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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 30/07/2019
Hora: de les 20:00 a les 20:55 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 actes sessions anteriors
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 23.07.19. Proposta de la
regidora d'Afers Socials d'aprovació del conveni de col·laboració entre el CIM i
l'Ajuntament de Sant Lluís per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics
individuals, temporals i d'emergència social 2019 finançats pel CIMe
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 23.07.19. Proposta que
presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdit núm. 10/2019
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 23.07.19. Proposta del
regidor d'Economia i Hisenda amb relació a la modificació de les bases d'execució del
pressupost de l'exercici de 2018 prorrogat per a l'any 2019
Cinquè. Aprovació festes locals 2020
Sisè. Resolucions de Batlia amb relació als expedients de modificació de crèdit núm. 7, 8
i 9 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019. Donar-ne compte
Setè. Resolució de Batlia amb relació al nomenament de representants en òrgans
col·legiats competència de la Batlia. Donar-ne compte
Vuitè. Donar compte de diverses Sentències judicials
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de Constitució
de l'Ajuntament de dia 15.06.19, així com a l'acta extraordinària de dia 04.07.19.
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No havent-hi cap rectificació, se sotmeteten a votació i s’aproven per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL DE DIA 23.07.19.
PROPOSTA DE LA REGIDORA D'AFERS SOCIALS D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CIM I L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS PER A LA
TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS,
TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL 2019 FINANÇATS PEL CIME
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la regidora d'Afers Socials, que diu: ------------------"Atès que, d’acord amb l’article 34 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, correspon a l’Administració autonòmica, als consells insulars i als municipis exercir les
competències en matèria de serveis socials, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, la llei esmentada i la legislació sobre règim local, de manera que s’asseguri el
funcionament correcte del sistema públic de serveis socials. --------------------------------------------------Vist l'article 70.4 de l’Estatut d’autonomia, el qual atribueix com a competència pròpia dels consells
insulars els serveis socials, l'assistència social i les polítiques d’atenció a les persones i els
col·lectius en situació de pobresa o necessitat social. -----------------------------------------------------------Vist l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva
nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, el qual estableix que el municipi exercirà en tot cas com a competències
pròpies en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre d’altres,
l’atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. ------------------------------------------Vist l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
que estableix que, els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen en tot cas
competències pròpies, entre d’altres, en matèria de regulació i prestació dels serveis d’atenció a les
persones i dels serveis socials públics d’assistència primària. ------------------------------------------------Vist l’article 37 de l’esmentada Llei 4/2009, d’11 de juny, el qual estableix que correspon als
consells insulars concedir, gestionar i tramitar les prestacions econòmiques incloses en les
competències pròpies en matèria de serveis socials, i les que els encomanin dins el marc de la
planificació general del Govern de les Illes Balears. -------------------------------------------------------------Vist, l’article 14 de la mateixa Llei 4/2009, d’11 de juny, el qual atribueix als serveis socials
comunitaris les funcions de gestionar prestacions d’urgència social i de gestionar la tramitació de
les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i les altres que li siguin atribuïdes. ----------------------Atès que l’article 25 de la Llei 4/2009 determina que la cartera de serveis ha de garantir la resposta
immediata a les situacions d’emergència social i les prestacions que donin cobertura a les
necessitats bàsiques de les persones beneficiàries d’aquesta llei, considerant com a necessitats
bàsiques la d’allotjament, d’alimentació i vestit. -------------------------------------------------------------------Vist el Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la cartera bàsica de serveis socials de les
Illes Balears, prorrogada per la Disposició addicional vuitena de la Llei 12/2015, de 29 de
desembre, que inclou com a prestació dels serveis socials comunitaris bàsics els ajuts per a la
cobertura de les necessitats bàsiques, definides com a prestacions no periòdiques de naturalesa
