió en el
Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments Culturals 2018.
Tercer. Adoptar el compromís d’incloure crèdit adient i suficient per fer front a la despesa
de 58.709,20 € en la primera modificació pressupostària que es faci.
ONZÈ. PROPOSTA CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS VOLEM SANT LLUÍS,
PSOE, EL PI I EL PP AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2018
En primer lloc, i atès que l'assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l'article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l'article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents,
incloure'l a l'ordre del dia.
A continuació, es dona compte de la proposta conjunta presentada pel grups de VOLEM
SANT LLUÍS, PSOE, el PI i PP a amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Exposició de motius --------------------------------------------------------------------------------------------------El proper 8 de març, dia Internacional de la Dona, volem que sigui una jornada denúncia enfront les
desigualtats, discriminacions i les violències estructurals que patim més de la meitat de la població
mundial, les dones, però també de reivindicació d’un nou model social, just, democràtic i igualitari. L’actual situació la podem veure reflectida a diferents escenaris: --------------------------------------------− A tot el món, les dones vam guanyar només entre el 60 i 75% del salari dels homes en
treballs d’igual valor. --------------------------------------------------------------------------------------------
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A la nostra societat, el treball dedicat per les dones a les llars, a cura i a la reproducció
arriba al 53% del PIB, el que significa que es fa recaure en les dones gran part del que
hauria d’estar atès a través d’ambdós membres de la parella. --------------------------------------− El fenòmen de la invisibilització que comporta que les dones no apareguin en la narració de
la història i que totes les seves aportacions hagin i segueixin sent ignorades. -----------------− Les agressions sexuals i les violacions, en alguns casos, han passat de ser actes criminals
individuals a formes grupals cada cop més presents. -------------------------------------------------− Els continus assassinats de dones, que han de traduir-se en un rebuig frontal a aquesta
inacceptable realitat per eradicar aquesta violència sistèmica de la vida de les dones. ------− Les milers i milers de dones i filletes traficades per consum sexual dels homes i la seva
irrefutable connexió amb la "indústria del sexe" i la prostitució. -------------------------------------Per aquestes i moltes més raons l’Ajuntament de Sant Lluís vol donar suport a les dones durant tot
l’any i, en especial, el dia 8 de març, amb una setmana en la que es duran a terme una sèrie
d’actes que tindran l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar al nostre poble del necessari que es
transformar el model patriarcal, vigent encara actualment, per models d’igualtat, justícia, paritat,
llibertat, diversitat i democràcia. ---------------------------------------------------------------------------------------Per tot l’exposat, se sotmet a la consideració del ple els següents acords: --------------------------------1.- L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a cercar la implicació de la ciutadania, entitats i la
resta d’administracions públiques perquè reconeguin els drets de la dona i aconseguir que la
igualtat efectiva entre homes i dones sigui una realitat en tots els aspectes de la convivència. -------2.- L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a commemorar el 8 de març com a Dia Internacional
de la Dona i a promoure esdeveniments i programes dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre
dones i homes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a dur a terme el Pla d’Igualtat Municipal, una vegada
aprovat pel Ple de l’Ajuntament." ---------------------------------------------------------------------------------------
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−

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels nou membres assistents, acorda:
Primer. L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a cercar la implicació de la ciutadania,
entitats i la resta d’administracions públiques perquè reconeguin els drets de la dona i
aconseguir que la igualtat efectiva entre homes i dones sigui una realitat en tots els
aspectes de la convivència.
Segon. L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a commemorar el 8 de març com a Dia
Internacional de la Dona i a promoure esdeveniments i programes dirigits a reforçar el
principi d’igualtat entre dones i homes.
Tercer. L’Ajuntament de Sant Lluís es compromet a dur a terme el Pla d’Igualtat
Municipal, una vegada aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
DOTZÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ
PRESSUPOST I MOVIMENTS DE TRESORERIA. QUART TRIMESTRE DE 2017

DEL

La secretària informa que, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
d'haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria,
s'ha remès a tots els grups polítics la informació corresponent al quart trimestre de 2017,
i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
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TRETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No hi ha intervencions.
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CATORZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació al suport de
l’equip de govern a la vaga del dia 8 de març, així com les diferents intervencions dels
regidors, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=56m40s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació al
Reglament d’ús de les xarxes socials,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h04m37s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant una
relació dels accidents produïts en els camins i carreteres del terme municipal durant els
anys 2016 i 2017, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h05m18s

La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al camí
de n’Huguet, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h05m46s

La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al Pla municipal de drogodependència, així com la resposta de la regidora d’Afers
Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h07m06s

La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la Memòria de Serveis Socials de 2016, així com la resposta de la regidora d’Afers
Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h08m26s

La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la situació actual sobre la qüestió de la segona planta del geriàtric, així com la resposta
de la regidora d’Afers Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h09m22s

La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al finançament de les places del geriàtric i centre de dia, així com la resposta de la
regidora d’Afers Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h12m05s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
l’ordenança de consum i venta d’alcohol a menors, així com la resposta de la regidora
d’Afers Socials, Teresa Borrás Atienza, i la intervenció de la secretària de la corporació,
es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h12m55s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la qüestió d’un habitatge per emergència social que li pertocaria a Sant Lluís, així com la
resposta de la regidora d’Afers Socials, Teresa Borrás Atienza, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h14m09s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la plaça de consergeria del CEIP Sa Garriga, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h15m09s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al menjador de l’escoleta i al menjador de Sa Garriga, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h17m33s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació als arbres que es van sembrar a sa Garrigueta, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h19m01s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí,
expressant el seu agraïment a la senadora per Menorca, Joana Francis Pons, per haver
intercedit davant la Direcció General de Costes en la qüestió de l’aprovació definitiva de
la delimitació de Sant Lluís, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h19m30s
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 01.02.18. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/257694424#t=1h19m58s

Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, 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=1ah50GRZ434puPUky_5Vc4N3Xs0Kl0tfu
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
NmRv6gUo6z6/mVqYzEOPTV7vtY4= (00000.MTS)
1UC6nLkRvi+LnXsbgmYzeyjUQsk= (00001.MTS)
h04lnfvsnXFD3KlZJ+B76UcXMEw= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:28/03/2018 10:06:59
La Secretària,
Sant Lluís

M. Montserrat Morlà Subirats
Fecha:28/03/2018 10:30:42
Batlessa
Sant Lluís
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