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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
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Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 26/07/2018
Hora: de les 20:00 a les 22:10 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Maria Teresa Martínez Martínez (VOLEM SANT LLUÍS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUÍS)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUÍS)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Elvira Capó García (PP)
Francisco Olives Salas (PP), que s'incorpora en el punt 5è
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Antonio García Romero (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)

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'Atenció a la Ciutadania de dia 17.07.18.
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 finançats pel Consell Insular de Menorca
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 17.07.18. Proposta de Batlia
amb relació a la concessió del nomenament honorífic de Filla Predilecta de Sant Lluís a
Alicia Magdalena Sintes Olives
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.07.18. Proposta del
regidor d'Economia i Hisenda amb relació a la modificació de les Bases d'execució del
pressupost
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 19.07.18. Proposta del
regidor d'Economia i Hisenda amb relació a la modificació de crèdit núm. 4/2018.
Suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de
lliure disposició
Sisè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000670. Delegació representants municipals a
òrgans col·legiats
Setè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè. Precs i suggeriments
Novè. Moció que presenta el grup del PI – Proposta per les Illes en sol·licitud de
convocatòria urgent i extraordinària de la Comissió Especial de Comptes
Desè. Moció que presenta el grup del PI – Proposta per les Illes per instar a la
Conselleria de Medi Ambient per comprar l’Illa de l’Aire
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Onzè. Moció que presenta el grup del PSOE per a la posada a l’entrada del poble totes
les banderes oficials durant les festes de Sant Lluís
Dotzè. Moció que presenta el grup del PSOE amb relació a la implantació de plaques
solars fotovoltaiques a espais i edificis municipals
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de dia 28.06.18.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
DE DIA 17.07.18. 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 FINANÇATS PEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dona compte de la proposta presentada per la regidora d'Afers Socials amb relació a
l'assumpte indicat, que diu: ---------------------------------------------------------------------------------------------"Atès que, 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
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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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2018 la quantitat de 18.702,97€ per l’atorgament d’ajuts individuals i d’emergència social
i 6.679,00€ d’ajuts per a menjadors infantils d’activitats d’estiu, -----------------------------------------------Atesa la memòria justificativa del conveni i l’informe de la Intervenció municipal, venc en elevar al
Ple la següent --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- 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 28.02.2019 si bé
es podrà prorrogar de manera expressa fins un màxim de quatre anualitats. -----------------------------Segon.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Martínez. La Sra. Martinez diu que no cal defensar el
conveni perquè es presenta sol. L’únic que manca és aprovar-lo. -------------------------------------------El Sr. Carretero demana que li enviïn el conveni en paper. ----------------------------------------------------El Sr. Tudurí, intervé. Diu que el seu partit s’abstindrà ja que no han pogut celebrar cap junta local.
I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. -------------------------La Comissió d'Atenció a la Ciutadania, per tres vots a favor, corresponents als membres de
VOLEM SANT LLUÍS (2) i PSOE (1); i quatre abstencions, corresponents als membres del PP (3) i
PI (1), acorda elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ---Primera.- 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 28.02.2019 si bé
es podrà prorrogar de manera expressa fins un màxim de quatre anualitats. -----------------------------Segona.- Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura." ---------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/282294415#t=01m44s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. 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 28.02.2019 si bé es podrà prorrogar de
manera expressa fins un màxim de quatre anualitats.
Segon. Habilitar la Sra. Batlessa per a la seva signatura.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 17.07.18.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A LA CONCESSIÓ DEL NOMENAMENT
HONORÍFIC DE FILLA PREDILECTA DE SANT LLUÍS A ALICIA MAGDALENA SINTES
OLIVES
Es dona compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"La batlessa informa que en data 6 de juliol de 2018 es va emetre la següent proposta de la
instructura de l'expedient: --------------------------------------------------------------------------------"Proposta de la instructora de l’expedient per concedir a Alicia Magdalena Sintes Olives el
títol de Filla Predilecta de Sant Lluís ------------------------------------------------------------------------------Mitjançant Resolució de Batlia núm. 2017/307, de dia 24.04.17, es va resoldre incoar el
corresponent expedient administratiu per a determinar, justificar i fonamentar la concurrència dels
mèrits suficients per concedir a la Sra. Alicia Magdalena Sintes Olives el títol de Filla Predilecta de
Sant Lluís, assumint la Batlia la instrucció del procediment i designant secretaria del mateix a la
que va ser la bibliotecària-arxivera municipal, Joana Maria Garau Sobrino. Per altra banda, a la
sessió plenària de dia 27.04.17 es va donar compte de l’esmentada resolució de Batlia, i a la
Comissió Informativa General de dia 16.05.17 es va donar una exhaustiva explicació del
procediment a seguir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------La instructora de l’expedient va ordenar la pràctica de totes les proves, diligències i actuacions per
determinar amb precisió els mèrits de la candidata proposada, iniciant la secretària de l’expedient
la recopilació de la informació detallada i suficient dels mèrits, serveis i circumstàncies especials
sobre Alicia Magdalena Sintes Olives, actuacions que es van continuar des dels departaments de
Secretaria i Alcaldia de la Corporació amb motiu de l’excedència que es va concedir en el mes de
juliol de 2017 a la Sra. Joana Mª Garau Sobrino. ---------------------------------------------------------------Es van enviar diverses cartes a institucions, persones, entitats, organismes i corporacions per a la
difusió del nomenament i la recopilació d’adhesions. Igualment, es va fer difusió als mitjans de
comunicació i a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal d’informar-ne a la població i oferir-los la
possibilitat de donar suport al nomenament. -----------------------------------------------------------------------S’han rebut 29 adhesions d’institucions, entitats, organismes i corporacions i 18 adhesions a traves
de la web de l’Ajuntament, segons relació adjunta a la present proposta. ----------------------------------Finalitzats els actes d’instrucció, i de conformitat amb l’article 17è del Reglament municipal d’honors
i distincions de l’Ajuntament de Sant Lluís, s’eleva l’expedient instruït a la Batlia, per tal que l’hi doni
resolució." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Igualment, informa de les adhesions d'institucions, entitats, organismes i corporacions, així com de
les adhesions rebudes a través de la web de l'Ajuntament, segons el següent detall: ------------------"ADHESIONS AL NOMENAMENT D’ALICIA SINTES OLIVES - FILLA PREDILECTA DE SANT
LLUÍS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Ajuntament d’Alaior (RE 4273, de data 05.10.17) -------------------------------------------------------------2.- Ajuntament des Mercadal (RE 4297, de data 06.10.17) -----------------------------------------------------3.- EGO – European Gravitational Observatory (RE 4318, de data 09.10.17) ----------------------------4.- Sociedad Española de Gravitación y Relatividad (RE 4367, de data 11.10.17) -----------------------5.- Universidad de Canarias – Facultad de Ciencias (correu electrònic de data 17.10.17) -------------6.- Universidad de Cantabria – Facultad de Ciencias (RE 4458, de data 18.10.17) ----------------------7.- Ajuntament de Maó (RE 4495, de data 20.10.17) ------------------------------------------------------------8.- Direcció Insular de l’Administració General de l’Estat a Menorca (RE 4497, de data 20.10.17) ---9.- International Society on General Relativity and Gravitation (correu electrònic de data 20.10.17) 10.- Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Ciencias Físicas (RE 4545, de data
23.10.17) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears (RE 4569, de data 24.10.17) ------------12.- Ajuntament de Ciutadella (RE 4604, de daata 25.10.17) --------------------------------------------------13.- Real Sociedad Española de Física (RE 4605, de data 25.10.17) ---------------------------------------14.- Universitat de les Illes Balears (RE 4621, de data 26.10.17) ---------------------------------------------15.- Universidad de Zaragoza – Facultad de Ciencias (RE 4644, de data 27.10.17) --------------------16.- Universidad del País Vasco (RE 4671, de data 31.10.17) ------------------------------------------------17.- Universitat d’Alacant – Facultat de Ciències (RE 4672, de data 31.10.17) ---------------------------18.- Universitat de Barcelona – Facultat de Física (RE 4749, de data 06.11.17) -------------------------19.- Universidad de Granada – Facultad de Ciencias (RE 4753, de data 06.11.17) ---------------------20.- Ajuntament des Castell (RE 4750, de data 06.11.17) ------------------------------------------------------21.- Ateneu de Maó (RE 4755, de data 06.11.17) ----------------------------------------------------------------22.- CEIP Sa Garriga (RE 4860, de data 10.11.17) --------------------------------------------------------------23.- Sociedad Española de Astronomía (correu electrònic de data 23.11.17) -----------------------------24.- IES Joan Ramis i Ramis (RE 5051, de data 23.11.17) -----------------------------------------------------25.- Ministerio de Educación, Cultura i Deporte (RE 5545, de data 29.12.17) -----------------------------26.- Consell Insular de Menorca (RE 213, de data 18.01.18) --------------------------------------------------27.- Govern de les Illes Balears (RE 319, de data 24.01.18) ---------------------------------------------------28.- Universidad de Sevilla – Facultad de Física (RE 786, de data 22.02.18) -----------------------------29.- Ajuntament de Ferreries (RE 1114, de data 15.03.18) -----------------------------------------------------ADHESIONS REBUDES A TRAVÉS DE LA WEB DE L’AJUNTAMENT ------------------------------------------------Data
NOM
DNI
COMENTARI
31/05/17
Joana Maria Garau Sobrino
41496902-A
Una investigadora cabdal, que es mereix
aquest honor
31/05/17
Marta Robles Llamas
47617675-Q Si
01/06/17