econòmica, subvencional i finalista, destinades a les persones integrades en una unitat de
convivència amb recursos insuficients per atendre les despeses específiques, de caràcter ordinari
o extraordinari, necessàries per prevenir, evitar o pal·liar situacions de marginació social, tals com
despeses necessàries per a l’habitatge, necessitats primàries o deutes per atendre necessitats
bàsiques de la vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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Vist l’article 48 de l’esmentada Llei 4/2009, d’11 de juny, el qual disposa que el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els municipis han de col·laborar en l’aplicació de les polítiques de
serveis socials, d’acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments establerts en
la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu, en la legislació sobre consells
insulars i en la legislació de règim local. -----------------------------------------------------------------------------Atès que, amb l'objectiu d’unificar les diferents línies d'ajuts del Consell Insular de Menorca i dels
ajuntaments de l’illa, es considera adient signar un conveni de col·laboració per a la gestió dels
ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social, que permeti una major agilitat i
simplificació en la seva tramitació, així com, per raons de proximitat, eficàcia i eficiència, oferir una
major adequació de les respostes a les necessitats dels usuaris dels serveis socials municipals. ---Atès que mitjançant l’instrument del conveni que es presenta el Consell Insular aporta al municipi
per a l’any 2019 la quantitat total de 24.382,61€, dels quals 18.111,00€ són per l’atorgament d’ajuts
individuals i d’emergència social i 6.271,05€ per ajuts per a menjadors infantils d’activitats d’estiu; -Atesa la memòria justificativa del conveni i els informes que obren a l'expedient, venc en elevar al
Ple la següent PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de funcions tècniques i administratives
derivades de gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel
Consell Insular de Menorca i en la que s'inclouen els destinats a cobrir els menjadors infantils
d'activitats d'estiu per a l'any 2019. -----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament amb l’objecte
d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions, en l’àmbit de
les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca i en els que s’inclouen els destinats a
cobrir els menjadors infantils d’activitats d’estiu; la vigència del conveni serà fins el 28.02.2020 si bé
es podrà prorrogar de manera expressa fins un màxim de quatre anualitats mitjançant la
formalització d'una addenda abans de la seva data de fi de vigència. ---------------------------------------Tercer.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ----------------------------------------------------Intervé la Sra. Martínez. Manifesta que es el conveni que es signa cada any i que es tractaria
d’acceptar l’encomana de gestió, així com aprovar el conveni indicat. --------------------------------------El Sr. Carretero Tudurí demana quines diferències hi ha respecte a l’any 2018. La Sra. Martínez
respon que és pràcticament el mateix, si bé no ho ha comparat. El Sr. Carretero manifesta que allò
que els ajuntaments haurien d’aconseguir és més aportació del CIMe. La Sra. Martínez diu que hi
ha que tenir en compte que els criteris de repartiment son en base a uns barems. El Sr. Carretero
reitera que la qüestió està en que el CIM aportí més econòmicament per llavors poder assignar-ho
als ajuntaments. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, el president sotmet a votació la proposta presentada per la
regidora d’Afers Socials. ------------------------------------------------------------------------------------------------La Comissió Informativa Social, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (2),
VOLEM SANT LLUÍS (2), el PI (1) i Cs (1); i dues abstencions, corresponents als membres del PP
(2), acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----Primer.- Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de funcions tècniques i administratives
derivades de gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel
Consell Insular de Menorca i en la que s'inclouen els destinats a cobrir els menjadors infantils
d'activitats d'estiu per a l'any 2019. -----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament amb l’objecte
d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues institucions, en l’àmbit de
les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d’emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca i en els que s’inclouen els destinats a
cobrir els menjadors infantils d’activitats d’estiu; la vigència del conveni serà fins el 28.02.2020 si bé
es podrà prorrogar de manera expressa fins un màxim de quatre anualitats mitjançant la
formalització d'una addenda abans de la seva data de fi de vigència. ---------------------------------------Tercer.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." -----------------------------------------------------

