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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 28/11/2019
Hora: de les 20:00 a les 21:15 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1r. Tinent de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3a. Tinenta de Batlia:
4a. Tinenta de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

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

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 19.11.19. Proposta de
Batlia amb relació al conveni entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la prestació
del servei integral de neteja de platges, accessos i l'entorn 2020-2024
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 19.11.19. Proposta de
Batlia amb relació a la successió del contractista del contracte de gestió del servei públic
de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària
del municipi de Sant Lluís
Quart. Resolucions de Batlia amb relació als expedients de modificació de crèdit núms.
17 i 18 al pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019. Donar-ne compte
Cinquè. Resolució de Batlia amb relació a la delegació de competències per absència de
la batlessa. Donar-ne compte
Sisè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Setè. Precs i suggeriments
Vuitè. Declaració Institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de
l’eliminació de la violència contra les dones
Novè. Moció que presenta el grup del PI – Proposta per les Illes per la fixació d’uns
criteris objectius d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i canvi de
paper de la comissió d’impuls del turisme sostenible
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si hi ha observacions a fer a l’acta de dia 31.10.19.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
19.11.19. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL
INSULAR I ELS AJUNTAMENTS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE
NETEJA DE PLATGES, ACCESSOS I L'ENTORN 2020-2024
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"Els anys 2000, 2005 i 2009 els Ajuntaments i el Consell van signar un conveni per a la prestació
conjunta del servei de neteja de platges, zones de bany, els seus accessos i entorn. El Consell
Insular s’encarregava de la contractació del servei de neteja i els ajuntaments delegaven les seves
competències per tal que fos el Consell l’encarregat de prestar el servei. ----------------------------------Atès que la vigència de l’actual conveni finalitza el proper 3 de desembre, ara es presenta un nou
esborrany que preveu una duració de quatre anys, des de l’1 de gener de 2020 fins a l’1 de gener
de 2024, sense perjudici que es pugui prorrogar per un període de quatre anys addicionals. En
l’esborrany presentat s’incrementen les actuacions, el número d’equips, s’incrementa la maquinària,
s’actualitzen els costos del personal de neteja i els dies de temporada alta; açò implica un
increment en els costos del servei i el Consell incrementa el seu percentatge d’aportació, d’un 43%
a un 45%; així mateix, entra en el conveni l’ajuntament d’Es Castell. ----------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors i dels informes emesos, venc en elevar a la Comissió
Informativa Territorial la següent -------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Delegar en el Consell Insular l’exercici de les competències que en matèria de neteja de
platges, zones de bany, els seus accessos i l’entorn corresponen a l’Ajuntament d’acord amb
l’indicat a l’art. 115.d de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. L’abast territorial i funcional serà
el detallat a la clàusula tercera del conveni i la seva durada és de quatre anys, des de l’1 de gener
de 2020 a l’1 de gener de 2024, i es podrà prorrogar per acord exprés de les parts adoptat amb
caràcter previ a la seva finalització per un període de quatre anys addicionals. --------------------------Segon.- Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la prestació
del servei integral de neteja de platges, accessos i l’entorn 2020-2024 en els termes que figuren a
l’expedient. El termini de vigència serà de l’1 de gener de 2020 a l’1 de gener de 2024 i es podrà
prorrogar per acord exprés de les parts acordat previ a l’acabament del termini inicial de vigència,
per un període de quatre anys.-----------------------------------------------------------------------------------------Tercer.- Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient en els pressuposts dels
exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 per fer front a la despesa. --------------------------------------------------Quart.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura. ------------------------------------------------------Cinquè.- Encomanar al Consell Insular la publicació del conveni amb indicació de l’acord dels
òrgans competents de les diferents administracions que el subscriuen.-------------------------------------Sisè.- Notificar els acords anteriors al Consell Insular." ---------------------------------------------------------Intervé la batlessa. Informa que, atès que finalitza el Conveni per a la prestació del servei integral
de neteja de platges, accessos i el seu entorn, es presenta ara un nou esborrany de conveni amb
una durada de quatre anys i amb la possibilitat de prorrogar-se quatre anys més. Assenyala que,
per tal d’atendre les millores que els ajuntaments havien anat demanant, s’incrementen les
actuacions, el nombre d’equips, s’incrementa maquinària, s’actualitzen els costos del personal de
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neteja i els dies de temporada alta. Per altra banda, informa que l’aportació municipal augmentarà
en uns mil euros, de manera que passa a ser de 41.891,10 euros i que el Consell incrementarà el
seu percentatge d’aportació d’un 43% a un 45%; així mateix, diu que entra en el conveni
l’ajuntament des Castell. ------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que seria important que s’incorporàs un plànol on quedi
reflectit l’àmbit d’actuació, i és que si bé en el conveni hi figura un llistat de les unitats d’actuació,
considera que en un plànol la cosa quedaria molt més aclarida i sense cap discussió. Afegeix que
és un servei que es fa necessari, però també és ver que té moltes crítiques. -----------------------------El Sr. De Diego Capellán s’interessa pel seguiment del compliment del conveni. La batlessa respon
que es fa des del Consell Insular. -------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa Territorial, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(2) i VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI
(1) i Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:
Primera.- Delegar en el Consell Insular l’exercici de les competències que en matèria de neteja de
platges, zones de bany, els seus accessos i l’entorn corresponen a l’Ajuntament d’acord amb
l’indicat a l’art. 115.d de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. L’abast territorial i funcional serà
el detallat a la clàusula tercera del conveni i la seva durada és de quatre anys, des de l’1 de gener
de 2020 a l’1 de gener de 2024, i es podrà prorrogar per acord exprés de les parts adoptat amb
caràcter previ a la seva finalització per un període de quatre anys addicionals. --------------------------Segona. Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la prestació
del servei integral de neteja de platges, accessos i l’entorn 2020-2024 en els termes que figuren a
l’expedient. El termini de vigència serà de l’1 de gener de 2020 a l’1 de gener de 2024 i es podrà
prorrogar per acord exprés de les parts acordat previ a l’acabament del termini inicial de vigència,
per un període de quatre anys. ----------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient en els pressuposts dels
exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 per fer front a la despesa. --------------------------------------------------Quarta. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura. -----------------------------------------------------Cinquena. Encomanar al Consell Insular la publicació del conveni amb indicació de l’acord dels
òrgans competents de les diferents administracions que el subscriuen. ------------------------------------Sisena. Notificar els acords anteriors al Consell Insular." -------------------------------------------------------