Magdalena Orfila Sintes

41492335-J

Orgull pel nostre poble.

01/06/17

Carlos Sánchez Lafraya

51433904Q

Que idea tan magnífica. Es lo mínimo que
merece

02/06/17

Adelaida Ponsetí Pons

41497325J

20/07/17

Marta Seguí Pons

41502422A

04/10/17

Joan Pons Sintes

41494681J

04/10/17

Antonia Pons Pons

41498366H

04/10/17

Lucia Pons Conforto

41502867B

Vaig tenir el plaer d’anar escola amb ella, i
estic segura que Sant Lluís és per ella un
sentiment molt gros
Crec que s’ho mereix, per tota sa feina que
ha fet , i sempre pensa amb es seus
orígens
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04/10/17

Benita Seguí Pons

41513345R

04/10/17

Maria Teresa Martínez

02192258J

04/10/17

Mónica Sintes Pons

41502597V

07/10/17

Antonia Lozano Pons

41491386D

13/10/17

Francisco Jesús Hernández Sáenz 43050013Q

17/10/17

Adolf Sintes Sintes

41488944A

18/11/17

Francesc Fèlix Bosch

41480736Y

11/12/17

Catalina Coll Pons

41498375G

20/12/17

CEIP Sant Lluís

S0718096A

És una gran professional i persona i s'ho
mereix!!!

Una persona que posa tant d’interès per
descobrir i aprendre s'ho mereix

Jo vaig coincidir amb ella l'any 1987 al
primer curs de Físiques (jo feia informàtica).
Desgraciadament jo no tinc la seva
capacitat acadèmica. És una gran
científica, un geni i aquest país necessita
més persones així. Enhorabona.

Just i necessari el nomenament de filla
predilecte del poble de Sant lluís i futura
Menorquina Il·lustre.

