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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 29/01/2020
Hora: de les 20:00 a les 22:00 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 d'Economia de dia 22.01.20. Proposta del
primer Tinent de Batlia amb relació a l'aprovació del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant Lluís per al
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 22.01.20. Proposta de la
tercera Tinenta de Batlia pel reconeixement del municipi com a Ciutat Amiga de la
Infància
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 22.01.20. Moció que presenta
el grup de Cs amb relació a la publicació a la pàgina web municipal de les mocions
presentades pels grups polítics municipals
Cinquè. Proposta de Batlia amb relació al Pressupost i la Plantilla de l'exercici de 2020.
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
Sisè. Resolució de Batlia amb relació a l'expedient de modificació de crèdit núm. 19 al
Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019. Donar-ne compte
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs i suggeriments
Novè. Moció que presenten els grups del PP, Cs i el PI amb relació a la situació dels
menors tutelats per l'IMAS Mallorca
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 19.12.19.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA
22.01.20. PROPOSTA DEL PRIMER TINENT DE BATLIA AMB RELACIÓ A
L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER AL
SUBMINISTRAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L'EXERCICI DEL CONTROL
INTERN A LES ENTITATS LOCALS
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament reglamentari que preveu
l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els procediments de control intern, la
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. -------------------------------------------------------------------Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, que requereix
l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar resposta als nous
requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la demarcació de Girona, la
Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de menor població i
menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en control intern amb la finalitat de
millorar l’exercici del control intern a les entitats locals de Girona. --------------------------------------------En el marc del desenvolupament del servei d’assistència en l’exercici del control intern a les
Entitats Locals, La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ha
elaborat models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció
interventora i del control financer, oferint als municipis de la seva província: ------------------------------- L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats a l’Acord del
Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
- Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció interventora. ------------------- L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes a les normes
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan
interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de l’RCIL. ----------------------------------------------------------------- Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les actuacions
previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local
atribuïdes a l’òrgan interventor. ----------------------------------------------------------------------------------------- Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. ------------------------Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de la funció
interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament de Sant Lluís, la qual
cosa representa una significativa economia de recursos, i permet l’exercici del control intern dins el
marc normatiu vigent. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit municipi i
modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a la seva adaptació
aprofitables per l’Ajuntament de Sant Lluís. ------------------------------------------------------------------------2
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La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a,
de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons estableix com a bàsic la
mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o recursos de les dues parts en l’exercici de
les competències pròpies. ----------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe de secretaria i de intervenció, es proposa al Ple que adopti el següent acord: ----------PRIMER.- Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Lluís (Illes Balears), per al subministrament de documentació per a l’exercici
del control intern a les entitats locals. --------------------------------------------------------------------------------SEGON.- Facultar la Batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís per a la signatura del conveni i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord. --------------------------------------------------------TERCER.- Publicar aquest conveni al Butlletí Oficial de les Illes Balears." ---------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que la Diputació de Girona ha fet una eina de treball per les
intervencions municipals, per tal d’ajudar a la fiscalització interna i que ho posa a disposició dels
ajuntaments a través de la signatura d’un conveni interadministratiu plurianual que no té despesa
econòmica per l’administració. Afegeix que açò millorarà la nostra feina i agilitzarà part d’aquesta. El Sr. De Diego Capellán demana si açò substitueix les eines que s’empraven o són noves eines.
La interventora informa que l’any passat va entrar en vigor un nou reglament pel control intern i que
tot açò que es proposa és per facilitar la confecció dels informes, els quals es feien manualment, i
ara, amb aquestes fitxes, es comprovarà tot allò que la legislació ens obliga a comprovar de
qualsevol expedient. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. De Diego Capellán demana si així es cobrirà la demanda que va sortir per premsa que hi
havia ajuntaments de Menorca que no podien fer aquest tipus de fiscalització. La interventora
assenyala que no, si bé açò facilitarà la feina municipal. -------------------------------------------------------Finalment, el Sr. De Diego Capellán demana si tot açò s’integrarà dins el programa informàtica
municipal. La interventora informa que no; que aquesta eina és per fer informes; i que llavors
aquests informes es pujaran al programa municipal. -------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada. ----------------La Comissió Informativa d’Economia, 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. Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Lluís (Illes Balears), per al subministrament de documentació per a l’exercici
del control intern a les entitats locals. --------------------------------------------------------------------------------Segona. Facultar la Batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís per a la signatura del conveni i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord. --------------------------------------------------------Tercera. Publicar aquest conveni al Butlletí Oficial de les Illes Balears." ------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/389206666/#t=01m38s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Economia.
El Ple de l'Ajuntament, per dotze vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
VOLEM SANT LLUÍS (3), PP (4) i el PI (1); i una abstenció, corresponent al membre de
Cs (1), acorda:
Primer. Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Sant Lluís (Illes Balears), per al subministrament de documentació per a