Tot seguit, es dona compte de l'esmena que es presenta al dictamen de la comissió, que
diu:
"Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa Territorial, en sessió de caràcter ordinari de
19.11.2019 amb relació a l’aprovació del conveni entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la
prestació del servei integral de neteja de platges, accessos i l’entorn 2020-2024; -----------------------Atès que posteriorment el Consell Insular ha introduït tres correccions a efectuar al text del
conveni, es proposa al Ple ----------------------------------------------------------------------------------------------Únic.- Efectuar les següents esmenes de supressió i d’addició al Pacte cinquè del conveni entre el
Consell Insular i els Ajuntaments per a la prestació del servei integral de neteja de platges,
accessos i l’entorn 2020-2024: ----------------------------------------------------------------------------------------- Suprimir en el primer paràgraf del Pacte 5.1 l’incís «Aquesta contempla la previsió de l’evolució de
l’índex de preus al consum per el termini del present conveni conforme a les dades publicades en
el Ministeri d’Economia i Hisenda de l’Administració de l’Estat». ----------------------------------------------- Indicar en el Pacte 5.2 que les referències a les aportacions de les parts tenen caràcter de
«màximes». ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indicar en el pacte 5.4 que l’aportació del Consell Insular té caràcter de «màxima»." ------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/376352758/#t=03m44s
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I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la baltessa sotmet a votació l'esmena
presentada al text del conveni. Es produeix el següent resultat: set vots a favor,
corresponents als membres del PSOE (4) i VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions,
corresponents als membres del PP (4), el PI (1) i Cs (1). L'esmena queda aprovada.
Corregit el
votació.