3

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/351122078/#t=02m40s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa Social.
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El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
VOLEM SANT LLUÍS (3), el PI (1) i Cs (1); i quatre abstencions, corresponents als
membres del PP (4); acorda:
Primer. Acceptar l'encomana de gestió per a la realització de funcions tècniques i
administratives derivades de gestió dels ajuts econòmics individuals, temporals i
d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca i en la que s'inclouen els
destinats a cobrir els menjadors infantils d'activitats d'estiu per a l'any 2019.
Segon. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l’Ajuntament amb
l’objecte d’articular la col·laboració tècnica, econòmica i administrativa d’ambdues
institucions, en l’àmbit de les seves competències respectives, per a la gestió dels ajuts
econòmics individuals, temporals i d’emergència social finançats pel Consell Insular de
Menorca i en els que s’inclouen els destinats a cobrir els menjadors infantils d’activitats
d’estiu; la vigència del conveni serà fins el 28.02.2020 si bé es podrà prorrogar de
manera expressa fins un màxim de quatre anualitats mitjançant la formalització d'una
addenda abans de la seva data de fi de vigència.
Tercer. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA
23.07.19. PROPOSTA QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB
RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
10/2019
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits, 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 del
Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa. ----------------------------Vist l’informe d’intervenció, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent legislació de
règim local, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPÒS AL PLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de 2018
prorrogat per a l’any 2019, en la modalitat de transferències de crèdits entre partides de diferent
àrea de despesa, segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
ALTES
BAIXES
3
2
1

165
221
337

61911 Substitució llumeneres camp de futbol 11
16104 Indemnitzacions per jubilació anticipada
21200 Manteniment edificis

6.050,00
3.050,00
3.000,00
4
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2
1
5
5
4
3
6
6
6
6

338
341
920
925
1532
1721
3230
3231
3321
3321

22614 Festes Patronals de Sant Lluís
10.000,00
46100 Transferències CIM Island Games
3.200,00
15000 Productivitat
2.000,00
13100 Retribucions personal laboral temporal
170,00
61902 Senyalització horitzontal i vertical
24.120,00
62500 Minideixalleries
15.000,00
21200 Manteniment edificis
13.000,00
62500 Mobiliari
3.400,00
13100 retribucions personal laboral temporal
3.500,00
16000 Seguretat social
1.000,00
Subvencions Pavelló Club Tennis Taula Sant
1 3421
48902 Lluís
1.750,00
1 3421
48903 Subvencions Pavelló Club Esport Sant Lluís
650,00
3 432
22602 Promoció Turística
7.000,00
5 929
22699 Altres despeses diverses
5.440,00
5 011
31010 Interessos sentència Orfila SL
14.000,00
Amortització préstec Modificació nova planta
5 011
91303 geriàtric
58.000,00
3 4412
22799 Treballs realitzats per altres empreses
5.450,00
TOTAL
89.890,00 89.890,00
Segon. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, el tauler d’edictes municipal i la seu electrònica per tal que les persones
interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. En el cas
de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius
sense necessitat de nou acord exprés." -----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que estam amb el pressupost prorrogat i que s’hi han de fer
uns certs ajusts per dur a terme una sèrie d’actuacions. Diu que no es tracta d’una incorporació,
sinó que aquest expedient de modificació de crèdit es fa en la modalitat de transferències de
crèdits entre partides de diferent àrea de despesa. --------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana informació respecte de la partida d’indemnització per
jubilació anticipada. El Sr. Pons Sintes informa que fa referència al treballador adscrit als Serveis
Tècnics que està a punt de jubilar-se. -------------------------------------------------------------------------------Per altra banda, el Sr. Carretero Tudurí s’interessa per la partida de senyalització horitzontal i
vertical, per import de 24.120 euros. El Sr. Pons Sintes informa que és per fer diferents actuacions
dins el poble. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualment, el Sr. Carretero Tudurí demana informació de la partida de “Minideixalleries”. El Sr.
Pons Sintes informa que és una proposta dels Pressuposts participatius i que es tracta d’uns
dipòsits per abandonar-hi piles, bateries, bombetes, càpsules de cafè, etc.
El Sr. Carretero
demana on es té previst que es posin i qui s’encarregarà de retirar-ho. El Sr. Pons Sintes respon
que n’hi haurà un en el poble i dos a la costa i que, en principi, ho retirarà l’Ajuntament. El Sr.
Carretero manifesta que, segons quins productes, per retirar-los han de ser gestors autoritzats... --I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Economia i Hisenda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------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 inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de 2018
prorrogat per a l’any 2019, en la modalitat de transferències de crèdits entre partides de diferent
àrea de despesa, segons el detall següent: ------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