l’exercici del control intern a les entitats locals.
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Segon. Facultar la Batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís per a la signatura del conveni i
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
Tercer. Publicar aquest conveni al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL DE DIA 22.01.20.
PROPOSTA DE LA TERCERA TINENTA DE BATLIA PEL RECONEIXEMENT DEL
MUNICIPI COM A CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA
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Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ----------------"La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, liderada por UNICEF Comité Español, tiene como
objetivo general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, (ONU
1989, ratificada en España en 1990), en el ámbito de los Gobiernos Locales. ----------------------------La voluntad de las Ciudades Amigas de la Infancia es que toda niña, niño y adolescente disfrute de
su infancia y adolescencia y desarrolle todo su potencial a través de la realización igualitaria de sus
derechos en sus ciudades y comunidades. Con el fin de llevar a cabo estos metas, los gobiernos
locales, han de identificar sus propósitos en las cinco esferas de los objetivos generales, que
recogen los derechos contenidos en la Convención arriba señalada. Una comunidad cuenta con
una gobernanza amiga de la infancia cuando entre sus fines está conseguir que: -----------------------1.- Cada niño, niña y adolescente sea valorado, respetado y tratado justamente dentro de sus
comunidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchen y consideren en las
normativas y políticas públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan. ----3.- Todas y todos los niños y niñas tengan acceso a servicios esenciales de calidad. ------------------4.- Todas y todos las niñas y niños vivan en entornos seguros y limpios. ----------------------------------5.- Todas la niñas y niños tengan la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio. -Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año 2001 y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEM) y el Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF Comité Español. ------------------------El reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF Comité Español, destaca a aquellos
gobiernos locales comprometidos con los cinco derechos mencionados, que aplican un modelo de
gestión con un enfoque de derechos de infancia y con un sistema de gobernanza que favorezca la
coordinación interna y externa, que promueva y genere mecanismos reales de participación infantil
y adolescente y que cuente con una estrategia a largo plazo para poner a la infancia y
adolescencia en el centro de la políticas y acciones impulsadas desde los gobiernos locales. -------UNICEF Comité Español determinará el otorgamiento del reconocimiento de acuerdo a lo
establecido en las bases del reconocimiento 2019-2020. -------------------------------------------------------Considerando que: el reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerá los intereses de la
población en general y de la infancia en particular, y que el municipio de Sant Lluís cumple con los
requisitos estipulados en las bases de la convocatoria abierta por UNICEF Comité Español; y
manifestando nuestra voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la
Convención sobre los Derechos de la infancia en nuestra localidad, vengo en elevar a la Comisión
Informativa Social la siguiente PROPUESTA ----------------------------------------------------------------------ÚNICO.- Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la obtención del
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia para el municipio de Sant LLuís, así como contar con
su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las
políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad." ------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Martínez Martínez. Recorda que a la darrera sessió plenària es va iniciar aquest
expedient amb la creació de la Mesa de Coordinació Interna anomenada “Mesa Local d’Infància i
Adolescència” i que la proposta que es presenta avui és amb l’objectiu d’aconseguir d’UNICEF el
reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància pel municipi de Sant Lluís. Afegeix que els motius és
per defensar els drets dels fiets/fietes i complir els objectius sostenibles marcats per l’ONU, així
com ens ajudarà a fer un diagnòstic sobre el que s’està fent en tots els departaments a favor de la
infància i de l’adolescència i a poder tirar endavant un Pla. ----------------------------------------------------El Sr. De Diego Capellán demana si es pensa articular de qualque manera —una vegada
constituïda la Mesa Local d’Infància i Adolescència— que la resta de grups polítics que no estan
governant estiguin representats. La Sra. Martínez respon que sí, que una vegada s’hagi creat la
Mesa de Coordinació interna, llavors es farà una comissió on hi podran participar representants de
tots els grups polítics, així com la ciutadania en general. ------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada. ---------------La Comissió Informativa Social, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2) i Cs (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (2) i el PI
(1), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord: -----------Única. Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a l'obtenció del Reconeixement
Ciutat Amiga de la Infància per al municipi de Sant Lluís, així com comptar amb el seu posterior
suport i col·laboració per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques
d'infància i adolescència en la nostra localitat." ---------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/389206666/#t=04m40s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Social.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Únic. Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a l'obtenció del
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància per al municipi de Sant Lluís, així com
comptar
amb
el
seu
posterior
suport
i
col·laboració
per
al
desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques d'infància i
adolescència en la nostra localitat.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL DE DIA 22.01.20.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CS AMB RELACIÓ A LA PUBLICACIÓ A LA
PÀGINA WEB MUNICIPAL DE LES MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la moció presentada amb relació a l'assumpte indicat, que diu: -------------------"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ------------------------------------------------------------------------------------------Las mociones son el instrumento político fundamental gracias al cual los partidos políticos con
representación en las instituciones, presentan propuestas para su debate y aprobación en el pleno
municipal. En muchas ocasiones, estas mociones reflejan directamente las ideas, necesidades e
inquietudes que transmiten los propios ciudadanos a sus representantes políticos. Por lo tanto, se
trata de unos de los pilares fundamentales en los que se articula nuestro sistema democrático. ----A pesar de su importancia, la ejecución de un número elevado de las mociones aprobadas se
retrasa demasiado, o directamente no son ejecutadas, tal y como tuve ocasión de comentar en el
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Pleno de Diciembre con lo acontecido con acuerdos plenarios de Octubre de 2018 que siguen sin
ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somos perfectamente conscientes de que para llevar a cabo muchas de estas mociones es
necesario dotar una partida económica al respecto y asignar recursos humanos a tal efecto, algo