dictamen de la Comissió Informativa Territorial, la batlessa el sotmet a
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El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el
PI (1) i Cs (1), acorda:
Primer. Delegar en el Consell Insular l’exercici de les competències que en matèria de
neteja de platges, zones de bany, els seus accessos i l’entorn corresponen a
l’Ajuntament d’acord amb l’indicat a l’art. 115.d de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes. L’abast territorial i funcional serà el detallat a la clàusula tercera del conveni i la
seva durada és de quatre anys, des de l’1 de gener de 2020 a l’1 de gener de 2024, i es
podrà prorrogar per acord exprés de les parts adoptat amb caràcter previ a la seva
finalització per un període de quatre anys addicionals.
Segon. Aprovar el Conveni plurianual entre el Consell Insular i els Ajuntaments per a la
prestació del servei integral de neteja de platges, accessos i l’entorn 2020-2024 en els
termes que figuren a l’expedient. El termini de vigència serà de l’1 de gener de 2020 a l’1
de gener de 2024 i es podrà prorrogar per acord exprés de les parts acordat previ a
l’acabament del termini inicial de vigència, per un període de quatre anys.
Tercer. Adoptar el compromís d’incorporar el crèdit adequat i suficient en els pressuposts
dels exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 per fer front a la despesa.
Quart. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
Cinquè. Encomanar al Consell Insular la publicació del conveni amb indicació de l’acord
dels òrgans competents de les diferents administracions que el subscriuen.
Sisè. Notificar els acords anteriors al Consell Insular.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORIAL DE DIA
19.11.19. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA SUCCESSIÓ DEL
CONTRACTISTA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
RECOLLIDA I TRASLLAT DELS RESIDUS URBANS, ALTRES SERVEIS
COMPLEMENTARIS I LA NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE SANT LLUÍS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"El Ple de l’Ajuntament, en data 20.12.2012, va adjudicar a l’empresa Fomento de construcciones y
Contratas, S.A. el contracte de gestió del servei de recollida i trallat dels residus urbans, altres
serveis complementaris i la neteja viària de Sant Lluís, per procediment obert i diversos criteris
d’adjudicació. La durada del contracte es va fixar en deu anys a comptar des de la formalització del
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contracte, podent-se prorrogar fins a cinc anys més, per períodes d’un any cada pròrroga. El
contracte es va signar el 18 de febrer de 2013. -------------------------------------------------------------------En data 30.08.2019, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC SA) comunica a
l’Ajuntament que el grup FCC ha iniciat un procès de reestructuració societària de l’àrea de serveis
mediambientals amb la finalitat d’agrupar en una única filial tots els actius relacionats amb el medi
ambient (recollida, neteja viària…), transmetent a aquesta filial tota l’unitat de negoci.
Posteriorment, FCC Medio Ambiente, S.A. comunica que s’ha elevat a pública la segregació de la
rama d’activitat dels serveis medi ambientals i que és aquesta filial la que ha passat a ser la titular
del contracte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès l'art. 85 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, venc en elevar a la Comissió Informativa Territorial la següent ----------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Prendre raó de la segregació de la rama d’activitat dels serveis medi ambientals efectuada
per FCC SA i la seva transmissió a favor de FCC Medio Ambiente, S.A. (societat beneficiària),
continuant aquesta darrera amb el contracte —subscrit en data 18.02.2013— de gestió del servei
de recollida i trallat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària de Sant
Lluís, que queda subrogada en els drets i obligacions resultants del mateix." -----------------------------Intervé la batlessa. Informa que es tracta d’un canvi de raó social i demana si hi ha qualque
intervenció. El Sr. De Diego Capellán demana si, igualment, es canviarà la garantia definitiva
dipositada al seu dia. La batlessa respon que sí. ----------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada.-----------------La Comissió Informativa Territorial, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PSOE
(2) i VOLEM SANT LLUÍS (2); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (2), el PI
(1) i Cs (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: Única. Prendre raó de la segregació de la rama d’activitat dels serveis medi ambientals efectuada
per FCC SA i la seva transmissió a favor de FCC Medio Ambiente, S.A. (societat beneficiària),
continuant aquesta darrera amb el contracte —subscrit en data 18.02.2013— de gestió del servei
de recollida i trallat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària de Sant
Lluís, que qeda subrogada en els drets i obligacions resultants del mateix." -------------------------------

I no havent-hi intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió Informativa Territorial.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (4), el
PI (1) i Cs (1), acorda:
Únic. Prendre raó de la segregació de la rama d’activitat dels serveis medi ambientals
efectuada per FCC SA i la seva transmissió a favor de FCC Medio Ambiente, S.A.
(societat beneficiària), continuant aquesta darrera amb el contracte —subscrit en data
18.02.2013— de gestió del servei de recollida i trallat dels residus urbans, altres serveis
complementaris i la neteja viària de Sant Lluís, que qeda subrogada en els drets i
obligacions resultants del mateix.
QUART. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ ALS EXPEDIENTS DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMS. 17 I 18 AL PRESSUPOST DE 2018 PRORROGAT
PER A L'ANY 2019. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
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Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0001225, de dia
modificació de crèdit núm. 17:

04.11.19. Expedient de
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"Atès que el l’Ajuntament ha rebut una subvenció finalista de la Conselleria de Model Econòmic i
Ocupació, dins la Convocatòria de subvencions SOIB Visibles per als exercicis 2019 i 2020 per a
les corporacions locals, destinades a finançar projectes per millorar l’ocupabilitat de les persones
de més edat, per import de 35.900,70 euros. ----------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 17 al Pressupost de l’exercici 2018 prorrogat per a l’any 2019, per Generació de crèdit
per majors ingressos; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de Règim Local, RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 17 al Pressupost per a l’exercici 2018
prorrogat per a l’any 2019 en la modalitat de generació de crèdit, de conformitat amb el següent
detall: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTES AL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
2 2412 14300
2 2412 16000

DESCRIPCIÓ
Altre Personal – Visibles
Seguretat Social
Total despeses

IMPORT
26.400,00
9.500,00
35.900,70

ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
ECONÒMIC
45101

DESCRIPCIÓ
D’organismes autònoms i agències de la CAIB – Programa VISIBLES
Total ingressos

IMPORT
35.900,70
35.900,70

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

Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0001250, de dia 07.11.19 i resolució de Batlia
núm. 1288, de dia 15.11.19 (rectificació). Expedient de modificació de crèdit núm.
18:
"Davant la proposta de les diferents regidories, que justifiquen la necessitat immediata d'actuació
per modificar els crèdits del pressupost de despeses de diferents àrees de despesa, i vistos els
articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres
aplicacions de despeses del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a aquesta àrea de
despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb la Base d’execució 8ª de les Bases d’execució del
pressupost l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, per Decret.--------------------------Vist l’informe favorable de la interventora; i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent
Llei de Règim Local, ------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
2 338 15100
2 2311 13100
2 2311 16000
2 2310 13000
APLICACIÓ
2 221 16008
2 2310 48006
APLICACIÓ
2 338 22616
2 312 22000

DESCRIPCIÓ
Gratificacions
Personal laboral temporal
Seguretat social
Personal laboral fix
TOTAL
DESCRIPCIÓ
Assistència mèdic-farmacèutica
A famílies i inst. Sense fi lucratiu – Bonificacions Menjador escola
TOTAL
DESCRIPCIÓ
Festes de Nadal
Telèfon Centre Sanitari

ALTES
4.500,00
800,00
300,00
5.600,00
ALTES
5.000,00
5.000,00
ALTES
3.760,00
5.000,00

BAIXES

5.600,00
5.600,00
BAIXES
5.000,00
5.000,00
BAIXES
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1 337 48910
1 3421 62910
1 337 22699
1 337 22610

Voluntaris europeus
Pistes de Padel
Activitats culturals i esportives. Estiu jove i intercanvi juvenil
Programa voluntariat europeu

2.000,00
11.240,00

APLICACIÓ
7 924 48902
7 924 48901

TOTAL
DESCRIPCIÓ
Subvenció Per la Mar Viva
Subvenció Aliança Mar Blava
TOTAL

22.000,00
ALTES
1.500,00

20.000,00
2.000,00

1.500,00

22.000,00
BAIXES
1.500,00
1.500,00

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

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/376352758/#t=09m38s
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El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES PER ABSÈNCIA DE LA BATLESSA. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0001263, de dia 13.11.19, que
diu:
"Atèsa l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 15 de novembre de 2019 pel matí fins al dia 18 de
novembre de 2019 pel capvespre; i atesa la normativa vigent sobre absències del Sr. Batlessa en
el terme municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc
a RESOLDRE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.-Delegar en el 1er Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la totalitat
de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des del dia 15
de novembre de 2019 pel matí fins la meva reincorporació com a Batlessa prevista pel dia 18 de
novembre de 2019 pel capvespre. ------------------------------------------------------------------------------------SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.
TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució." ------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
SISÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/376352758/#t=11m11s