El claustre del CEIP Sant Lluís dóna suport
a la concessió del títol honorífic de filla
predilecta a la doctora Alícia Sintes Olives

Finalment, es dona compte de la proposta de Batlia amb relació a l'assumpte indicat, que diu: ------"Vist l’expedient instruït a l’efecte, així com la proposta de la instructora de l’expedient amb relació
a la tramitació efectuada; -----------------------------------------------------------------------------------------------I vist el Reglament municipal d’honors i distincions de l’Ajuntament de Sant Lluís; és el motiu pel
qual elevo a la consideració de la Comissió Informativa General, en ordre a l’adopció de l’oportú
acord plenari, la següent ------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD -------------------------------------------------------------------------------------------------Única. Nomenar Filla Predilecta de Sant Lluís a Alicia Magdalena Sintes Olives." -----------------------Segueix la batlessa. Informa que tot això forma part dels tràmits que s'han de fer obligatòriament, i
que aquesta proposta, primer, ha de passar per Comissió per ser dictaminada per anar a Ple. Entre
els tràmits que s'ha fet, s'han demanat suport a aquest nomenament a moltíssimes institucions ,
ajuntaments, entitats, universitat i altres llocs on ha estat vinculada la Sra. Sintes. Explica que la
Sra. Joana Garau havia fet una gran feina abans de marxar i que, un cop s'ha incorporat l'arxivera
nova, ha pres el relleu i ha seguit amb els tràmits iniciats. -----------------------------------------------------Explica que es tracta d'una una formalitat i demana el suport de tota la Corporació, si així ho
consideren. Demana si tenen qualque cosa a demanar envers els diferents tràmits. -------------------La Sra. Borràs demana si el procés s'ha alentit degut al canvi d'arxivera, ja que comenta que, en el
cas de Maó, van fer el nomenament de la seva filla predilecta amb molta celeritat. ---------------------Pren la paraula la batlessa. Explica que un cop va marxar na Joana Garau hi va haver un termini
de temps, més de mig any, que es va haver de treure la plaça i que la nova arxivera s'ha incorporat
fa poc temps, fa uns dos mesos, i que està continuant amb la feina que ja s'havia iniciat. Igualment,
ja s'havia fet qualque tràmit durant aquest període de temps perquè hi hagués una continuïtat:
explica que s'ha parlat amb el pintor que va fer el quadre del fill il·lustre de Sant Lluís per veure si
es pot mantenir les mateixes característiques d'aquell amb el de la Sra. Sintes. ------------------------Pren la paraula el Sr. Carretero. Des de juliol del 2017, que s'ha absentat la Sra. Garau, la
sensació que té és de falta de gestió per aconseguir no només 29 entitats, moltes més, sobretot
per la feina que ha fet la Sra. Sintes, que és ben mereixedora d'aquest reconeixement. Diu que
troba a faltar institucions molt importants per aquesta manca de gestió. Considera que és una
llàstima que quedem limitats en aquestes 29 institucions. Considera que, en un any, s'hauríen
d'haver recopilat moltes més adhesions. Igualment, informa que donarà el seu suport i votarà a
favor, perquè aquesta ha estat la seva postura des del principi. ----------------------------------------------6
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La batlessa demana si tenen res més a dir. ------------------------------------------------------------------------Els membres de la Comissió responen que no. ------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Informativa General, per unanimitat, acorda elevar a la consideració del Ple de
l'Ajuntament la següent proposta d'acord: ------------------------------------------------------------------------Única. Nomenar Filla Predilecta de Sant Lluís a Alicia Magdalena Sintes Olives." ------------------------
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El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/282294415#t=03m36s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa General.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Únic. Nomenar Filla Predilecta de Sant Lluís a Alicia Magdalena Sintes Olives.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.07.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
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 les Bases d’execució del pressupost formen part integrant del pressupost general de
l’Ajuntament. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el canvi de gestió dels serveis esportius del poliesportiu municipal s’ha retardat, la qual
cosa ha comportat uns majors ingressos i, al mateix temps, unes majors despeses. -------------------Atès que és d'interès de l’Ajuntament la subvenció a les entitats esportives per la utilització de les
instal·lacions del pavelló municipal, i el canvi de criteri respecte a les aportacions pels horts de les
escoles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que l’1 de juliol entra en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. ---------------------------------------Vist l'informe d'Intervenció en relació amb l'aprovació de la modificació de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la modificació de les bases d’execució del pressupost va quedar damunt la taula del Ple
de 28/06/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la proposta presentada amb anterioritat es va analitzar a la Comissió Especial de
Comptes Extraordinària de dia 05/07/2018, sense modificacions respecte a la proposta inicial. -----Ateses les atribucions que em confereix la legislació de règim local, elev al Ple la següent proposta:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 9ª de les Bases d’execució del
pressupost de 2018, que queda amb els següents crèdits afectats: -----------------------------------------CRÈDIT D’INGRÉS
31100
Taxa per serveis assistencials
31101
Serveis assistencials SAD i MAD
39800
Assegurances no vida
39906
39907

Estiu jove
Tallers i activitats Molí de Baix

34300

Preus públics – àrea esportiva

APLICACIÓ DE DESPESES
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
4.1532.22199
Altres subministraments
3. 165. 22199
Altres subministraments
1.337.22609
Estiu jove i peuades
1.337.22619
Programa d’hivern joventut
1.337.22699
Programa d’hivern infància i família
1.3421.22799
Gestió activitats esportives
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SEGON. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018, per incloure unes subvencions nominatives: -------------------------------------------Aplicació
Beneficiari
Finalitat de la subvenció
Quantia
6.3230.48904
CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sant Lluís
900 €
6.3232.48904
CEIP Sa Garriga
Hort CEIP Sa Garriga
900 €
1.3421.48901
CCE Sant Lluís
Activitats al Pavelló esportiu
20.000 €
1.3421.48902
Club Tennis Taula
Activitats al Pavelló esportiu
950 €
1.3421.48903
Club Esport Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu
350 €
TERCER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 48ª de les Bases d’execució
del pressupost de 2018, afegint els següents apartats: ---------------------------------------------------------“La fiscalització plena prèvia dels drets i ingressos, en general, queda substituïda per la inherent
presa de raó en comptabilitat. -----------------------------------------------------------------------------------------L’exercici del control financer posterior dels esmentats drets i ingressos comprendrà la
comprovació de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------— El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al
reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de qualsevol ingrés
públic.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les normes en
cada cas aplicables. ------------------------------------------------------------------------------------------------------— Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d'aquest,
com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a
l'extinció del dret. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------— Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit
degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda. ------------— Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de responsabilitat.
Excepcions a la fiscalització prèvia limitada i control posterior: -----------------------------------------------a) Les devolucions d’ingressos indeguts ---------------------------------------------------------------------------b) Les subvencions i transferències ---------------------------------------------------------------------------------c) Els ingressos afectats a projectes de despesa: ---------------------------------------------------------------- Els convenis -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les operacions financeres -------------------------------------------------------------------------------------------- L’alienació d'inversions reals ----------------------------------------------------------------------------------------Aquesta verificació posterior es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o liquidació de dret.”
QUART. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, el tauler d’edicte municipal i la seu electrònica per tal que les persones
interessades, si n’és el cas, pugin presentar al·legacions. 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 president. Informa el present punt va quedar damunt la taula a la sessió plenària del mes
de juny; llavors es va convocar una comissió extraordinària per analitzar-ho; i demana si hi ha
qualque intervenció més. ------------------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Especial de Comptes, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PP (3) i PSOE (1); i una abstenció, corresponent al membre del PI (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 9ª de les Bases d’execució del
pressupost de 2018, que queda amb els següents crèdits afectats: ----------------------------------------CRÈDIT D’INGRÉS
31100
Taxa per serveis assistencials
31101
Serveis assistencials SAD i MAD
39800
Assegurances no vida
39906