que, sin duda retrasa y dificulta su puesta en marcha, sin embargo esto no debe alejarnos de
nuestro objetivo principal, que es el cumplimiento en el menor tiempo posible, adaptándolo a los
recursos disponibles y a las circunstancias concretas. ----------------------------------------------------------Aunque el retraso o incumplimiento de estas mociones aprobadas pueda estar justificado por las
causas comentadas, el ciudadano tiene derecho a conocer esta información, ya que de lo
contrario, se está generando una incertidumbre innecesaria y creando falsas expectativas. ----------En definitiva, debemos ser responsables de los acuerdos alcanzados por el Pleno para con
nuestros vecinos y debemos comprometernos en la materialización de estos acuerdos en el menor
tiempo posible. Debemos también ofrecer información precisa a los ciudadanos para que puedan
conocer de quién parten las propuestas, quienes las apoyan y el grado de cumplimiento de las
mismas, lo contrario socava profundamente la confianza de los vecinos en su ayuntamiento. -------Por todo lo cual, el Grupo Municipal Ciudadanos, comparece ante este pleno, al que somete los
presentes ACUERDOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Lluís a: -----------------------------------------------1. Incluir en la página web municipal un apartado, visible y fácilmente accesible, en el que figuren
todas las mociones aprobadas, la fecha en la que lo fueron, el grupo municipal, el concejal
proponente y el estado de ejecución de la mismas. Así como información complementaria si fuera
conveniente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Incluir todas las mociones aprobadas desde el comienzo de la legislatura actual. --------------------3. Informar en este mismo foro con carácter anual el estado de ejecución de las mismas." -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. De Diego Capellán. Manifesta que l’objectiu d’aquesta moció és poder fer un
seguiment de totes les propostes i mocions que fan els grups municipals, siguin de forma
independent o de forma conjunta; a més de fer un seguiment, hi ha d’haver un històric, i allò que no
pot ser és que una moció, aprovada per unanimitat a la sessió plenària del mes d’octubre de 2018,
llavors no tengui continuïtat... Per açò, el grup Cs demana que a la pàgina web municipal hi hagi un
apartat en el qual s’informin de totes les mocions aprovades i el seu grau d’execució. Afegeix que
tot açò seria un pas més en la qüestió de la transparència municipal i d’aquesta manera els
ciutadans també n’estarien assabentats a través de la pàgina web municipal. ----------------------------Intervé el president. Manifesta que actualment s’està fent feina per crear una nova pàgina web
municipal, per tal de millorar la qüestió de la transparència municipal i, en aquest sentit, podria tenir
entrada la qüestió de les mocions, així com moltes altres coses, com ara informació sobre les
modificacions de crèdits, contractes, etc... La proposta de l’equip de govern es deixar aquesta
moció fins que estigui enllestida aquesta nova pàgina web municipal —qüestió d’un mes o dos—;
en cas contrari, faria una esmena a la redacció de la proposta d’acord del següent sentit: ------------“Instar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Lluís a incloure a la pàgina web
municipal un apartat, visible i fàcilment accessible, en el que figurin totes les mocions
aprovades, pendent açò de la publicació de la nova pàgina web” ----------------------------------Afegeix que d’aquesta manera desprès es podria crear un grup de feina per definir com es faria el
seguiment, quines altres coses es podrien incloure en aquest apartat de transparència, etc. ---------El Sr. De Diego Capellán considera que és important que s’especifiqui que hi ha d’haver un
seguiment, perquè si només publiquem les mocions... les mocions ja figuren a les actes dels Plens.
Afegeix que, efectivament, en el marc de transparència hi ha moltíssimes altres coses més, però
aquesta moció que s’ha presentat fa referència a la qüestió de les mocions en sí. ---------------------El president manifesta que l’idea de l’equip de govern es fer un seguiment més profund de tot el
funcionament municipal, no únicament de les mocions, per açò proposava fer-ho quan hi hagi el
nou projecte de web municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que el plantejament de la moció de Cs és correcta i li
dona la sensació que l’equip de govern vol mesclar les coses. Diu que l’òrgan màxim de
l’ajuntament és el Ple i allò que s’aprova en el Ple ha de ser sagrat, però per desgràcia no ho és, ja
que s’aproven coses i llavors “nunca más se supo...”, com ara la famosa comissió d’investigació.
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Afegeix que s’ha de tenir en compte que no només fa referència a les mocions de l’oposició, sinó a
les mocions de tots els grups polítics, i insisteix que el plantejament és totalment correcte i és una
bona eina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Toomey manifesta que no és que l’equip de govern estigui en contra d’aquesta moció, sinó
que considera que es podria fer en el marc del nou projecte de la pàgina web municipal, i no ara
corrent. El Sr. Carretero indica que fa set mesos de la nova legislatura... La Sra. Toomey diu que
sí, però també és cert que aquesta moció s’ha presentat fa una setmana. El Sr. Carretero diu que
s’ha presentat ara perquè es força una situació que es considera que és adequada, desprès de set
mesos de legislatura, que la gent conegui el que s’aprova. La Sra. Toomey assenyala que li
sembla correcta i necessari aquest exercici de transparència, però pensa que seria correcte
posar-ho en marxa en el marc del nou projecte de pàgina web. ----------------------------------------------Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que el grup del Partit Popular li sembla correcte la moció
presentada pel grup Cs, així com també que es vulguin incloure altres apartats en aquest nou
projecte de pàgina web municipal; per tant, és del parer de començar amb la qüestió de les
mocions i llavors, quan hi hagi la nova pàgina web, incloure els altres apartats. -------------------------El Sr. De Diego Capellán manifesta que manté la moció presentada i insisteix amb la importància
de l’apartat de compliment de les mocions. Assenyala que en aquest apartat es podrà informar del
tant per cent de compliment amb una barra de progrés; si s’han hagut de fer modificacions de crèdit
per complir-la; etc. A més, serà una eina de fiscalització. ------------------------------------------------------El president manifesta, doncs, sotmetrà a votació la moció presentada pel grup de Cs, si bé
insisteix que l’equip de govern considerava que s’havia de fer dins l’àmbit d’una actuació de
transparència general en la nova pàgina web. ---------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la moció presentada. ------------------La Comissió Informativa Social, per quatre vots a favor, corresponents als membres del PP (2), el
PI (1) i Cs (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PSOE (2) i VOLEM SANT
LLUÍS (2), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Lluís a: -----------------------------------------------------1. Incloure a la pàgina web municipal un apartat, visible i fàcilment accessible, en el qual figurin
totes les mocions aprovades, la data en la que es van aprovar, el grup municipal, el regidor
proponent i l’estat d’execució de les mateixes. Així com informació complementaria si fos
convenient. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Incloure totes les mocions aprovades des del començament de la legislatura actual. ---------------3. Informar en aquest mateix fòrum amb caràcter anual l’estat d’execució de les mateixes." ----------