A continuació, la batlessa sol·licita la inclussió d'un punt d'urgència. Igualment, el
portaveu del PI - Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí. En concret:
- Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació
de la Violència contra les dones.
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- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes per la fixació d'uns criteris
objectius d'assignació dels fons de l'impost sobre estades turístiques i canvi de paper de
la comissió d'impuls del turisme sostenible.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la inclusió dels punts d'urgència sol·licitats. El Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure'ls.
SETÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, demanant
còpia de registres d’entrada i sortida, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=20m25s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, demanant
informació sobre l’estat de l’elaboració del Pressupost de 2020, així com la resposta de la
batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=21m05s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant si hi ha
hagut novetats respecte a l’àrea de Medi Ambient, atès que la regidora no va assistir a la
darrera comissió Informativa, així com la resposta de la regidora de Medi Ambient,
Estefania Medina Clement, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=22m00s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
polígon industrial, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=23m30s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant una còpia
de l’informe sobre les proves d’assaig del pou de la carretera de Binissafúller, així com la
resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=24m46s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
llambordes del carrer de Sant Lluís, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=25m13s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
agendes personals dels regidors, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=28m24s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Paz Izquierdo Carreras, amb relació
al radar que s’havia d’instal·lar en el Cos, així com la resposta del primer tinent de Batlia,
Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=29m25s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Paz Izquierdo Carreras, amb relació
a la qüestió de la circulació de les bicicletes pel Cos, així com la resposta del primer
tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes i de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es
pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=31m10s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al conveni amb el Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís i sobre la qüestió dels
seus estatuts, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella i del
primer tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=33m30s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a la qüestió de la
senyalització de velocitat dins el nucli urbà, així com la resposta del primer tinent de
Batlia, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=36m33s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a l’estat de
l’elaboració de l’Ordenança municipal reguladora del consum i venda d’alcohol a menors,
així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a
l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=38m08s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació al conveni del
personal laboral i el pacte de funcionaris, així com la resposta del primer tinent de Batlia,
Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=39m24s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a les pistes de
pàdel, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar
a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=40m43s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a les àrees de
Transparència i Participació Ciutadana, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/376352758/#t=41m56s
A continuació, la batlessa demana fer una pausa. A les 20.55 hores es reprèn la sessió.
VUITÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA
INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
La batlessa dona lectura de la Declaració Institucional amb motiu del 25 de Novembre,
Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que diu:
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"Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la
dona, l’Ajuntament de Sant Lluís manifesta, un any més, la seva repulsa cap a totes les formes de
violència recollides en el Conveni d'Istanbul i se suma a totes les veus que clamen per un futur en
igualtat.
Per a això, es fa ressò de la Declaració Institucional aprovada pel XII Ple de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies contra la violència de gènere, que diu:
"La defensa dels principis d'igualtat, seguretat, llibertat, integritat i dignitat inherents a tots els
éssers humans és una prioritat per a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en el seu
paper de màxim representant dels interessos i preocupacions de les Entitats Locals. I, en aquesta
línia, es compromet amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel sol fet de
ser-ho, i contra les seves filles i fills.
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Una prioritat que neix de la resposta local, compartida amb una ciutadania que, després de 40 anys
de democràcia, reclama deixar de ser valent, per començar a ser lliure.
Una societat legalment igualitària, amb un marc jurídic que ens situa a l’avantguarda dels països de
l'entorn, a nivell estatal i autonòmic, però on les xifres de morts i agressions contra les dones i les
seves filles i fills continuen sent aclaparadores, impulsant la necessitat de continuar incrementant
els esforços per donar una resposta integral a les víctimes i eradicar aquelles actituds i
comportaments que reprodueixen la desigualtat i que estan en l’origen de la violència de gènere,
contribuint a perpetuar-la."