Estiu jove

APLICACIÓ DE DESPESES
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
4.1532.22199
Altres subministraments
3. 165. 22199
Altres subministraments
1.337.22609
Estiu jove i peuades
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39907

Tallers i activitats Molí de Baix

34300

Preus públics – àrea esportiva

1.337.22619
1.337.22699
1.3421.22799

Programa d’hivern joventut
Programa d’hivern infància i família
Gestió activitats esportives

Segona. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases d’execució del
Pressupost de 2018, per incloure unes subvencions nominatives: -------------------------------------------Aplicació
Beneficiari
Finalitat de la subvenció
Quantia
6.3230.48904
CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sant Lluís
900 €
6.3232.48904
CEIP Sa Garriga
Hort CEIP Sa Garriga
900 €
1.3421.48901
CCE Sant Lluís
Activitats al Pavelló esportiu
20.000 €
1.3421.48902
Club Tennis Taula
Activitats al Pavelló esportiu
950 €
1.3421.48903
Club Esport Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu
350 €
Tercera. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 48ª de les Bases d’execució del
pressupost de 2018, afegint els següents apartats: --------------------------------------------------------------“La fiscalització plena prèvia dels drets i ingressos, en general, queda substituïda per la inherent
presa de raó en comptabilitat. -----------------------------------------------------------------------------------------L’exercici del control financer posterior dels esmentats drets i ingressos comprendrà la
comprovació de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------− El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al
reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de
qualsevol ingrés públic. ---------------------------------------------------------------------------------------− Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les
normes en cada cas aplicables. ---------------------------------------------------------------------------− Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació
d'aquest, com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin
donar lloc a l'extinció del dret. ------------------------------------------------------------------------------− Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit
degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda. -− Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de
responsabilitat. -------------------------------------------------------------------------------------------------Excepcions a la fiscalització prèvia limitada i control posterior: -----------------------------------------------a) Les devolucions d’ingressos indeguts ---------------------------------------------------------------------b) Les subvencions i transferències ---------------------------------------------------------------------------c) Els ingressos afectats a projectes de despesa: -------------------------------------------------------- Els convenis ------------------------------------------------------------------------------------------ Les operacions financeres ----------------------------------------------------------------------- L’alienació d'inversions reals -------------------------------------------------------------------Aquesta verificació posterior es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o liquidació de dret.” ---------------------Quarta. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, el tauler d’edicte municipal i la seu electrònica per tal que les persones
interessades, si n’és el cas, pugin presentar al·legacions. 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/282294415#t=09m57s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 9ª de les Bases
d’execució del pressupost de 2018, que queda amb els següents crèdits afectats:
9
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CRÈDIT D’INGRÉS
31100
Taxa per serveis assistencials
31101
Serveis assistencials SAD i MAD
39800
Assegurances no vida
39906
39907

Estiu jove
Tallers i activitats Molí de Baix

34300

Preus públics – àrea esportiva

APLICACIÓ DE DESPESES
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
2.2311.22799
Treballs realitzat per altres empreses
4.1532.22199
Altres subministraments
3. 165. 22199
Altres subministraments
1.337.22609
Estiu jove i peuades
1.337.22619
Programa d’hivern joventut
1.337.22699
Programa d’hivern infància i família
1.3421.22799
Gestió activitats esportives

Segon. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 28ª de les Bases
d’execució del Pressupost de 2018, per incloure unes subvencions nominatives:
Aplicació
6.3230.48904
6.3232.48904
1.3421.48901
1.3421.48902
1.3421.48903

Beneficiari
Finalitat de la subvenció
Quantia
CEIP Sant Lluís
Hort CEIP Sant Lluís
900 €
CEIP Sa Garriga
Hort CEIP Sa Garriga
900 €
CCE Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu
20.000 €
Club Tennis Taula
Activitats al Pavelló esportiu
950 €
Club Esport Sant Lluís Activitats al Pavelló esportiu
350 €

Tercer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la Base 48ª de les Bases
d’execució del pressupost de 2018, afegint els següents apartats:
“La fiscalització plena prèvia dels drets i ingressos, en general, queda substituïda per la inherent
presa de raó en comptabilitat.
L’exercici del control financer posterior dels esmentats drets i ingressos comprendrà la
comprovació de:
−

−
−

−
−

El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al
reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de
qualsevol ingrés públic.
Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les
normes en cada cas aplicables.
Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació
d'aquest, com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin
donar lloc a l'extinció del dret.
Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit
degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda.
Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de
responsabilitat.