Seguidament, la batlessa presenta una esmena d'addició al dictament de la comissió,
que diu:
"Atesa la moció presentada pel grup municipal Cs, --------------------------------------------------------------Atès que la mateixa va ser dictaminada per la Comissió Informativa Social de dia 22.01.2020, venc
en elevar al Ple la següent proposta: --------------------------------------------------------------------------------ÚNIC.- Efectuar la següent esmena d’addició al dictamen de la Comissió Informativa Social de
22.01.2020.Moció que presenta el grup de Cs amb relació a la publicació a la pàgina web municipal
de les mocions presentades pels grups polítics municipals: ---------------------------------------------------4.- Aquesta tasca es realitzarà a partir de la posada en marxa de la nova web municipal dins
aquest exercici." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/389206666/#t=12m10s
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I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l'esmena
d'addició presentada, la qual és aprovada per dotze vots a favor, corresponents als
membres del PSOE (4), VOLEM SANT LLUÍS (3), PP (4) i Cs (1); i una abstenció,
corresponent al membre del PI (1).
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per la Comissió Informativa
Social, amb la incorporació de l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer. Incloure a la pàgina web municipal un apartat, visible i fàcilment accessible, en el
qual figurin totes les mocions aprovades, la data en la que es van aprovar, el grup
municipal, el regidor proponent i l’estat d’execució de les mateixes. Així com informació
complementaria si fos convenient.
Segon. Incloure totes les mocions aprovades des del començament de la legislatura
actual.
Tercer. Informar en aquest mateix fòrum amb caràcter anual l’estat d’execució de les
mateixes.
Quart. Aquesta tasca es realitzarà a partir de la posada en marxa de la nova web
municipal dins aquest exercici.
CINQUÈ. PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ AL PRESSUPOST I LA PLANTILLA
DE L'EXERCICI DE 2020. RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
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 set vots a favor, corresponents als membres
del PSOE (4) i VOLEM SANT LLUÍS (3); dues abstencions, corresponents als membres
del PI (1) i Cs (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del PP (4),
incloure’l a l’ordre del dia.
Tot seguit, es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que
diiu:
"El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de dia 19.12.2019 va aprovar inicialment el pressupost
per a l’exercici 2020, així com les bases d’execució i la plantilla de personal per al mateix exercici. En el BOIB núm. 172, de 24.12.2019, es va publicar l’anunci de l’aprovació inicial de l’esmentat
pressupost, per tal que els interessats presentessin al·legacions, reclamacions o suggeriments
durant el període de 15 dies hàbils. ----------------------------------------------------------------------------------Durant el termini habilitat a l’efecte s’han presentat al·legacions per part del Grup municipal del PP,
amb registre d’entrada núm. 158, de 13.01.2020.------------------------------------------------------------------
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Amb data 23 de gener de 2020 s’emet informe d’intervenció en el que es conclou que les
al·legacions presentades no es poden considerar com al·legacions formals que es puguin incloure
en els supòsits prevists a l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
que les mateixes es corresponen a criteris d’oportunitat i gestió que no afecten a la legalitat de
l’expedient. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, s’ha detectat un error de transcripció a la relació de la plantilla de personal; així, al
lloc de treball de Funcionari de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, denominació
delineant, se li ha aplicat la situació administrativa 1, quan li correspon la situació administrativa 2
(vacant). L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix que «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos». -----------------------------------------------------------------Així mateix, es considera adient la correcció de l’error de transcripció de l’aplicació pressupostària
de despeses 5.9240.22602, que a les Bases d’execució del pressupost està desvinculada de la
resta d’aplicacions, que ha de ser 1.9240.22602. -----------------------------------------------------------------Atès a les circumstàncies exposades, ELEV al Ple la següent proposta d’acord: ----------------------Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup municipal del
PP, amb registre d’entrada núm. 158, de 13.01.2020. -----------------------------------------------------------Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2020, el qual puja a un estat de
despeses de 12.835.671 € i uns ingressos igualment de 12.835.671 €, així com les bases
d’execució; el resum del pressupost per capítols és el següent: ----------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