Es sotmet a votació la Declaració Institucional presentada, la qual és aprovada per
unanimitat.
NOVÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI – PROPOSTA PER LES ILLES PER
LA FIXACIÓ D’UNS CRITERIS OBJECTIUS D’ASSIGNACIÓ DELS FONS DE
L’IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES I CANVI DE PAPER DE LA COMISSIÓ
D’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Els articles 19 i 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’Impost sobre Estades Turístiques a les
Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible estableixen el fons per afavorir el turisme
sostenible que es nodreix de la recaptació total de l’impost sobre estades turístiques a les llles
Balears, les finalitats a què es poden dedicar aquests recursos econòmics i crea la Comissió
d’lmpuls del Turisme Sostenible com a òrgan encarregat de proposar els projectes que s’han
d’executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible. ---------------------------------------------L'experiència acumulada els darrers anys de funcionament de l’impost, de dotació del fons, de
reunions de la Comissió i d’elecció de projectes convida a repensar i introduir canvis en aquests
diversos mecanismes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Els Ajuntaments han vist com en diverses convocatòries de presentació de projectes a ser finançat
per aquest fons els seus projectes pràcticament eren exclosos. El Govern de les Illes Balears ha
trobat en el fons una forma per finançar la seva política d’inversions desnaturalitzant el caràcter
finalista i adreçat a compensar les externalitats negatives associades al turisme. Moltes de les
entitats socials i econòmiques que participen en la Comissió han aixecat la seva veu contrària a
com s’elegeixen els projectes i a què s’estan dedicant els recursos recaptats a través de l’impost. -La introducció de criteris objectius a la normativa de l'Impost d’Estades Turístiques determinant
percentatges mínims de recaptació que han de quedar a la zona turística que ha generat el tribut o
que han d’anar a projectes impulsats pels ajuntaments o determinant percentatges mínims de
recaptació que han d'anar a les finalitats bàsiques de l’lmpost com la protecció, preservació,
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modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí, serien una via per evitar les
tensions i confrontacions que al voltant de l’elecció deIs projectes a finançar per l’impost s'han anat
generant. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears (Sant Lluís) proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar, de forma consensuada amb els Consells
lnsulars i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació normativa relativa a
I’impost de turisrne sostenible a través de la qual es fixin criteris objectius en I’elecció dels
projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible. ------------------------------------------------Segon. Instar el Govern de les Illes Balears a què dins els criteris objectius per a I’elecció dels
projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible que s'han d'introduir a la normativa de
l’impost d'Estades Turístiques s'estudii: a) L'establiment d’un percentatge mínim dels recursos
dedicats a projectes presentats pels ajuntaments; b) L’establiment que un percentatge mínim de la
recaptació generada a cada zona turística serveixi per finançar projectes d’aquesta zona; c)
L’establiment que un percentatge mínim dels recursos aniran dedicats a les finalitats fonamentals
de I’impost com la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari
i marí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar una modificació normativa relativa a la
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible que garanteixi que els projectes per ser aprovats
necessiten un suport ample i una majoria qualificada no essent suficient el vot deIs representants
del Govern de les Illes Balears." ---------------------------------------------------------------------------------------

Les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a l'enllaç
següent: https://vimeo.com/376352758/#t=54m21s
No havent-hi més intervencions i, a petició de la batlessa, es sotmet a votació, de forma
individualitzada, cada una de les propostes d'acord de la moció presentada pel grup del
PI - Proposta per les Illes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar, de forma consensuada amb els
Consells lnsulars i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació
normativa relativa a I’impost de turisrne sostenible a través de la qual es fixin criteris
objectius en I’elecció dels projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible.
El Ple de l'Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PP (4), el PI
(1) i Cs (1); i set abstencions, corresponents als membres del PSOE (4) i VOLEM SANT
LLUÍS (3), acorda:
- Instar el Govern de les Illes Balears a què dins els criteris objectius per a I’elecció dels
projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible que s'han d'introduir a la
normativa de l'impost d'Estades Turístiques s'estudii:
a) L'establiment d’un percentatge mínim dels recursos dedicats a projectes presentats
pels ajuntaments.
b) L’establiment que un percentatge mínim de la recaptació generada a cada zona
turística serveixi per finançar projectes d’aquesta zona.
c) L’establiment que un percentatge mínim dels recursos aniran dedicats a les finalitats
fonamentals de I’impost com la protecció, preservació, modernització i recuperació del
medi natural, rural, agrari i marí.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar una modificació normativa relativa a la
Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible que garanteixi que els projectes per ser
aprovats necessiten un suport ample i una majoria qualificada no essent suficient el vot
deIs representants del Govern de les Illes Balears.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:15, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=11O2M4FzWjnysWVXswlgicaMVLDLxiC1r
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
Hash: yUd1LgbomYXsHdkHBFSWzOamWYs= (00000.MTS)
Hash: qyo1QQZzRJ6aViXGFMuTy+NKFUI= (00001.MTS)
Hash: ntZHdELZJGrrn8mif35Bhdt/x14= (00002.MTS)

María Cristina Gascón Mir
20/12/2019 8:45:54
Secretària,
Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella
20/12/2019 11:47:37
Batlessa
Sant Lluís
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