Excepcions a la fiscalització prèvia limitada i control posterior:
d) Les devolucions d’ingressos indeguts
e) Les subvencions i transferències
f) Els ingressos afectats a projectes de despesa:
- Els convenis
- Les operacions financeres
- L’alienació d'inversions reals
Aquesta verificació posterior es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o liquidació de dret.”
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Quart. Exposar al públic durant un termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, el tauler d’edicte municipal i la seu electrònica per tal que les
persones interessades, si n’és el cas, pugin presentar al·legacions. 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.
CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 19.07.18.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'ECONOMIA I HISENDA AMB RELACIÓ A LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2018. SUPLEMENT DE CRÈDIT A CÀRREC DEL
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DE LLIURE
DISPOSICIÓ
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 l’existència de despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent, pels quals no
existeix crèdit disponible suficient al vigent pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de
romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de
l’exercici anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la modificació de crèdit núm. 4/2018 es va ser retirat de l’ordre del dia del Ple de
31/05/2018 i va quedar damunt la taula del Ple de 28/06/2018.------------------------------------------------Atès que s’han realitzat alguns canvis en la proposta presentada amb anterioritat, d’acord amb les
aportacions realitzades a la Comissió Especial de Comptes Extraordinària de dia 05/07/2018. ------Vist que la interventora ha emès informe favorable a la modificació pressupostària. --------------------ES PROPOSA AL PLE --------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018, en la modalitat de
suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació
de l’exercici anterior, d’acord amb el següent resum: ------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Descripció

Import

4

151 13100

Retribucions Personal temporal

4

151 16000

Seguretat Social

3.800,00

3

1531 63100

Plataformes de bany

10.000,00

3

1621 62300

Millora zones recollida fems urbanitzacions

10.000,00

2

164 63200

Enrajolat cementeri

15.000,00

3

165 61904

Llumeneres Torret

20.000,00

1

3420 63500

Porteries Futbol-7

5.000,00

2

338 22614

1

3421 48901

Subvencions activitats Pavelló CCE Sant Lluís

1

3421 48902

Subvencions entitats esportives Pavelló Club Tennis Taula

1

3421 48903

Subvencions entitats esportives Pavelló Club Esport Sant Lluís (secció badminton)

1

3421 62900

Cistelles homologades

5

920 62500

Mobiliari

5

920 62600

Equips per a processos d’informació

12.000,00

TOTAL

144.300,00

1.200,00

Despeses diverses: Festes Patronals de Sant Lluís

4.000,00
20.000,00
950,00
350,00
37.000,00
5.000,00

Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic

Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
144.300,00

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 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
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s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervé el president. Informa que el present punt també va quedar damunt la taula a la sessió
plenària del mes de juny; llavors es va convocar una comissió extraordinària per analitzar-ho, on
tots els grups de l’oposició van fer-hi aportacions; i avui es presenta una nova proposta de
modificació de crèdit amb la incorporació de les aportacions efectuades. Afegeix que la partida per
a la contractació d’un tècnic sa reduït, pel fet que fins que no s’aprovi definitivament aquest
expedient i fins que no es pugui dur a terme la contractació, no serà abans de novembre o
desembre. Igualment, informa que s’ha remès l’informe tècnic sobre les cistelles del pavelló
esportiu, tal com es va demanar a la comissió extraordinària.-------------------------------------------------Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a l’informe de les cistelles s’indica literalment: “Para la
adquisición y posterior instalación de las futuras canastas deberá realizarse un estudio previo que
garantice que la estructura reticular de cubierta soporta los esfuerzos causados por las canastas
en caso de instalar modelos a techo”. Per tant, es demana: Què passarà si llavors quan es fa
aquest estudi es conclou que la coberta no aguanta? El president diu que s’haurà de cercar una
altre solució. El Sr. Coll Alcina diu que és xocant i que tal vegada allò primer que s’hauria de fer és
veure si aguantaran les cistelles, ja que no té massa sentit fer una modificació de crèdit si després
no les poden col·locar... -----------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tuduri Mercadal manifesta que, igualment, a l’informe s’indica literalment: “Las
deformaciones en la estructura reticular de cubierta y en las propias canastas ponen de manifiesto
que se han producido sobreesfuerzos, ya sea por el deficiente diseño, por la motorización de las
mismas, accidentes, mal uso u otras circunstancias no previstas”. Per tant, aventurar-se a comprar
unes cistelles sense saber si es poden posar... El president assenyala que es tracta de disposar
d’uns doblers per poder comprar les cistelles i que, si finalment no es poden posar, s’haurà de
cercar una altre solució. ------------------------------------------------------------------------------------------------Intervé la Sra. Borras Atienza. Manifesta que a la proposta presentada s’indica: “Despeses
diverses: Festes patronals de Sant Lluís”; no posa que sigui per la redacció del programa de festes.
El president manifesta que només hi ha una partida de festes i que el programa de festes es
pagava d’aquesta despesa i allò que ara es fa és incrementar-la en 4.000 euros. Afegeix que a dia
d’avui està pràcticament acabat el programa de festes amb els quatre idiomes, sense que encara
s’hagi aprovat aquesta modificació de crèdit, ja que no es pot esperar més. La Sra. Borras Atienza
indica que, no obstant açò, li agradaria que figuràs que aquests doblers son concretament per
aquesta actuació. El president manifesta que, doncs, es mirarà de reflectir-ho. -------------------------Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que a la proposta s’indica: “Porteries Futbol-7” i creu
que hauria de dir: “Porteries Futbol-7 pel camp de Futbol-11”, per tal que no hi hagi confusió. La
interventora assenyala que el programa 3420 fa referència al camp de futbol; ara bé, si es vol fer
aquesta matisació, es farà. ---------------------------------------------------------------------------------------------Continua el Sr. Carretero Tudurí. Respecte a la contractació d’un tècnic per l’àrea d’Urbanisme,
considera que, donada la necessitat, s’hauria de forçar la màquina perquè es pugui contractar a
partir del mes d’octubre, i no en el mes de novembre o desembre com ha dit el president de la
comissió. Si hi ha voluntat, les coses surten... El president manifesta que aquest expedient de
modificació de crèdit roda des del mes de maig... El Sr. Carretero recorda que l’any passat ja se
n’havia parlat d’aquesta contractació... Creu que aquesta partida s’hauria d’incrementar. El
president insisteix que, vists els procediments per a la contractació de personal, és pràcticament
impossible que el procediment estigui conclòs abans del mes de desembre. El Sr. Olives Salas
afegeix que no dirà impossible, però sí molt difícil, sobretot perquè estem a mitjans juliol i el mes
d’agost l’administració s’atura; a més, es tracta d’un procediment complex. Creu que és prou
correcta posar 5.000 euros i pensar que tant de bo el novembre estigui aclarit. -------------------------Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Pel que fa a les cistelles del pavelló esportiu, demana si es pot
fer, abans del Ple, un informe complementari sobre la qüestió de l’estructura, atès allò que s’ha
exposat anteriorment, ja que tal vegada estem fent una modificació de crèdit per les cistelles i allò
que s’haurà de fer és una modificació de crèdit per arranjar l’estructura... El president assenyala
que es demanarà aquest informe. ------------------------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------12
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La Comissió Especial de Comptes, per dos vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (3), PSOE (1) i el PI (1);
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018, en la modalitat de
suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació
de l’exercici anterior, d’acord amb el següent resum: ------------------------------------------------------------Altes al pressupost de despeses: -----------------------------------------------------------------------------------------
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Descripció