2020
5.017.000,00
3.957.115,00
275.000,00
765.220,00
170.000,00
1.434.196,00
285.150,00
60.000,00
870.790,00
12.835.671,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

2020
5.604.000,00
360.000,00
2.491.500,00
2.249.485,00
422.000,00
612.463,30
377.360,00
60.000,00
658.862,70
12.835.671,00

Tercer.- Rectificar, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’error material o de transcripció existent a la
situació administrativa del lloc de treball de Funcionari de l’escala d’administració especial,
subescala tècnica, denominació delineant de la Plantilla de Personal: on diu situació 1 (coberta en
propietat), ha de dir situació 2 (vacant). Corregir també l’error de l’aplicació pressupostària de
despeses 5.9240.22602, que ha de ser 1.9240.22602. ---------------------------------------------------------Quart.- Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta Corporació per a l’exercici 2020,
amb la correcció anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels esmentats
expedients." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A continuació, la batlessa presentada una esmena d'addició a la proposta presentada,
que diu:
"Atesa la proposta de batlia de data 24.01.2020 dalt referenciada, ------------------------------------------Atès que amb posterioritat a la mateixa s’ha detectat un error de transcripció a la relació de la
plantilla de personal; així, a un dels llocs de treball de Funcionari de l’escala d’administració
especial, subescala tècnica, subgrup A2 denominació arquitecte tècnic, se li ha aplicat la situació
administrativa 2 (vacant), quan no es tracta d’una plaça vacant de la plantilla sinóque contempla un
interinatge per acumulació de tasques durant 3 mesos, d’acord amb l’art. 10.1.d del Text refós de la
Llei de l’estatut bàsic de l’Empleat Públic. --------------------------------------------------------------------------Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix que «Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos», es proposa al Ple: ----------------------------------------ÚNIC.- Efectuar la següent esmena d’addició a la proposta d’alcaldia: --------------------------------------«Quart.- Rectificar, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’error material o de transcripció existent a la
situació administrativa d’un dels llocs de treball de Funcionari de l’escala d’administració especial,
subescala tècnica, subgrup A2, denominació arquitecte tècnic de la Plantilla de Personal: on diu
situació 2 (vacant), ha de dir situació 5 (interinatge per acumulació de tasques)», i en conseqüència
renumerar els punts quart i cinquè, que passen a ser els punts cinquè i sisè." ----------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/389206666/#t=18m40s
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc, la batlessa sotmet a votació l'esmena
d'addició presentada, la qual és aprovada per set vots a favor, corresponents als
membres del PSOE (4) i VOLEM SANT LLUÍS (3); dues abstencions, corresponents
als membres del PI (1) i Cs (1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del
PP (4).
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la proposta de Batlia amb la incorporació de
l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
VOLEM SANT LLUÍS (3); dues abstencions, corresponents als membres del PI (1) i Cs
(1); i quatre vots en contra, corresponents als membres del PP (4), acorda:
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades pel grup
municipal del PP, amb registre d’entrada núm. 158, de 13.01.2020.
Segon. Aprovar definitivament el Pressupost de l’exercici 2020, el qual puja a un estat de
despeses de 12.835.671 € i uns ingressos igualment de 12.835.671 €, així com les bases
d’execució; el resum del pressupost per capítols és el següent:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTAT DE DESPESES
DESPESA DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