ALTES

BAIXES
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3
2
1
2
1
5
5
4
3
6
6
6
6
1
1
3
5
5

165
221
337
338
341
920
925
1532
1721
3230
3231
3321
3321
3421
3421
432
929
011

5 011
3 4412

61911
16104
21200
22614
46100
15000
13100
61902
62500
21200
62500
13100
16000
48902
48903
22602
22699
31010

Substitució llumeneres camp de futbol 11
Indemnitzacions per jubilació anticipada
Manteniment edificis
Festes Patronals de Sant Lluís
Transferències CIM Island Games
Productivitat
Retribucions personal laboral temporal
Senyalització horitzontal i vertical
Minideixalleries
Manteniment edificis
Mobiliari
retribucions personal laboral temporal
Seguretat social
Subvencions Pavelló Club Tennis Taula Sant Lluís
Subvencions Pavelló Club Esport Sant Lluís
Promoció Turística
Altres despeses diverses
Interessos sentència Orfila SL
Amortització préstec Modificació nova planta
91303 geriàtric
22799 Treballs realitzats per altres empreses
TOTAL

6.050,00
3.050,00
3.000,00
10.000,00
3.200,00
2.000,00
170,00
24.120,00
15.000,00
13.000,00
3.400,00
3.500,00
1.000,00
1.750,00
650,00
7.000,00
5.440,00
14.000,00

89.890,00

58.000,00
5.450,00
89.890,00

Segona. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, el tauler d’edictes municipal i la seu electrònica per tal que les persones
interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. En el cas
de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els acords s’elevaran a definitius
sense necessitat de nou acord exprés." ------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/351122078/#t=05m53s
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 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. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 10 al Pressupost de
2018 prorrogat per a l’any 2019, en la modalitat de transferències de crèdits entre
partides de diferent àrea de despesa, segons el detall següent:
APLICACIÓ
3
2
1
2
1
5
5

165
221
337
338
341
920
925

61911
16104
21200
22614
46100
15000
13100

DESCRIPCIÓ

ALTES

Substitució llumeneres camp de futbol 11
Indemnitzacions per jubilació anticipada
Manteniment edificis
Festes Patronals de Sant Lluís
Transferències CIM Island Games
Productivitat
Retribucions personal laboral temporal

6.050,00
3.050,00
3.000,00
10.000,00
3.200,00
2.000,00
170,00

BAIXES

6
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4
3
6
6
6
6
1
1
3
5
5

1532
1721
3230
3231
3321
3321
3421
3421
432
929
011

5 011
3 4412

61902
62500
21200
62500
13100
16000
48902
48903
22602
22699
31010

Senyalització horitzontal i vertical
Minideixalleries
Manteniment edificis
Mobiliari
retribucions personal laboral temporal
Seguretat social
Subvencions Pavelló Club Tennis Taula Sant Lluís
Subvencions Pavelló Club Esport Sant Lluís
Promoció Turística
Altres despeses diverses
Interessos sentència Orfila SL
Amortització préstec Modificació nova planta
91303 geriàtric
22799 Treballs realitzats per altres empreses
TOTAL

24.120,00
15.000,00
13.000,00
3.400,00
3.500,00
1.000,00
1.750,00
650,00
7.000,00
5.440,00
14.000,00

89.890,00

58.000,00
5.450,00
89.890,00

Segon. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, el tauler d’edictes municipal i la seu electrònica per tal que les
persones interessades, si n’és el cas, puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments. En el cas de no presentar-se-n’hi durant el període establert a l’efecte, els
acords s’elevaran a definitius sense necessitat de nou acord exprés.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA DE DIA 23.07.19.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE
2018 PRORROGAT PER A L'ANY 2019
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada pel regidor d'Economia i Hisenda amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que l’Ajuntament de Sant Lluís no ha aprovat el Pressupost municipal per a l’exercici 2019 i
s’ha prorrogat el pressupost inicial de l’exercici 2018. -----------------------------------------------------------Atès que les Bases d’execució del pressupost regulen les subvencions a la Base 28ª, i es fa
necessari ajustar-les a les necessitats i oportunitats de l’any 2019.------------------------------------------Atès que la Modificació de crèdit 10/2019 incrementa l’import a subvencionar al Club Tennis Taula
Sant Lluís i al Club Esport Sant Lluís per la utilització de les pistes del Pavelló municipal i, per tal de
poder concedir els ajuts directament, sense haver de realitzar pública concurrència, s’han de
preveure nominativament en els Pressupostos. -------------------------------------------------------------------Atès l’informe d’Intervenció en relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir. ---------------A la vista de les consideracions anteriors, ELEV al Ple la següent -------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, per incrementar algunes de les subvencions
nominatives contemplades, quedant amb els imports següents:
Aplicació
1.3421.48902
1.3421.48903