Import

4

151 13100

Retribucions Personal temporal

4

151 16000

Seguretat Social

3.800,00

3

1531 63100

Plataformes de bany

10.000,00

3

1621 62300

Millora zones recollida fems urbanitzacions

10.000,00

2

164 63200

Enrajolat cementeri

15.000,00

3

165 61904

Llumeneres Torret

20.000,00

1

3420 63500

2

338 22602

1

3421 48901

Subvencions activitats Pavelló CCE Sant Lluís

1

3421 48902

Subvencions entitats esportives Pavelló Club Tennis Taula

1

3421 48903

Subvencions entitats esportives Pavelló Club Esport Sant Lluís (secció badminton)

1

3421 62900

Cistelles homologades

5

920 62500

Mobiliari

5

920 62600

Equips per a processos d’informació

12.000,00

TOTAL

144.300,00

1.200,00

Porteries Futbol-7 pel camp de Futbol-11

5.000,00

Edició del programa de festes

4.000,00
20.000,00
950,00
350,00
37.000,00
5.000,00

Altes al pressupost d’ingressos: ---------------------------------------------------------------------------------------Econòmic

Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
144.300,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 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/282294415#t=12m58s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018, en la
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el següent resum:
Altes al pressupost de despeses:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Descripció

Import

4

151 13100

Retribucions Personal temporal

4

151 16000

Seguretat Social

3.800,00

3

1531 63100

Plataformes de bany

10.000,00

3

1621 62300

Millora zones recollida fems urbanitzacions

10.000,00

2

164 63200

Enrajolat cementeri

15.000,00

3

165 61904

Llumeneres Torret

20.000,00

1.200,00
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1

3420 63500

2

338 22602

Porteries Futbol-7 pel camp de Futbol-11

5.000,00

1

3421 48901

Subvencions activitats Pavelló CCE Sant Lluís

1

3421 48902

Subvencions entitats esportives Pavelló Club Tennis Taula

1

3421 48903

Subvencions entitats esportives Pavelló Club Esport Sant Lluís (secció badminton)

1

3421 62900

Cistelles homologades

5

920 62500

Mobiliari

5

920 62600

Equips per a processos d’informació

12.000,00

TOTAL

144.300,00

Edició del programa de festes

4.000,00
20.000,00
950,00
350,00
37.000,00
5.000,00

Altes al pressupost d’ingressos:
Econòmic

Descripció
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
144.300,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 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.
SISÈ.
RESOLUCIÓ
DE BATLIA NÚM. 2018/PRE/0000670.
REPRESENTANTS MUNICIPALS A ÒRGANS COL·LEGIATS

DELEGACIÓ

Es dona compte de la resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000670, de dia 18 de juliol de
2018, que diu:
"L’Ajuntament de Sant Lluís és membre, entre d’altres, del Consorci de Residus i Energia de
Menorca i del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de
Menorca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els Estatuts del Consorci de Residus i Energia de Menorca (la darrera modificació dels quals data
de 2014) en el seu article setè apartat primer assenyalen ”La representació dels associats nats
correspondrà al seu/la seva president/a o regidor/a en qui delegui, bé amb caràcter permanent o
accidental”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, els Estatuts del Consorci per a la Protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de
l’illa de Menorca (la darrera modificació dels quals data de 2015), en el seu article setè apartat
primer assenyalen: “La representació davant el Consorci de les diferents administracions
associades correspondrà als seus respectius presidents o, en un altre cas, a aquelles persones en
qui aquests haguessin delegat, sempre que tenguin la condició de membres corporatius electes”. -La representació en ambdós Consorcis, per tant, correspon a aquesta Batlia. Per altre banda,
l’article 21, 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 delegarse
en qualque membre del Consistori. -----------------------------------------------------------------------------------A la vista de les consideracions anteriors, venc en ---------------------------------------------------------------RESOLDRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- Delegar la representació de l’Ajuntament de Sant Lluís en el Consorci de Residus i
Energia de Menorca en el regidor Sr. Remigio Lora Buzón, i designar com a suplent del mateix al
regidor Sr. Joan M. Pons Sintes; aquesta delegació comporta automàticament la pèrdua d’efectes
de les delegacions efectuades amb anterioritat. -------------------------------------------------------------------
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Segon.- Delegar la representació de l’Ajuntament de Sant Lluís en el Consorci per a la Protecció
de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca en el regidor Sr. Remigio Lora Buzón, i
designar com a suplent del mateix al regidor Sr. Joan M. Pons Sintes; aquesta delegació comporta
automàticament la pèrdua d’efectes de les delegacions efectuades amb anterioritat. -------------------Tercer.- Comunicar la present resolució al Consorci de Residus i Energia de Menorca i al Consorci
per a la Protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca. ----------------------------Quart.- Donar compte de la present Resolució al Ple en la propera sessió que aquest celebri." ------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/282294415#t=26m22s
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/282294415#t=30m45s