2020
5.017.000,00
3.957.115,00
275.000,00
765.220,00
170.000,00
1.434.196,00
285.150,00
60.000,00
870.790,00
12.835.671,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTAT D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

2020
5.604.000,00
360.000,00
2.491.500,00
2.249.485,00
422.000,00
612.463,30
377.360,00
60.000,00
658.862,70
12.835.671,00

Tercer. Rectificar, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error material o de
transcripció existent a la situació administrativa del lloc de treball de Funcionari de
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, denominació delineant de la Plantilla
de Personal: on diu situació 1 (coberta en propietat), ha de dir situació 2 (vacant).
Corregir també l’error de l’aplicació pressupostària de despeses 5.9240.22602, que ha de
ser 1.9240.22602.
Quart. Rectificar, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error material o de
transcripció existent a la situació administrativa d’un dels llocs de treball de Funcionari de
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, subgrup A2, denominació arquitecte
tècnic de la Plantilla de Personal: on diu situació 2 (vacant), ha de dir situació 5
(interinatge per acumulació de tasques), i en conseqüència renumerar els punts quart i
cinquè, que passen a ser els punts cinquè i sisè.
Cinquè. Aprovar definitivament la plantilla de personal d’aquesta Corporació per a
l’exercici 2020, amb la correcció anterior.
Sisè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva dels
esmentats expedients.
SISÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 19 AL PRESSUPOST DE 2018 PRORROGAT PER A L'ANY 2019.
DONAR-NE COMPTE
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Es dona compte de la resolució de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
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"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits del pressupost de despeses de
diferents àrees de despesa, i vistos els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que cal
efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions de despeses del Pressupost vigent no
compromeses pertanyents a aquesta àrea de despesa. --------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb la Base d’execució 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 DESCRIPCIÓ
1 337 22619 Programa Hivern Joventut
1 337 22699 Programa Hivern Infància i Família
6 3341 22799 Treballs realitzats per altres empreses
6 3341 13100 Personal laboral temporal
6 333 22799 Treballs realitzats per altres empreses
2 338 22699 Altres despeses diverses
TOTAL
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
4 1532 22799 Treballs realitzats per altres empreses
3 1622 22799 Treballs realitzats per altres empreses
4 161 61919 Reparacions varies
3 165 22799 Treballs realitzats per altres empreses
4 151 21300 Maquinària instal·lacions i estris
4 151 22101 Canon Aigua potable
4 151 23020 Dietes al personal
3 1721 22799 Treballs realitzats per altres empreses
3 163 22799 Treballs realitzats per altres empreses
5 135 22104 Subministrament de vestuari
5 135 22199 Altres subministraments 1.500,00
5 132 22104 Subministrament de vestuari
TOTAL
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
5 920 22201 Comunicacions postals
7 924 22699 Participació Ciutadana
TOTAL

ALTES

3.000,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
ALTES
3.500,00
500,00
15.820,00
500,00