Beneficiar i Finalitat de la subvenció
Club Tennis Taula Activitats al Pavelló esportiu
Club Esport Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu

Quantia
2.700 €
1.000 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." --7
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Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que l’Ajuntament no té aprovat el pressupost municipal per a
l’any 2019 i s’ha prorrogat el pressupost de l’exercici de 2018, i que per poder concedir les
subvencions al Club Tenis Taula i al Club Esport Sant Lluís s’han de modificar les bases
d’execució. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la proposta presentada pel regidor
d’Economia i Hisenda. --------------------------------------------------------------------------------------------------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 inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, per incrementar algunes de les subvencions
nominatives contemplades, quedant amb els imports següents: ----------------------------------------------Aplicació
Beneficiar i Finalitat de la subvenció
Quantia
1.3421.48902 Club Tennis Taula Activitats al Pavelló esportiu
2.700 €
1.3421.48903 Club Esport Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu
1.000 €
Segona. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un període de
quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del
Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les." ---

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/351122078/#t=10m45s
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 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. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2018 prorrogat per a l’any 2019, per incrementar algunes
de les subvencions nominatives contemplades, quedant amb els imports següents:
Aplicació
1.3421.48902
1.3421.48903

Beneficiar i Finalitat de la subvenció
Club Tennis Taula Activitats al Pavelló esportiu
Club Esport Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu

Quantia
2.700 €
1.000 €

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB per un
període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
CINQUÈ. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2020
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat, incloure’l a l’ordre del dia.
8
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Seguidament, la secretària dóna compte de l'escrit de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears, en el qual es detalla la relació de festes laborals
per a l'any 2019, que és com següeix:
- 1 de gener, Cap d'Any, dimecres.
- 6 de gener, Epifania del Senyor, dilluns.
- 9 d'abril, Dijous Sant, dijous.
- 10 d'abril, Divendres Sant, divendres.
- 13 d'abril, Dilluns de Pasqua, dilluns.
- 1 de maig, Festa del Treball, divendres.
- 15 d'agost, Assumpció de Maria, dissabte.
- 12 d'octubre, Festa Nacional, dilluns.
- 7 de desembre, Dilluns següent al dia de la Constitució, dilluns.
- 8 de desembre, Immaculada Concepció, dimarts.
- 25 de desembre, Dia de Nadal, divendres.
- 26 de desembre, Segona festa de Nadal, dissabte.
El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/351122078/#t=12m23s
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda elegir com a festes locals de Sant Lluís
per a l'any 2020 els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 8 de setembre (Festivitat de Gràcia).
SISÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA AMB RELACIÓ ALS EXPEDIENTS DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7, 8 I 9 AL PRESSUPOST DE 2018 PRORROGAT
PER A L'ANY 2019. DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000531 - Expedient de modificació de crèdit
núm. 7 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019:
"Atès que el Pla Insular de Cooperació de 2018 inclou una aportació del Consell Insular de
Menorca per import de 15.311,09 euros per la Memòria valorada per a la substitució del
salvaescales al Cementeri Municipal de Sant Lluís, essent a càrrec de l’Ajuntament la diferència
fins als 21.229,45 euros del pressupost de la inversió. ----------------------------------------------------------Atès que la Junta de Govern del Consell Insular de Menorca de 18/02/2019, va aprova la
modificació de l’equipament concedit en el PTIEC 2018 a l’Ajuntament de Sant Lluís, amb una
aportació del Consell Insular de Menorca de 13.906,14 euros. ------------------------------------------------Atès que la Presidenta del Consell Insular de Menorca, mitjançant Decret núm.118 de 15/03/2019
ha modificat el Decret núm. 998 de 28/12/2018, determinant un import de 46.000 euros per a la
substitució de lluminàries tecnologia led a Biniancolla. ----------------------------------------------------------Atès el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament del projecte Substitució de
lluminàries al camp de futbol 11 i Substitució de lluminàries al camp de futbol 7, amb una aportació
del CIM de 45.807,41 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 7 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,
9
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RESOLC: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 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
Descripció
Altes
2 164 62300
Salvaescales
15.311,09
3 165 61913
Substitució llumeneres Biniancolla
46.000,00
3 165 61911
Substitució llumeneres camp de futbol 11
36.563,92
3 165 61912
Substitució llumeneres camp de futbol
79.243,49
6 333 62500
Inversió en mobiliari i equipament
13.906,14
TOTAL
121.024,64
ALTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic
Descripció
Import
76103
Del CIM - Pla Insular de cooperació
15.311,09
76104
Del CIM - Inversions Financerament sostenibles
46.000,00
76102
Del CIM - Inversions substitució llumeneres camps de futbol
45.807,41
76100
Del CIM - Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments culturals
13.906,14
TOTAL 121.024,64