A continuació, el regidor del PI - Proposta per les Illes sol·licita la inclusió de dos punts
d'urgència, en concret:
- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes en sol·licitud de convocatòria
urgent i extraordinària de la Comissió Especial de Comptes.
- Moció que presenta el grup del PI - Proposta per les Illes per instar a la Conselleria de
Medi Ambient per comprar l'Illa de l'Aire.
Igualment, la regidora del PSOE, Teresa Borrás Atienza, sol·licita també la inclusió de
dos punts d'urgència, en concret:
- Moció que presenta el grup del PSOE per a la posada a l’entrada del poble totes les
banderes oficials durant les festes de Sant Lluís
- Moció que presenta el grup del PSOE amb relació a la implantació de plaques solars
fotovoltaiques a espais i edificis municipals
Tot seguit, la batlessa demana fer una pausa de deu minuts. A les 20.50 hores es reprén
la sessió.
A continuació, la batlessa sotmet a votació, de forma individualitzada, la inclusió dels
quatre punts d'urgència. El Ple de l'Ajuntament acorda incloure'ls, de conformitat amb la
següent votació: tres punts d'urgència per unanimitat, i la moció del PI - Proposta per les
Illes en sol·licitud de convocatòria urgent i extraordinària de la Comissió Especial de
Comptes, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6), PSOE (2) i el PI
(1); i quatre vots en contra, corresponents als membres de VOLEM SANT LLUÍS (4).
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La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a qui serà
el pregoner de les festes patronals de 2018, així com la resposta de la batlessa, M.
Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=40m04s
La intervenció del regidor del Partit Popular Cristóbal Coll Alcina, amb relació a la
sol·licitud dels grups de l’oposició de poder disposar de despatxos, així com la resposta
del regidor de Governació, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=41m22s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al darrer
conflicte generat en el sector del taxi, així com la resposta del regidor d’Urbanisme,
Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=42m19s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a una
parcel·la que estava tancada en el carrer de sa Lluna, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=43m36s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació a
l’ampliació de les terrasses dels restaurants del passeig de s’Arenal de Punta Prima i
sobre el tancament del carrer, així com la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio
Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=44m20s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
conveni existent entre l’Ajuntament i el promotor dels habitatges que s’han fet o s’estan
fent a l’avinguda de sa Pau, devora el cementeri, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=46m45s
La intervenció del regidor del Partit Popular Pedro Tudurí Mercadal, amb relació al
creixement de la vegetació a la platja de Biniancolla, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l'enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=48m10s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la notícia apareguda als mitjans de comunicació sobre la sentència del Tribunal Superior
de Justícia respecte al recurs contenciós administratiu interposat per BB Serveis SL
contra aquest Ajuntament, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà
Subirats, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=50m09s
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La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
la qüestió dels pisos per emergència social, així com la resposta de la regidora d’Afers
Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=51m20s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació
al conveni aprovat sobre la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals,
temporals i d’emergència social, així com la resposta de la regidora d’Afers Socials, Maria
Teresa Martínez Martínez, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=51m47s
La intervenció de la regidora del Partit Popular Mª Dolores Tronch Folgado, amb relació a
les entrades que es van lliurar a l’ajuntament per al concert de la Banda des Migjorn
Gran, així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar
a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=52m20s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la nova
ubicació per al concert de la Banda des Migjorn Gran, així com la resposta del regidor de
Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=54m35s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a si hi va
haver incidents amb motiu de la tempesta de diumenge passat, així com la resposta del
regidor de Governació, Joan M. Pons Sintes, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=56m48s
La intervenció del regidor del Partit Popular Francisco Olives Salas, amb relació a la
destinació final de la “sitja” que es va crear a partir de la foguera de Sant Joan, així com
la resposta del regidor d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/282294415#t=57m56s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a posar aparcaments de bicicletes a l’avinguda de sa Pau, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=59m26s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí,
demanant una actuació de neteja i desbrossament de la vegetació que hi ha en el
passeig de s’Arenal de Punta Prima, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=59m53s
La intervenció del regidor del PI – Proposta per les Illes, Llorenç Carretero Tudurí, amb
relació a la sentència sobre el geriàtric a què s’ha referit la regidora del Partit Popular,
així com la resposta de la batlessa, M. Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=1h00m12s
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La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, amb relació a la
col·laboració municipal per dur a terme l’escoleta d’estiu, així com la resposta de la
regidora d’Afers Socials, Maria Teresa Martínez Martínez, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/282294415#t=1h01m48s
La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, demanant una còpia dels
permisos de l’escola d’estiu d’aquelles persones que es troben a sa Garrigueta i desprès
se’n van al lloc on tenen l’escola d’estiu, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=1h02m57s
La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, amb relació a l’ordenança
municipal de consum i venda d’alcohol a menors, així com la resposta de la batlessa, M.
Montserrat Morlà Subirats, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=1h03m21s
La intervenció del regidor del PSOE Antonio García Romero, amb relació a l’habilitació de
la tanca des Lloc d’en Caules per aparcar-hi vehicles, així com la resposta del regidor
d’Urbanisme, Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=1h05m34s
La intervenció de la regidora del PSOE Teresa Borrás Atienza, amb relació a l’habilitació
d’aquesta tanca per aparcar-hi vehicles, així com la resposta del regidor d’Urbanisme,
Remigio Lora Buzón, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=1h07m58s
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pels grups de l’oposició a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 28.06.18. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura. Es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/282294415#t=1h08m57s
NOVÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI – PROPOSTA PER LES ILLES EN
SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA URGENT I EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"ANTECEDENTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendiendo a la presentación de dos escritos realizados por el Sr. D. Pedro Pons Vidal, fechados el
pasado 05 de Juliol de 2018, con los números de registro de entrada 3182 y 3183, en los cuales el
Sr. Pons Vidal plantea diferentes cuestiones. ----------------------------------------------------------------------A la vez que, teniendo en cuenta, la posibilidad de presentar proyectos a la convocatòria del Plan