BAIXES
8.000,00
4.000,00
3.000,00

15.000,00
BAIXES

5.000,00
3.000,00
1.000,00
3.320,00
500,00
1.500,00
20.320,00
ALTES
2.000,00
2.000,00

4.500,00
20.320,00
BAIXES
2.000,00
2.000,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." -------------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes posant de manifest que es tracta de la darrera modificació de crèdit de
2019, la qual es va fer per ajustar pagaments. --------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa d'Economia en resta assabentada." --------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/389206666/#t=47m37s
El Ple en resta assabentat.
SETÈ. 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/389206666/#t=48m17s
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A continuació, els grups del PP, Cs i el Pi presenten un punt d'urgència, en concret:
- Moció que presenten els grups del PP, Cs i el PI amb relació a la situació dels menors
tutelats per l'IMAS Mallorca
Tot seguit, la batlessa demana als grups que presenten la moció que expliquin la
urgència de la mateixa. Es pot consultar al següent enllaç:
https://vimeo.com/389206666/#t=49m54s
Seguidament, la batlessa sotmet a votació la inclusió del punt d'urgència sol·licitat. El Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda incloure'l.
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A continuació, la batlessa demana fer una pausa. A les 21.15 hores es reprèn la sessió.
VUITÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
qüestions sobre l’expedient del Pressupost de 2020, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=56m59s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la MADferia, així com la resposta de la regidora de Cultura, Débora Marqués Fluxà, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=58m07s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la qüestió del Centre Integrat d’FP que es vol dur as Castell, així com la resposta de la
batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=59m32s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al tatami que hi ha al gimnàs del CEIP Sa Garriga, així com la resposta de la regidora
d’Educació, Naomi Grace Toomey i de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h01m54s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
les agendes del regidors, així com la resposta del primer Tinent de Batlia, Joan M. Pons
Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h07m02s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació als
danys soferts a les urbanitzacions del terme de Sant Lluís amb motiu del temporal, així
com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h09m57s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
coberta del poliesportiu municipal, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h14m06s
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La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació als
adoquins del carrer Sant Lluís, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès
Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h14m42s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació al projecte de reposició del paviment asfàltic entre les urbanitzacions de Cap d’en
Font i Binissafúller i el projecte de reposició de paviment asfàltic a determinats carrers de
Binissafúller, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot
consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h16m36s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a la nova
instal·lació del radar informatiu al carrer Sant Lluís, així com la resposta del primer Tinent
de Batlia, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h20m33s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, demanant que la informació
que apareix a la web municipal sobre el projecte d’Ordenança que regula la venda
ambulant sigui en bilingüe, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h26m25s
La intervenció del regidor de Cs Jorge de Diego Capellan, amb relació a l’escrit presentat
sobre la campanya de conscienciació contra les actituds i la violència masclista contra,
així com la resposta de la tercera Tinenta de Batlia, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h27m08s
La intervenció de la regidora de Volem Sant Lluís Estefania Medina Clement, amb relació
als adoquins del Carrer Sant Lluís, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h33m10s
La intervenció de la regidora de Volem Sant Lluís Estefania Medina Clement, amb relació
a la bandera de la Unió Europea, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/389206666/#t=1h33m39s
NOVÈ. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS DEL PP, CS I EL PI AMB RELACIÓ A
LA SITUACIÓ DELS MENORS TUTELATS PER L'IMAS MALLORCA
Es dona compte de la moció presentada pels grups del PP, Cs i el PI, que diu:
"De acuerdo con las funciones conferidas, entre otras, por la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; la Ley 20/2006 de 15 de Diciembre de Régimen Local de las Islas
Baleares y el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
14

Ajuntament de Sant Lluís

Identif. doc. elect.: ES-07052-2020-CCAF6D30-00C9-45B8-86DD-28C822A98F54 27/02/2020 12:53:37 Pag.:15/17
Ajuntament de Sant Lluís-07052- Org.:L01070256 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/validardoc.aspx