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

Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000551 - Expedient de modificació de crèdit
núm. 8 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019:
"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits, 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 d’intervenció; 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
ALTES
BAIXES
3 432 13100 Retribucions laborals temporals
1.165,00
3 432 16000 Seguretat Social
385,00
3 4412 22799 Treballs realitzats per altres empreses
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." -------------------------------------

Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000763 - Expedient de modificació de crèdit
núm. 9 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019:
"Davant la necessitat immediata d'actuació per modificar els crèdits, 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 i del
capítol de personal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que es tracta de modificacions de crèdits entre aplicacions de diferent vinculació jurídica, però
de la mateixa àrea de despesa, així com entre programes del capítol de personal, 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. -----------------------------------------------------------------------------------10
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Vist l’informe favorable d’intervenció. --------------------------------------------------------------------------------Per tot l’exposat; 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 i del
capítol de personal, segons el detall següent: ---------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
1 337 22610
1 337 48910
5 929 22699
1 912 48900
5 132 12003
5 132 16000
4 150 13100
3 170 13000
3 170 16000
4 171 13000
4 171 16000
6 320 13000
6 320 16000
6 3230 13000
6 330 13000
6 330 16000
1 341 13000
3 432 13000
3 432 16000
5 211 16103
1 912 10000
1 912 16000
2 164 13000
2 164 16000
2 2310 13000
6 3232 13000
6 3232 16000
5 925 12003
5 925 12100
5 925 12101
5 925 16000
TOTAL

DESCRIPCIÓ
Voluntariat europeu
Transferències a joves voluntaris europeus
Altres despeses diverses
Assignacions Grups Polítics
Retribucions bàsiques grup C1
Seguretat social
Personal laboral temporal
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal laboral fix
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal laboral fix
Personal laboral fix
Seguretat social
Pensions excepcionals
Retribucions òrgans de Govern
Seguretat social
Personal laboral fix
Seguretat social
Personal laboral fix
Personal laboral fix
Seguretat social
Retribucions bàsiques grup C1
Complement de destí
Complement específic
Seguretat social

ALTES
1.690,00

BAIXES
1.690,00
5.560,00

5.560,00
32.000,00
10.000,00
230,00
1.570,00
720,00
2.310,00
765,00
1.410,00
465,00
475,00
1.535,00
510,00
460,00
5.000,00
1.650,00
350,00
4.150,00
4.000,00

74.850,00

8.900,00
2.000,00
9.100,00
11.400,00
6.200,00
11.000,00
3.000,00
9.000,00
7.000,00
74.850,00