Anual del Impulso del Turismo Sostenible 2018 y otras posibilidades que pudiesen acordarse en la
citada Comisión Especial de Cuentas, es por lo que presentamos la siguiente moción o propuesta
de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En base a todo lo anteriormente expuesto, se propone: --------------------------------------------------------1).- Convocar de forma inmediata, extraordinaria y urgente, la Comisión Especial de Cuentas para
analizar dichos escritos." -------------------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/282294415#t=1h13m47s
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I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PI - Proposta per les Illes.
El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), acorda:
- Convocar de manera immediata, extraordinària i urgent, la Comissió Especial de
Comptes per analitzar aquests escrits.
DESÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PI – PROPOSTA PER LES ILLES PER
INSTAR A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT PER COMPRAR L’ILLA DE L’AIRE
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PI - Proposta per les Illes amb
relació a l'assumpte indicat, que diu:
"ANTECEDENTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------Al estar en tiempo y forma para presentar solicitudes al Plan Anual del Impulso de Turismo
Sostenible y teniendo en cuenta que en la actualidad se está confeccionando el Plan de Usos del
LIC de la zona de la ISLA DEL AIRE; a la vez que por parte del Consell Insular de Menorca se está
tramitando la declaración de la Reserva Marina de la ISLA DEL AIRE y que dicha isla es de
propiedad privada; y básicamente actúan sobre ella ecologistas y se llevan a cabo actuacions de
limpieza gestionadas por el Ajuntament de SAnt Lluís; es por lo que consideramos que se tendría
que hacer el esfuerzo por parte de los diferentes estamentos de la Administración Pública para que
la ISLA DEL AIRE pase a formar parte del Patrimonio Público y sea de uso, también, público. ------En base a todo lo anteriormente expuesto se propone: ---------------------------------------------------------1.- El Pleno del Ayuntamiento de Sant Lluís insta a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern
Balear a negociar la compra de la ISLA DEL AIRE para que revierta al Patrimonio Público. ----------2.- Que la compra se realice con recursos del Impuesto Turístico en base a la Convocatoria 2018,
capítulo II "OBJECTIUS PRIORITARIS DEL PLA ANUAL, Article 3, Apartats B i C.". --------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/282294415#t=01h28m27s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PI - Proposta per les Illes.
El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); i quatre abstencions, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), acorda:
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Primer. El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís insta a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern Balear a negociar la compra de l'ILLA DE L'AIRE perquè reverteixi al Patrimoni
Públic.
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Segon. Que la compra es realitzi amb recursos de l'Impost Turístic en base a la
Convocatòria 2018, capítol II "OBJECTIUS PRIORITARIS DEL PLA ANUAL, Article 3,
Apartats B i C.
ONZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE PER A LA POSADA A
L’ENTRADA DEL POBLE TOTES LES BANDERES OFICIALS DURANT LES FESTES
DE SANT LLUÍS
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE amb relació a l'assumpte
indicat, que diu:
"Atès que els símbols oficials de qualsevol poble de Menorca són les banderes del poble en
concret, de l'Illa, de la Comunitat Autònoma i de l'Estat Espanyol. -------------------------------------------Atès que, per damunt de tot, pensam que Sant Lluís ha de ser un poble acollidor i integrador en
totes les maneres de pensar. ------------------------------------------------------------------------------------------Atès que la majoria del poble vol la restitució d'aquest costum i pensam que se l'ha d'escoltar. ------Per tant, i a la vista de quant s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: --------Que durant el període de festes a l'entrada del poble hi hagi les banderes de Sant Lluís, de
Menorca, de Balears i d'Espanya." ------------------------------------------------------------------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/282294415#t=1h35m56s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PSOE.
El Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor, corresponents als membres del PP (6),
PSOE (2) i el PI (1); tres abstencions, corresponents a tres membres de VOLEM SANT
LLUÍS (3); i un vot en contra, corresponent al Sr. Lora Buzon de VOLEM SANT LLUÍS
(1), acorda:
- Que durant el període de festes a l'entrada del poble hi hagi les banderes de Sant Lluís,
de Menorca, de Balears i d'Espanya.
DOTZÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSOE AMB RELACIÓ A LA
IMPLANTACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES A ESPAIS I EDIFICIS
MUNICIPALS
Es dona compte de la moció presentada pel grup del PSOE amb relació a l'assumpte
indicat, que diu:
"L'encariment constant de l'energia d'origen fòssil és una realitat.--------------------------------------------La crema constant dels combustibles d'aquest origen provoquen contaminació atmosfèrica i
constribueixen a l'acceleració del canvi climàtic. ------------------------------------------------------------------20
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Menorca depèn energèticament d'aquests combustibles fòssils, atès que les fonts d'energia
renovables no han estat suficientment desenvolupades, pública o privadament, i la seva contribució
al còmput global energètic no passa de ser anecdòtic. ----------------------------------------------------------Les diferents administracions de Menorca, com a Reserva de la Biosfera que és, haurien de ser
capdavanteres en l'impuls al desenvolupament i implantació de les infraestructures per a
l'aprofitament de les diferents fonts d'energia renovable, donant exemple a la ciutadania. -------------La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears atorga ajuts
econòmics per a la implantació de plaques solars fotovoltaiques. --------------------------------------------Atès que es preveu la construcció d'un nou aparcament a l'entrada de Sant Lluís. ----------------------Atès que existeixen dos aparcaments sense cap tipus de protecció solar. ---------------------------------Atès que es preveu la construcció d'un edifici destinat als Serveis Socials i Policia Local. -------------Per tant, i a la vista de quant s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: --------L'Ajuntament de Sant Lluís en Ple acorda implantar plaques solars fotovoltaiques en tots aquests
espais i edificis de nova construcció així com en aquells d'existents, tot sol·licitant en temps i forma
a l'abans esmentada Conselleria els ajuts econòmics necessaris per a fer-ho." ---------------------------

El debat i les intervencions dels regidors/es en el present punt es poden consultar a
l'enllaç següent: https://vimeo.com/282294415#t=1h41m41s
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
grup del PSOE.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
- Implantar plaques solars fotovoltaiques en tots aquests espais i edificis de nova
construcció així com en aquells d'existents, tot sol·licitant en temps i forma a l'abans
esmentada Conselleria els ajuts econòmics necessaris per a fer-ho.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 22:10, 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=1zIl8xKyLHTmtE4K1efP-2QfG5V2NcXqy
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s'indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo:
/EiznFyokZQqsI90aUlv5X+Eet8= (00000.MTS)
9kvo7D/jCWgN5qgGTX2Ij0U1PHo= (00001.MTS)
zW82l1zoyoFW6z/aL4SqEREJsfQ= (00002.MTS)
3nCX68FP5NnK2Rra9XyhsYrG4II= (00003.MTS)
FzcVNlNkeC9pD8bSN2O5o8EFRao= (00004.MTS)

María Cristina Gascón Mir
La Secretària,
Sant Lluís
Fecha:28/09/2018 14:22:43

M. Montserrat Morlà Subirats
Fecha:28/09/2018 14:27:19
Batlessa
Sant Lluís

21