__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

Locales, el Partido Popular de Sant Lluís, el grupo Ciudadanos de Sant Lluís y el Pi Proposta per
les Illes elevan la presente MOCIÓN DE URGENCIA para su debate y aprobación, si procede, de
acuerdo con la siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIÓN DE MOTIVOS -------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Que éstas últimas semanas nos ha sobresaltado a todos las noticias referentes a
las/los menores tutelados por el IMAS Mallorca, conociendo que algunas/os de ellas/os se han
visto inmersos en temas de abusos sexuales y prostitución. --------------------------------------------------SEGUNDO.- Que dicha información ha trascendido al ámbito nacional, exigiéndose desde todos
los ámbitos la depuración de responsabilidades así como la adopción de medidas necesarias para
evitar que las/os menores tutelados se vean desprotegidos por la propia Administración quien tiene
encomendado velar por ellos, siendo incluso que por el Gobierno de las Islas Baleares se mantiene
un mutismo no entendible. ----------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Que de las únicas explicaciones que se han dado traslado, sobre éste caso, cabe
destacar que por parte de la Consellera de Asuntos Sociales de Mallorca, Dª Fina Santiago, en
fecha 28/01/2020 se extrae que (palabras textuales) “no hay garantías de que no vuelva a pasar” y
la única decisión adoptada ha sido la de despedir a 5 trabajadores encargados de la tutela de los
menores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Que atendiendo a que la Administración y poderes públicos deben garantizar el
derechos de los menores conforme así se obligan por ley y norma que las desarrollan, y
habiéndose propuesto por este Consistorio conseguir el reconocimiento del Municipio de Sant Lluís
como Ciudad Amiga de la infancia que conforme UNICEF significa que Sant Lluís como pueblo,
comunidad y su gobierno local deben comprometerse con el cumplimiento de los derechos de las
niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. ------Y estos derechos vienen siendo recogidos y amparados por las siguientes normas (recogemos un
pequeño extracto de las existentes): ---------------------------------------------------------------------------------NACIONALES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constitución Española: ------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 15 “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes….” -----------------------Artículo 39 de la Constitución Española: “1. Los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia. ------------------------------------------------------------------------------------2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos. ------------------------4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Código civil: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 172 “1. Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la
protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene
por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias
para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que
acordó la tutela ordinaria….” ------------------------------------------------------------------------------------------- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. -------------------------------------------------------------- Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores. --------------------- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. ----------INTERNACIONALES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Convención sobre los Derechos de la Infancia 1989 ----------------------------------------------------------- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000) ----------------------------------------- Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación
en materia de Adopción Internacional --------------------------------------------------------------------------------
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- Convenio de la Haya de 19 de Octubre de 1996 relativo a la competencia de ley aplicable,
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas
de protección de los niños. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/S-27/2) de 10 de mayo de
2002 "Un mundo apropiado para los Niños”. ------------------------------------------------------------------------ Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y las niñas (A/61/299). El Estudio del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños --------------------------AUTONÓMICAS (BALEARES) ---------------------------------------------------------------------------------------- Ley Balear 8/1997 de atribución de competencias a los Consells Insulares en materia de tutela,
acogimiento y adopción de menores ---------------------------------------------------------------------------------- Ley 17/2006 de 13 de noviembre, integral de atención a los derechos de la infancia y
adolescencia de las islas Baleares, en concordancia con la disposición adicional 1ª de la Ley
21/1987 y con la disposición final 22ª de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor.
Por todo lo anterior, PEDIMOS, que teniendo por presentado en tiempo y forma la presente moción
conjunta del Partido Popular, Ciudadanos y el Pi Proposta per les Illes, EL PLENO DEL
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS ACUERDE: ----------------------------------------------------------------------1. Instar al Consell Insular de Menorca para que nos de explicaciones sobre la situación de las/los
menores que están siendo tutelados por la Administración y se encuentran cumpliendo medidas de
internamiento en centros tutelados de Mallorca, así como si se ha detectado algún caso en
Menorca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Instar al Consell Insular de Menorca que de existir riesgo para las/los menores Menorquines que
se encuentren bajo la tutela de un centro de internamiento en Mallorca, se adopten las medidas
necesarias para salvaguardar sus derechos y entre ellos que no se vean sometidos
presuntamente, a tratos degradantes como son los abusos sexuales por parte de sus cuidadores o
se les incide al ejercicio de la prostitución. -------------------------------------------------------------------------3. Mostrar su preocupación ante la situación de sus menores y adopte las medidas necesarias en
su caso, para salvaguardar la infancia y adolescencia, más allá de un simple título de ciudad amiga
de la infancia." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/389206666/#t=1h35m16s
Atès que durant el desenvolupament del present punt la batlessa ha presentat
verbalment una esmena d'addició, en el sentit d'incorporar dos punts més a les propostes
d'acord presentades, la batlessa sotmet a votació l'esmena indicada, la qual és aprovada
per unanimitat.
Tot seguit, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pels grups del PP, Cs i el PI
amb la incorporació de l'esmena aprovada.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Instar el Consell Insular de Menorca perque ens doni explicacions sobre la
situació de les/els menors que estan sent tutelats per l'Administració i es troben complint
mesures d'internament en centres tutelats de Mallorca, així com si s'ha detectat algun
cas a Menorca.
Segon. Instar el Consell Insular de Menorca que, d'existir risc per a les/els menors
Menorquins que es troben sota la tutela d'un centre d'internament a Mallorca, s'adoptin
les mesures necessàries per salvaguardar els seus drets i entre ells que no es vegin
sotmesos presumptament a tractes degradants com són els abusos sexuals per part dels
seus cuidadors o se'ls incideix a l'exercici de la prostitució.
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Tercer. Mostrar la seva preocupació davant la situació dels seus menors i adopti les
mesures necessàries, si és el cas, per salvaguardar la infància i adolescència, més enllà
d'un simple títol de ciutat amiga de la infància.
Quart. Instar el Govern de les Illes Balears perquè ens informi dels resultats de la
investigació sobre el fets ocorreguts als centres de menors de Mallorca, una vegada
aquesta estigui tancada.
Cinquè. Instar el Govern de les Illes Balears a què prengui les mesures necessàries per
garantir el control del correcte funcionament d'aquests centres a totes les illes.
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Sense més assumptes a tractar i quan són les 22:00, 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=1h9cq8qN62_E9rr3BtwwelH2DVu3AJEUq
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
Hash: xYPtLKheq16bcxiEgXPgJjjWaG4= (00000.MTS)
Hash: +GJwkeAPLYf7jzVlvgvGDVhu/wo= (00001.MTS)
Hash:2PRPoNUyspW0CDvvPdF/BH9KJD8= (00002.MTS)
Hash: JG5A5hIJTFSQhJmxjTgWvQ4sF9g= (00003.MTS)

María Cristina Gascón Mir
27/02/2020 12:53:39
Secretària,
Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella
27/02/2020 12:57:25
Batlessa
Sant Lluís
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