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

El Ple en resta assabentat.
SETÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA AMB RELACIÓ AL NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DE LA BATLIA.
DONAR-NE COMPTE
Es dona compte de la Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000754, de dia 12.07.19,
amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"L'article 21, en els seus apartats 1.b i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
règim Local, determina com atribució de l'Alcaldia la representació de l'Ajuntament, atribució que
pot delegar-se en qualque membre del Consistori. ---------------------------------------------------------------Atesa l'existència de diversos òrgans col·legiats, la representació dels quals correspon a l'Alcaldia,
i en virtut de les atribucions que m'han estat conferides, -------------------------------------------------------R E S O L C : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Nomenar representants suplents en els òrgans que es diran, els següents membres de la
Corporació, tot manteniment aquesta Alcaldia la titularitat de la representació: ---------------------------11
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Junta de Caixers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplent: Débora Marqués Fluxà
Consorci de Residus i Energia de Menorca. --------------------------------------------------------------------Suplents: Débora Marqués Fluxà
Estefania Medina Clement
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en sòl rústic.----------------------------------Suplent: Estefania Medina Clement
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears. --------------------------------------------------------------Suplent: Llorenç Carretero Tudurí
Segon. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebri. " ------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/351122078/#t=17m23s
El Ple en resta assabentat.
VUITÈ. DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS
Es dona compte de les següents sentències judicials:
Sentència núm. 296, de 12 de juny de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb relació a la peça separada d’execució del Porcediment Ordinari
175/2011
La Sentència 412, de 7 de juliol de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, va resoldre el recurs d’apel·lació (rotlle núm. 381 de 2015) interposat per LCAH
contra la Sentència 242, de 14 de juliol de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1
de Palma que resolia el recurs contenciós administratiu interposat por LCAH contra la
desestimació per silenci negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial que
aquell havia interposat contra l’Ajuntament en data 10 de febrer de 2009 per l’autorització
–després anul·lada per Sentència judicial- per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
annex a explotació agrícola a Binifadet. L’apel·lació determinava que la indemnització a
que era condemnat l’Ajuntament s’havia de determinar en execució de sentència i amb el
límit del període temporal que finalitzà el 30 de maig de 2006. Posteriorment, mitjançant
la Interlocutòria 85/2018, de 4 d’abril, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma
va fixaren 70.028,50€ la quantitat que l’Ajuntament haviade satisfer al demandant en
compliment de la Sentència 412/2016 i que és resultat de detreure de la indemnització
fixada en 171.530,32€ la quantitat de 101.501,82€. La demandant va interposar contra la
interlocutòria recurs d’apel·lació (rotlle 234, de 2018).
Ara, mitjançant Sentència núm. 296, de 12 de juny de 2019, es desestima el recurs
d’apel·lació contra la interlocutòria núm. 85 de 4 d’abril de 2018 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma en el si de la peça separada d’execució de les
seves actuacions 175/2011 tramitades pel procediment ordinari, la qual es confirma
Sentència núm. 316, de 20 de juny de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears amb relació al recurs d’apel·lació (rotlle 194, de 2018) interposat per
AMPA contra la Sentència núm. 422, de 2 de novembre de 2017, del Jutjat
Contenciós administratiu núm. 1 de Palma en el si del Procediment ordinari
141/2006
12
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AMPA va interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució d’Alcaldia de 7
de desembre de 2005 que desestimà la sol·licitud de cessament d’execució de les obres
en terrenys propietat –segons la interessada- de la recurrent no cedits a l’Ajuntament. El
Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Palma va desestimarel recurs, indicant que la
nul·litat de l’acord de 2005 no té justificació ni substrat material sense la prèvia declaració
de nul·litat de l’acte de 1983 consistent en el document privat de cessions urbanístiques.
Interposat recurs d’apel·lació per la demandant rotlle 194, de 2018) davant el Tribunal
Superior de Justícia, aquest , mitjançant Sentència núm. 316, de 20 de juny de 2019,
desestima el recurs contra la Sentència 422, de 2 de novembre de 2017, del Jutjat
Contenciós administratiu núm. 1 de Palma en el si de les actuacions del PO 141/2006, la
qual confirmen.
Decret núm. 105/19, de 10 de maig de 2019, del Jutjat Contenciós administratiu
núm. 2 de Palma amb relació al recurs contenciós administratiu PO 120/2016.
Alsitau, S.L. va interposar recurs contenciós administratiu (PO 120/2016) contra la
desestimació per silenci admnistratiu del recurs de reposició interposat per la demandant
contra la resolució municipal que denegà la concessió de llicència d’obres sol·licitada per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar en la urbanització de Punta Prima. Ara,
mitjançant Decret núm. 105/19, de 10 de maig, el Jutjat Contenciós administratiu núm. 2
de Palma acorda donar per desistit al recurrent i declara la finalització del procediment.
Sentència núm. 165, de 25 de juny de 2019, del Jutjat Contenciós administratiu
núm. 3 de Palma de Mallorca, amb relació al recurs contenciós administratiu
(Procediment abreujat 159/2017)
Green Bridge, SL va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple
municipal de data 2 de març de 2017 que desestimà el recurs interposat per l’actora
contra l’acord de 24 de novembre de 2016, d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud de
revisió d’ofici de la llicència d’obres 3239 atorgada el 21 de juliol de 2014 per a la
construcció d’un tancament amb paret seca en Binibèquer Vell. Ara, mitjançant la
Sentència 165, de 25 de juny de 2019, el Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de
Palma desestima el recurs contenciós administratiu PA 159/17.
El Ple en resta assabentat.
NOVÈ. 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/351122078/#t=24m44s
DESÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, demanant
una sèrie de qüestions amb relació al geriàtric i centre de dia, així com les respostes de
la regidora d’Afers Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, i de la batlessa, M. Carolina
Marquès Portellla, es poden consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=28m03s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, demanant
si hi ha novetats respecte a la qüestió de Sa Tanca, així com la resposta de la batlessa,
M.
Carolina
Marquès
Portella,
es pot
consultar a
l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=32m40s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, amb
relació a l’accés als registres d’entrada i sortida, així com la resposta de la batlessa, M.
Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=33m03s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Dolores Tronch Folgado, demanant
l’extracte dels ingressos i despeses de les Jornades Literàries Mediterrànies Albert
Camus 2019, així com la resposta de la Interventora municipal, es pot consultar a l'enllaç
següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=33m44s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a les
proves realitzades a la perforació que es va fer a 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/351122078/#t=34m17s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a
l’assessor jurídic urbanístic municipal, així com la resposta de la batlessa M. Carolina
Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=35m27s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a la
construcció de 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/351122078/#t=35m46s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, demanant que es
doni contesta a una sèrie de preguntes que va fer el PP a l’anterior consistori, així com la
resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=36m44s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Maria Paz Izquierdo Carreras, amb relació
a la circulació en sentit contrari de les bicicletes pel Cos, així com la resposta de la
batlessa M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=37m35s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la qüestió de 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/351122078/#t=40m00s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant l’emissió d’un informe jurídic amb relació al parquet de la pista del poliesportiu
municipal, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=41m16s
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La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la carta que va enviar el concessionari de l’aigua de Binissafúller Roters als
veïns de la urbanització, així com la resposta de la batlessa, M. Carolina Marquès
Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=42m24s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació als desperfectes que s’han produït en el Poblat de Pescadors de Binibèquer Vell
amb motiu de la construcció d’un habitatge, així com la resposta de la batlessa, M.
Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=44m27s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant si es té previst presentar qualque projecte perquè sigui finançat a través dels
fons recaptats amb l’Impost de Turisme Sostenible, així com la resposta de la batlessa,
M. Carolina Marquès Portella, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/351122078/#t=46m30s
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:55, la presidenta aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que, com a secretària, certific.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vídeo que s'incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat digital per Maria Cristina
Gascón Mir, secretària de l'Ajuntament de Sant Lluís, i es troba allotjat per a les comprovacions de
les signatures digitals a:
https://drive.google.com/open?id=1y_tqhxrY5ilqkscF_LZ6t0qsGFRzW-W9
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
NECIc9zBAMvgivOiKkGFfFH4a3s= (00000.MTS)
bIoV2AVIBq91yq7F6iccBdyUjSc= (00001.MTS)

María Cristina Gascón Mir
Fecha:27/09/2019 11:18:50
Secretària,

M. Carolina Marquès Portella
Fecha:27/09/2019 13:42:32
Batlessa
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